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A vasta experihcia do autor, no campo da Medicina e do Direito, trans- 
precern neste artigo que analka questóes de moral e ética profksional - wm cikz@es 
atualizaaks do Código Brasileiro de Deontologia (1984) e do Código de Ética Médica 
(1988)‘ assim como do Código Civil e do código Penal -, espe&lmente em vista aks 
diferentes wrrentes que se formam em conseqüência dos recentes progressos e a!eswbertas 
no campo da ciência e ah temologia em questóes de pht@nento familiau; expei$n&s e 
pesquisas rmSx.s; eutanásia; transplante de órgãos, tecidos e partes do wrpo humano; 
aborto e sigilo profissional. 

A existência humana individual- 
mente considerada ou enquanto convivência 
dos homens em sociedade, constitui o centro 
de irradiacao por exceEncia de todos os bens 
ou interesses juridicamente protegidos. 

A vida, a integridade corporal, a 
honra e a liberdade sao bens supremos da 
pessoa humana, cuja eficiente protegáo cons- 
titui dever precfpuo do Estado, na sua dupla 
fun@o de preservar as condicoes básicas de 
perpetuacao da espécie e de manter o equi- 
lfbrio ecológico, bem como a tranqüilidade 
indispensáveis à sobreviv&-rcia das comuni- 
dades. 

Com as recentes descobertas 
científicas e o fantástico desenvolvimento 
científico e tecnológico, aumentaram, sem 
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dúvida, da parte dos homens, os poderes do 
domínio da natmeza, crescendo, por outro 
lado, os perigos de destrui@o da vida. Esse 
desenvolvimento por outra parte, geralmente 
nao se faz acompanhar de um desenvolvi- 
mento paralelo nos campos da moral e da 
ética. 0 descompasso entre as duas ordens 
continua existindo, a demonstrar, paradoxal- 
mente, as contradicoes inerentes à pessoa 
humana. 

As grandes descobertas científí- 
cas podem, se bem utilizadas, servir aos pro- 
pósitos maiores de beneficiar a humanidade, 
mas também podem destruí-la ou prejudicá- 
la. Cabe à consciencia moral da comunidade 
científica saber bem aplicá-la. Essa decisáo 
cabe ao mundo da normatividade, vale dker, 
ao mundo técnico e jurídico, com vistas ao 
estabelecimento dos direitos e obrigacóes. 

Se a técnica expressa 0 diálogo 
entre as máos e o cérebro, também demonstra 
o quanto ela deve estar subordinada à razáo 
prática, disciplinadora da a@o, a fim de que 
náo se desvirtue a natureza humana, mas 
que ela se desenvolva na plenitude de suas 
potencialidades e dimensóes. 



Nesse sentido os proí?ssionais 
das ciências médicas em suas nobres missóes 
de descobrir, prevenir, tratar, curar e mini- 
mizar os sofrimentos human os ficam no cen- 
tro das atencóes. A atividade destes, envol- 
vendo a vida e a saúde, bens supremos do 
indivíduo, sujeitos por isso mesmo à tutela 
estatal, suscita uma íntima relafáo entre a me- 
dicina e 0 direito. 

Na atualidade, os possíveis riscos 
aos direitos humanos individuais, ao bem- 
estar da sociedade e à condi@o global da hu- 
manidade, decorrentes de diversas acóes, tais 
como o uso de órgáos artitkiais, alteracóes 
genéticas em microorganismos, alteracões po 
tenciais em gens humanos, libera@0 de or- 
ganismos geneticamente alterados no meio 
ambiente, a cirurgia plástica, a fecunda@0 
artificial, o aborto, as medidas antinatalistas, 
a esterilizacao human a, as experiencias mé- 
dicas com seres humanos, os transplantes de 
órgáos, tecidos e partes do carpo humano, e, 
bem assim, assuntos como a eutanásia, 0 se- 
gredo médico, a omissáo de socorro ou a res- 
ponsabilidade médica, suscitam estudos e 
ateno% especiais com vistas à observancia 
de postulados éticos bem definidos dentro de 
prinápios gerais compativeis com os interes- 
ses da humanidade. Além disso, e princi- 
palmente, os estudos e pesquisas deveriam 
ser desenvolvidos segundo mecanismos de 
controle técnico-científicos que atendessem, 
simultaneamente, aos interesses nao só dos 
pesquisadores mas das pessoas envolvidas e 
da sociedade. 

Em que pese a circunstancia do 
exerááo liberal da profissáo médica, ela com- 
preende urna série de atos cuja prática nao 
se situa exclusivamente na órbita privada, 
quando se tem em vista que a saúde e a vida 
constituem bens jurídicos inalienáveis e irre- 
CUSáVeis. 

Nesse sentido se impóe uma re- 
gulamenta@o da atividade médica como tam- 
bém o aprimoramento dos padróes estra- 
tificados nos denominados códigos de 
deontologia, cada vez mais afastados da rea- 
lidade e, muitas vezes, influenciados pelos 
marketirzgs tecnológicos que contribuem para 
a distor@o das práticas médicas. 

Sabido que ética, a rigor, náo é 
0 mesmo que moral, pois enquanto esta sig- 
nitica o comportamento adquirido, ou modo 
de ser aprendido pelo homem na convivência 
social, aquela, longe de ser um conjunto de 
normas e presa$óes, significa a teoria ou a 
ciência do comportamento moral dos homens 
na sociedade, a “bioética” seria, entáo, a apu- 
ragáo dessa mesma teoria em relaGo à prática 
de atos que interferem na vida human a, que 
podem contribuir para sua melhoria, pre- 
servá-la e salvá-la, ou mutilá-la e destruí-la. 

Na realidade, o grande destaque 
da ética médica nos últimos anos nao se deve 
ao ressurgimento dos prinápios morais, filo- 
sóficos ou teológicos nem ao sentimento de 
culpa de urna protkáo angustiada pela si- 
tua@o atual da medicina, mas, basicamente, 
com a crescente preocupa@0 pública com o 
comportamento dos profissionais da área da 
saúde, especialmente dos médicos. 

Náo raro, chega-se ao extremo da d 

crenos generalizada de que os códigos de ética 2 
vêm sendo utilizados como biombo para en- 
cobrir más práticas e até mesmo erros mé- s 
dicos. Esses códigos seriam entáo, no enten- 
der de alguns, urna forma de manter a classe 3 
imune ao julgamento da comunidade. 3 

Toda profissáo almeja criar cliante 
da comunidade urna imagem de eficiência. 

3 

Antes, prohssionais, como os médicos, pre- w 

ásavam disputar seus espacos com os curan- 
deiros, máes de família e outros segmentos, 

3 
3 

para poderem criar o seu monopólio e che- ‘2 
garem à autonomia profwional, com 0 pro- 
pósito de nao permitir a interferênaa de pes- 
soas e julgamentos estranhos. 0 médico, Ei 
dentro dessa visáo, só poderia ser julgado por ci 
outros médicos. Nesse sentido, a admissáo m 

do erre médico seria o mesmo que despres- 
tigiar a prohssáo. Nada obstante, o erro mé- 2 

dico seria, antes de tudo, fruto do sistema 2 
que 0 envolve. . 

A medida que a medicina foi se 
especiakando com o aumento da tecnologia, 
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o médico deixou de poder agir de maneira 
autônoma como o fazia antes. Ele passou a 
atuar junto as instituicóes que lhe oferecem 
o instrumental necessário à sua atividade. 

A medicina, cada vez mais one- 
rosa, faz com que o Estado e as empresas 
assumam 0 tratan-rento médico. 0 médico, 
entáo, passou de profkional autonomo, em 
grande parte, a agente dessas instituicóes e a 
trabalhar de acorde com as distor@es das 
grandes corporacóes que atuam contempo- 
raneamente no setor. 

De outra parte, os avances tec- 
nológicos na medicina, em contraposi@o à 
crise social geradora de doencas, deixam o 
médico em situacáo difkil. Em muitos casos, 
o alardeamento da eficiencia tecnológica que 
visa a maior utiliza@o de equipamentos, apa- 
relhos e drogas como uma saída para as doen- 
cas, cris conflitos, post0 que a assistencia mé- 
dica, por mais sofisticada que seja, náo vai 
resolver os problemas sociais básicos da po- 
pu.la@o. 

0 numero crescente de testes dis- 
poníveis e de outros pesquisados, como aque- 
les que examinam os gens das pessoas para 
predizer o futuro, criam perplexidades nos 
dias atuais. Se se puder fazer alguma coisa 
sobre a doenca ou impedir que esta cause 
danos à gera@o seguinte, esses testes devem 
ser realizados. Mas, como alguns testes de- 
tectam doencas para as quais náo haveria 
ainda tratamento, o conhecimento adquirido 
é discutível ou de pequeno valor imediato. 
Contudo, muitos cientistas acreditam que o 
conhecimento do futuro estado de saúde 
(mesmo ruim) pode ajudar as pessoas a pla- 
nejarem melhor as suas vidas. As vantagens, 
em certos casos, superariam os custos e o bem 
que se poderia fazer superaria os riscos. 

Mas, também pode ser que as 
pessoas náo queiram se submeter a esses tes- 
tes, como é o caso de alguns pacientes sus- 
peitos de AIDS. 

A gama desses testes, como re- 
velan-r estudos mais recentes, tende a crescer. 
Já se fazem pesquisas para a doen@ de Alz- 

heimer, depressáo, mal-de-pânico, esquizo- 
frenia, o mal de Huntington (urna rara e fatal 
doenp cerebral), diabetes juvenil e muitas 
outras, cada qual suscitando novas e difíceis 
questóes para a medicina, 0 direito, a inti- 
midade, o sigilo profissional e quanto à con- 
veniencia de informar a alguém que seu prog- 
nóstico é urna doen@ grave, particularmente 
se incurável. 

0 estudo das obriga@es morais 
dos indivíduos no seio de urna comunidade 
a que se empresta o termo deontologia (do 
grego deon, dever), compreende o ato moral, 
assim entendida runa a@o consumada na 
presenp ou com a participa@0 de outrem, 
envolvendo a escolha de alternativas, os 
meios empregados, a intIu&-rcia dos irnpul- 
sos, a censura da consciência, os Bns dese- 
jados e a formula@o de juizos. Na estrutura 
desse mesmo ato se integrariam o motivo, a 
vontade, os fins, o resultado e o nexo. 

0 ato moral náo fugiria a essa 
estrutura, além de sujeitar-se aos aspectos éti- 
cos, vale dizer, por si mesmo (consci&wia), 
pela classe, pela comunidade, pelo estado 
e pela hístória. 

Nada obstante, bem é de ver que 
a moral, em rela@o as profissóes da área da 
saúde, especialmente a médica, como a moral 
em geral, náo é a mesma ao longo do tempo 
e em todos os lugares. Ela progride na medida 
em que a consciencia e a liberdade se inte- 
gram no ato moral, e defmem a responsabi- 
lidade individual e a coletiva, bem como em 
que se substituem valores. 

Controle ético-disciplinar 
das profissóes de saúde 

No Brasil, o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Medicina, insti- 
tuídos pelo Decreto& no 7.955, de 13 de de- 
zembro de 1945, sáo os órgáos supervisores 
da ética médica em toda a República e, ao 
mesmo tempo, julgadores e disciplinadores 
da classe, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por 
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito 
desempenho ético da medicina e pelo pres- 
tigio e bom conceito da profissáo e dos que 
a exercem legalmente, tudo conforme a Lei 



n” 3.268, de 30 de setembro de 1957, e o 
regulamento aprovado pelo Decreto n” 
44.045, de 19 de julho de 1958. 

Outros conseIhos federais e re- 
gionais se ocupam do controle ético-discipli- 
nar das demais profissóes na área da saúde 
eafins. 

Nas tres ÚItirnas décadas, foram 
editados o Código de Ética Médica, aprovado 
em 11 de janeiro de 1965, o Código Brasileiro 
de Deontologia Médica, aprovado em 13 de 
abril de 1984, e o atual Código de Ética Mé- 
dica, aprovado em 26 de janeiro de 1988 que, 
nos seus 145 artigos, se ocupa do estabele- 
cimento de prinápios fundamentais em re- 
lacao à protksáo, de direitos, responsabili- 
dades, proibicóes e outros assuntos, tais 
como a rela@o entre os médicos, destes com 
seus pacientes e famikres, remunera@0 pro- 
BssionaI, segredos proI?ssionais, emissão de 
atestados e boletins, pesquisas médicas, 
publicidade, frabalhos científicos e normas 
gerais. 

Outros códigos de ética foram 
também editados nas últimas décadas para 
as outras profissóes relacionadas com a saúde 
e afins, tais como dos farmacêuticos, enfer- 
meiros, odontólogos, etc. 

Planejamento familiar 
0 homem, em circunstancia ne- 

nhuma, pode agir contra a sua consciência. É 
possível que a consciencia seja errônea ou 
que tenha necessidade de aprofundar urna 
questão, mas jamais será permitido agir con- 
tra ela. Depois de se ter feito todo o possível 
para descobrir as normas justas, na hora de 
sua aplica@0 ainda entra em questáo a res- 
ponsabilidade pessoal. Ninguém, nem 
mesmo a Igreja, pode dispensar alguém de 
seguir sua consciência e assumir suas res- 
ponsabilidades. 

0 Estado náo pode impor um 
controle obrigatório da natalidade. Porém, os 
poderes públicos, nos limites da sua com- 
petência, podem intervir, promovendo urna 
forma@0 apropriada e tomando as medidas 
aptas, contanto que respeitem as exigrkias 
da lei moral e respeitem a justa liberdade dos 

cônjuges. Sem direito inalienável ao matri- 
monio e à procria@o, nao existe dignidade 
humana Populorum Progressio, r-F 37). 

0 Estado deve, igualmente, pro- 
curar que a popula@ necessitada receba a 
conveniente informacáo e educa@0 sobre os 
métodos que a moral crista permite para tuna 
responsável regula@o da natalidade. A falta 
de recursos fmanceiros náo pode ser motivo 
de discriminado nessa matéria. 

A dignidade human a pressupóe 
0 dimito inalienável à procria@o, como já foi 
dito, e os pais têm o direito e o dever de 
decidir quanto ao numero de filhos, ou seja, 
de exercer a paternidade responsável, e rea- 
lizar 0 planejamento farnikir. 

A paternidade responsável é ne- 
cessária ou essencial, náo apenas como fator 
de bem-estar social, mas, também, como ele- 
mento de equilibrio entre o crescimento po- 
pulacional e os recursos hurnan os e econ& 
micos. 

0 crescimento demográtko ace- 
lerado vem, com demasiada heqüência, tra- 
zer novas dificuldades ao problema do de- 
senvolvimento; daí a necessidade de estudos 

a 

e pesquisas, no setor de reproducáo humana, 3 
constituir uma exig&wia da época atual. 5 

A política populacional, quando 
necessária, é apenas parte, e náo alternativa 

‘3 

do desenvolvimento geraI.0 jufzo conclusivo L- 

e a delibera@0 prática no exerácio de pater- 
nidade responsável competem à consciencia 3 

individual de cada pessoa, e ninguém deve 
3 
‘0 

ser forcado ou induzido a agir de modo con- 8 
Sirio ao seu livre arbítrio. 

Planejamento familiar nao quer 8 
dizer necessariamente ‘limita@o de IiIhos”. 8 
Embora a tese possa envolver tal fato, náo 0 v, 
implica como rela@o de causa e efeito. Urna 
famíIia bem planejada pode ter dez ou doze z 
6Ihos, desde que em condicóes higiênicas e 2 
saudáveis, e que tenha as condicóes sócio- l 

econômicas que ganmtam a sua educa@0 e .$ 
0 seu sustento. 
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Poder-se-ia cbzer que todo o con- 
junto da lei, religiáo, sociologia e política, esta 
de acorde com a grande tese da paternidade 
responsável. A Enáclica Humanae Vitae, mais 
ampla e mais esclarecedora que a Casti Con- 
nubii defende a tese do legítimo controle da 
natalidade, varias vezes falando na “pater- 
nidade responsável”. 

A divergência que existe entre 
as torrentes do pensamento moderno não 
é quanto ao planejamento familiar em si, 
mas quanto aos métodos empregados para 
dar espacarnento razoável entre urna gesta@0 
e outra. 

0 planejamento familkw, em si, 
nada tem de ilegal, em qualquer ramo do 
dimito por que o considerannos. Náo há 
crime na orienta@0 dos cônjuges quanto ao 
uso de anticoncepcionak, nem na ministra@o 
destes, por indica@o médica e quando res- 
peitada a liberdade daqueles. Porém, a este- 
riIiza@o cirúrgica sem indica@0 médica, em 
que se procura a inutiliza@0 da fu@¡0 re- 
produtora, constitui lesáo corporal. Náo há 
nenhuma justificativa mesmo que essa prática 
seja precedida do consentimento escrito da 
mulher ou do marido, pois a vida e a saúde 
sio bens irrecusáveis e inalienáveis. 

Nas leis que dispóem sobre a or- 
ganiza@o dos sistemas de saúde dos Estados 
do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espfrito Santo, Goiás, Pará, Paraíía, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, 
constam já os seguintes preceitos: 

0 
5 

cl As medidas de protecáo à saúde 
do grupo materno-infantil teráo sempre, por 

4 
” 

prinápio, o fortakimento da fanúlia e quais- 

Ln quer acóes nesse campo devem ser desen- 

2 
volvidas em bases éticas e humanísticas. 

i 
q Nenhuma medida será adotada 

s 
em rela$io ao contingenciamento da prole 
sem que haja a indica@io médica correspon- 

.t= 
8 

dente, destinada à prote@o da saúde ma- 

s 
terna, e 0 assentimento por livre manifestaci?ro 
das partes. 

õ w 
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A Constitui@o da República Fe- 
derativa do Brasil, promulgada em 1988, no 
seu art. 226, W, prevê que “fundado nos 
prinápios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisao do casal, competindo 
ao Estado propiciar recursos educacionais e 
cientítkos para o exerácio desse direito, ve- 
dada qualquer forma coercitiva por parte de 
institui@es oficiais ou privadas”. 

Experihwias e pesquisas médicas 

0 Código de Ética Médica, em 
vigor no Brasil, veda aos médicos participar 
de qualquer tipo de experi&wia no ser hu- 
mano com fins bélicos, políticos, raciais ou 
eugênicos, e, bem assim, usar experimental- 
mente qualquer tipo de terapêutica ainda náo 
liberada para uso no Pafs, sem a devida au- 
toriza@o dos órgáos competentes e sem 
consentimento do paciente ou de seu respon- 
sável legal, devidamente informados da si- 
macao e das possíveis conseqüências. 

No mesmo sentido sáo vedados 
pelo mesmo Código a obten@o de vantagens 
pessoais, ou qualquer interesse comercial, em 
da@o a financiadores de pesquisa médica 
da qual 0 médico participe; realizar pesquisa 
médica em ser humano sem submeter o pro- 
tocolo à aprovacáo e acompanhamento de co- 
missáo isenta de qualquer dependencia ou 
subordina@0 relativamente ao pesquisador; 
executar ou participar de pesquisa médica em 
que haja necessidade de suspender ou deixar 
de usar terapêutica consagrada e, com isso, 
prejudicar 0 paciente; realizar experkkias 
com novos tratamentos ckicos ou cirúrgicos 
em paciente com afec@o incurável ou ter- 
minal sem que haja esperanca razoável de 
utilidade para o mesmo, náo lhe impondo 
sofrimentos adicionak. 

Mais recentemente, 0 Conselho 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 
na Resolu@o n” 01, de 13 de junho de 1988, 
estabeleceu normas sobre a realiza@0 de pes- 
quisas na área da saúde, contemplando os 
aspectos éticos dessas pesquisas em seres hu- 
manos; a utilizafáo de novos recursos profi- 
láticos, diagnósticos, terapêuticos e de rea- 



bilita@o; a utilizado de menores de idade e 
de indivíduos sem condi@es de dar cons- 
cientemente seu consentimento, mulheres 
em idade fértil e mulheres grávidas; testes em 
conceptos, durante o trabalho de parto, no 
puerpério e na lacta@o; pesquisas em indi- 
víduos com presumível restri@o e esponta- 
neidade para o consentimento; pesquisas em 
órgáos, tecidos e seus derivados, cadáveres e 
partes do carpo humano; pesquisas farma- 
cológicas, com microorganismos patogênicos 
ou material biológico que possa con@-lo, que 
impliquem na constru@o e manejo de ácidos 
nucléicos recombinantes, com isótopos radio- 
ativos, dispositivos e geradores de radia@es 
ionizantes e eletromagnéticas. 

No mesmo sentido, a citada reso- 
lu@o regula o funcionamento de comitês de 
ética e de seguranp biológica, a execufão de 
pesquisas nas institui@es de saúde e normas 
para o funcionamento destas úhirnas. 

Nessas circunstancias, preenche- 
se, no Brasil, com a resolucáo do Conselho 
Nacional de Saúde, acima comentada, urna 
lacuna para regular urna questão que ator- 
menta varios segmentos da sociedade, coi- 
bindo-se possíveis abusos, posto que tais pes- 
quisas podem constituir-se em ameap à 
integridade física ou à saúde do homem con- 
figurando atos ilícitos, mesmo quando haja 
voluntariedade na permissáo. 

A náo observancia das normas 
aprovadas pode corr@.u-ar infracóes de na- 
tureza ético-disciplinar, penal (a-ime de pe- 
rigo direto ou iminente, art. 132 do Código 
Penal), ou de natureza sanitaria com base na 
Lei r-P 6.437177. 

Eutanásia 

0 debate sobre a eutanásia náo é 
apenas necessário mas inevitável. 

A medicina já atingiu, até mesmo 
no Brasil, o estágio paradoxal em que é pos- 
sível manter a vida, mas não obter a regressáo 
do estado vegetativo. A eutanásia, cuja sen- 
tido etimológico da palavra significa ‘boa 
morte”, “mor-te induzida” ou, de modo mais 
simples, o “dimito de matar”, nao encontra 
no dimito positivo brasileiro e nos postulados 

de ética médica qualquer respaldo. A euta- 
násia repugna ainda a consci&ka nacional, 
posto que náo se pode aceitar como um ato 
lícito o dimito de morrer ou o direito de matar, 
por extrapolarem a moral, os costumes e a 
ordem pública. 

0 atual Código de Ética Medica 
(1988) prescreve, nesse sentido, que o médico 
náo pode deixar de utilizar todos os meios 
disponíveis de diagnóstico e tratan-rento a seu 
alcance em favor do paciente e também 
proibe àquele utitizar, em qualquer caso, 
meios destinados a abreviar a vida do pa- 
ciente ainda que a pedido deste ou de seu 
responsável legal (arts. 57 e 66). 

Ademais, o Código Penal Brasi- 
leiro pune o homiádio, e a eutanásia pode ser 
aí enquadrada por configurar o delito de 
“matar alguém”. Náo é suiádio, mas, para- 
doxalmente, pode ter as caracterfsticas do 
aime previsto no art. 122 do Código Penal, 
isto é: “auxílio, indu@o ou instiga@0 ao sti- 2 
ádio”. Além do mais é ilícito civil porque a 2 
eutanasia causa prejuízo a alguém (Código 
Civil, arts. 159 e 1.549). ?2 

Diante desse quadro náo há 
como excluir a antijuridicidade do fato e atri- 

2 

‘2 
buir ao médico, ou a quem quer que seja, o 
dimito de praticá-la, mesmo quando imbufdo 
de elevados propósitos, se isso fosse possível. 

Embora se pudesse fazer um es- 
w 

forco para demonstrar que o médico, ao se 3 
abster de estender o tratamento de um pa- 3 
ciente incurável nao estaria cometendo a eu- ‘0 
tanásia, a simples omissáo pode dar lugar à 6 
ptmi@o ético-disciplinar, penal e ável. 2 

0 objetivo da lei é promover o g 
bem comum e, antes de mais nada, assegurar Q 
a cada indivíduo a plena posse desses direi- WI 

tos. Entre estes incluem-se, evidentemente, a 
incolumidade física e moral, um eficaz am- 2 

paro contra todo tipo de agressáo e vioEncia. 2 
Como a vida é a maior valia, uma legisla@o 
somente realiza sua missáo protetora quando 
impóe sancóes enérgicas aos que praticam tais 

.i 

crimes. 
.g 

Ji 
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Por conseguinte a despenaliza@ 
dos casos de eutanásia, ou seja a morte de- 
liberadamente “antecipada” de um enfermo 
a titulo de evikwlhe o padecimento, mesmo 
com o consentimento da vítima ou, na sua 
impossibilidade, de ascendente, descen- 
dente, cbnjuge ou irm?io para eliminar-lhe o 
sofrimento, fere de todos os modos a moral 
cristi e, bem assim, os postulados do direito. 

Transplantes 

0 transplante de órgáos, tecidos 
e partes do carpo humano desperta indaga- 
@es técnicas, científicas, teológicas, jurklicas 
e morais, em vários segmentos da sociedade, 
envolvendo os médicos, doadores ou recep- 
tores. 

A discussáo é fértil sob todos os 
aspectos em torno da vida e da morte; do 
desprendimento do doador e da esperanp 
de um receptor; de um cadáver que, por 
uma de suas partes, ressuscita todo um ser 
que ia morrendo e assim por diante. 

No Brasil, a matéria encontra-se 
disciplinada no texto da Lei n” 5.479 de 10 de 
agosto de 1968, que, no entender de muitos, 
deixa a desejar, principalmente no tocante ao 
titério de determina@0 da morte, à forma 
da disponibiidade da doa@o, à autoriza@0 
nos casos de suiádios e acidentes e ao caráter 
sumário do conjunto de operacóes. Há vários 
projetos de lei em tramita@0 no Congresso 
Nacional, mas nenhum deles logrou apro- 
va@o, até 0 momento. 0 ponto mais discu- 

8 Os 
tido em rela@o à matéria diz respeito a 

N autoriza@0 para o transplante (se deve 
4 
” 

prescindir ou náo de autorizacáo do doador 

s em vida, de modo expresso). 

w De qualquer sorte parece-nos que 

E 
se reclamam cinco normas indispensáveis a 
uma moral dos transplantes, ou seja: a real 

E necessidade; o segredo profissional; a exclu- 
.-e 
8 

sáo da finalidade sensacionalista; a seguran@ 
absoluta de que a interven@o náo é uma ex- 

% P eríência in anima nobili em seres vivos mas 
õ m 
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visa, incontestavelmente e apenas, a uma 
a@io terapêutica do paciente e, finalmente, o 
diagnóstico seguro da realidade da morte do 
doador, quando for o caso, o que se impóe, 
mas de inabalável firmeza. 

Aborto 
De acorde com o Código Civil 

Brasileiro, os direitos do nascituro estão a 
salvo desde a concep@o (art. 4O). De outra 
parte, o Código Penal (arts. 124 a 127) pune 
a provoca@0 do aborto. 

A impunibilidade do aborto só se 
verifica, ainda conforme 0 Código Penal, nas 
duas situacóes descritas no art. 128, seguinte: 

0 “Art. 128 -Nao se pune o aborto 
praticado por médico: 1 - se náo há outro 
meio de salvar a vida da gestante; II - se a 
gravidez resulta de estupro, e o aborto é pre- 
cedido de consentimento da gestante ou, 
quando incapaz, de seu representante legal”. 

0 aborto realizado pelo médico, 
chamado “aborto necessário”, é realizado 
para salvar a vida da gestante ou para evitar 
o nascimento de um ser gerado através de 
estupro. 0 Código Brasileiro reconhece, por- 
tanto, duas situat$es de antijuridicidade 
desse delito: a indica@o médica e a senti- 
mental. 

A reda@0 do art. 128 do Código 
Penal é por demais simplista, dando margem 
ao aborto criminoso. Sustenta-se, inclusive, a 
necessidade de reformar aquele dispositivo a 
fim de evitar que alguns proíksionais ines- 
populosos se aproveitem, praticando o 
aborto ilegal, alegando ser um recurso heróico 
para salvar uma vida. 

0 anteprojeto de Código Penal 
(Parte Especial) publicado em outubro de 1987 
pelo Ministério da Justica, para receber su- 
gestóes, admite o denominado “aborto eu- 
gênico” quando houver fundada possibili- 
dade, atestada por dois médicos, de o 
nasáturo apresentar graves e irreversíveis 
anomalias físicas ou menta& que haja sido 
precedido de consentimento da gestante ou, 
quando incapaz, de seu representante legal, 
e, se casada, do cônjuge. 



A liceidade do aborto necessário 
independe do consentimento da gestante ou 
de terceiros, pois essa prátia, em tais Qr- 
cunstancias, esta plenamente amparada pela 
Lei e pelos preceitos que regem a ciencia mé- 
dica. Dada porém a evolu@o da medicina, 
cada dia mais se reduzem as indicacóes para 
o abortamento com o propósito de evitar a 
morte da gestante. 

Já o denominado “aborto senti- 
mental”, ou “aborto moral”, justificado na 
nossa legisla@0 por motivos de ordem ética 
e emocional, para alguns, nao encontra jus- 
tificativa. Seria garantir ao médico 0 direito 
de atentar contra urna vida. Em nenhuma 
hipótese poder-se-ia aceitar, nesse tipo de 
aborto, o estado de necessidade. 

Sustenta-se também o fato de ser 
o estupro uma efetivacáo de difkil prova e de 
constituir, essa prática abortiva, pelo médico, 
um ato extremamente simplificado pela sua 
forma sumária de execu@o. 

Do ponto de vista da legisla@0 
penal, nao há necessidade de sentenca con- 
denatória por estupro para que o aborta- 
mento possa ocorrer. É suticiente que haja 
prova convincente da existência do delito 
SexUid. 

No crirne de estupro somente se 
procede mediante queixa, exceto se a vítima 
ou seus pais nao podem prover as despesas 
do processo sem privar-se de recursos indis- 
pensáveis à manutenQio própria ou da fa- 
mília, ou se o u-he é cometido com abuso 
do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, 
tutor ou curador, caso em que se procede 
mediante a@o pública (art. 225, ll lg 1 e II, 
do Código Penal), sendo que na primeira hi- 
pótese, a a@o do Ministério Público depende 
de representa@0 da vítima ou de seu repre- 
sentante legal, conforme 0 caso. 

Nelson Hungria, in Comfhios 
ao Código Penal, pág. 313, vol. V, 1958, diz 
que “se existe, em andamento, processo cri- 
minal contra o estuprador, seria mesmo de 
bom aviso que fossem consultados o juiz e o 
representante do Ministério Público, cuja 
aprova@o náo deveria ser recusada, desde 
que houvessem indícios suficientes para a pri- 
sao preventiva do acusado”. E mais: “Na prá- 

tica, para evitar abusos, o médico só deve agir 
mediante prova concludente do alegado es- 
tupro, salvo se 0 fato é notório ou se já existe 
sentenca judicial condenatória do estuprador. 
Entretanto, se o conhecimento de alguma cir- 
cunstancia foi razoavelmente suficiente para 
justificar a credulidade do médico, nenhuma 
culpa terá este, no caso de verificar-se, pos- 
teriomente, a inverdade da alegacao. So- 
mente a gestante, em tal caso, responderá 
criminalmente”. 

Códigos de ética médica 
e de deontologia médica 

0 Código de Ética Médica, edi- 
tado em 1965, previa no seu artigo 54: “0 
médico náo deverá provocar abortamento, 
salvo quando nao houver outro meio de sal- 
var a vida da gestante ou quando a gravidez 
resultar de estupro, mas sempre depois do 
consentimento expresso da gestante ou de 
seu representante legal. 7 1” - Bm qualquer 
desses casos, expressos na lei, o médico ti pe- 
ahí intervir depois de parecer de pelo menos dok 
colegas, ouvidos em wrzfeuência. ll 2” - Da con- : 

fei+ncia será lavrada ata em tres vias, uma 
das quais será enviada ao Conselho Regional 3 

de Medicina, outra ao diretor clínico do es- 
c; 
‘2 

tabelecimento em que vai se realizar a inter- 2 
veneo, ficando a terceira em poder do pro- rJa 
fksional que executar 0 ato cirúrgico”. 

0 Código Brasileiro de Deonto- 3 
logia Médica, aprovado pela Resolu@o CFM .g 
n” 1.154/84, de 13 de abril de 1984, apenas 8 
vedava aos médicos “deixar de cumprir le- 
gislacáo específica nos casos de abortamento E 
(art. 12), bem como “efetuar, salvo diante de & 
urgência ou emergência, qualquer ato médico m 
sem o consentimento prévio do paciente ou 
de seu responsável” (art. 24). 0 atual Código 2 
de Ética Médica, aprovado em 1988, omite 

o 
z 

qualquer referência ao aborto. . 
Varias tentativas têm surgido, 

com crescente insistência, de aceitar, empre- 
3 

gando sofismas, um inadmissível amparo na .$ 

& 
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lei à provoca@o do aborto, principalmente o 
de combater o abortamento às ocultas me- 
diante sua legalizacgáo ou deshminaliza@o. 
Sustenta-se, ao contrário, que estaria estatis- 
ticamente demonstrado que as leis permk- 
sivas náo eliminam a prática clandestina, mas 
produzem o aumento espantoso da propor- 
@o de abortos por nasádos vivos. 

Segredo médico - sigilo 
profissional 

0 segredo médico encontra no 
campo da legisla@ío penal, das contravengóes 
penais, do direito civil e de deontologia mé- 
dica, urna rígida disáplina@o que, entre- 
tanto, admite exce@es e apresenta diferentes 
pecuhridades as quais, náo raro, susátam 
perplexidades que o direito repele. 

Assim, de acorde com o Código 
Penal (art. 154) - Revelar, alguém, sem justa 
causa, segredo de que tenha ciháa, em razáo 
de fun@o, ministério, ofício ou profissáo, e 
cuja revela@0 possa produzir dano a outrem, 
acarreta a pena de detenfáo de tr& meses a 
dois anos ou multa de 1 a 10 mil cruzados. 
Por outro lado, deixar o médico de denunciar 
à autoridade pública doen cuja notifica@o 
é compulsória, acarreta a punibilidade do 
infrator com deten@0 de seis meses a 
dois anos, ou multa de 500 a 3 000 cruzados 
(art. 269). 

A Lei de contraven@es penais 
também prevê: ‘Deixar de comunicar à au- 
toridade competente: [. . .] II - orime de a@o 

a 
z 

pública, de que teve conhecimento no exer- 
ááo da medicina ou de outra profissáo sa- 

i 
” 

nitária, desde que a a@o penal tio dependa 
2 de representac$io e a comunica@o náo ex- 
8 l-4 ponha 0 cliente a procedimento criminal. 

s 
Pena - multa de 300 a 3 000 cruzados”. 

EL, 
De outra parte, 0 Código Civil 

(art. 144) reza que: “ninguém pode ser obri- 
22 
P 

gado a depor sobre fatos a cuja respeito, por 

2. 
estado ou profissáo, deve guardar segredo”. 

v 
õ Kl 
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0 recente Código de l%ca Mé- 
dica, aprovado em janeiro de 1988, publicado 
no DGti Oficial ah Uni& de 26.01.88, no seu 
Capítulo IX, por sua vez estabelece: 

q “Art. 102 - Revelar fato de que 
tenha conhecimento em virtude do exerááo 
de sua profissão, salvo por justa causa, dever 
legal ou autoriza@0 expressa do paciente. 

Parágrafo único: Permanece es.9 
proibi@o: 

4 Mesmo que o fato seja de co- 
nhecimento público ou que o paciente tenha 
faleádo. 

b) Quando do depoimento como 
testemunha. Nesta hipótese o médico, com- 
parecerá perante a autoridade e declarará seu 
impedimento. 

q At-t. 103 - Revelar segredo pro- 
fissional referente a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou responsáveis legais, 
desde que o menor tenha capacidade de ava- 
liar seu problema e de condti-se por seus 
próprios meios para soluáoná-lo Salvo 
quando a náo revelago possa acarretar danos 
ao paciente. 

q Art. 104 - Fazer referháa a 
casos clínicos identikáveis, exibir pacientes 
ou seus retratos em anúncios profissionais ou 
na d.ivulga@o de assuntos médicos em pro- 
gramas de rádio, televisáo ou cinema e em 
artigos, entrevistas ou reportagens em jor- 
nais, revistas ou outras publica@es legais. 

q Art. 105 - Revelar informa@es 
confidenciais obtidas quando do exame mé- 
dico de trabalhadores, inclusive por exi@wia 
dos dirigentes de empresas ou institui@es, 
salvo se o s@náo puser em risco a saúde dos 
empregados ou da comunidade. 

q Art. 106 - Prestar a empresas 
seguradoras qualquer inforrnafáo sobre as cir- 
cunsticias da morte de paáente seu, além 
daquelas contidas no próprio atestado de 
óbito, salvo por expressa autork@o do res- 
ponsável legal ou sucessor. 

q Art. 107 - Deixar de orientar 
seus auxiliares e de zelar para que respeitem 
o segredo profissional a que estáo obrigados 
por lei. 



q Art. 108 - Facilitar manuseio e 
conhecimento dos prontuarios, papeletas 
e demais folhas de observacóes médicas su- 
jeitas ao segredo profissional, por pessoas náo 
obrigadas ao mesmo compromisso. 

0 Art. 109-Deixardeguardaro 
segredo protissional na cobran~ de honorá- 
rios por meio judicial ou extrajudicW. 

Aspectos gerais. Do ponto de vista de 
resguardo da confidencialidade dos danos re- 
sulta claro que a tutela do segredo que en- 
volve a disai@o e a reserva, assimilados no 
exerááo de urna profissão, visam, antes de 
tudo, à prote@o e à defesa de bens morais e 
materiais. 0 Estado deve prover para que os 
indivíduos encontrem soluc¿ies na guarda de 
tal sigilo. Subsiste, porém, em alguns casos, 
o interesse coletivo, que se sobrepóe aos in- 
teresses individuais. 

Aspectos legais. Para que se con@ure, 
em tese, a quebra de sigilo, faz-se mister: 
a) existenáa de um segredo conhecido em ra- 
záo de fun@o, ofíáo, ministério ou profissáo; 
b) possibilidade de dano a outrem; c) ausên- 
áa de justa causa ou d) a inten@o dolosa. 

Do ponto de vista da legisla@0 
penal, o elemento objetivo do crime é a von- 
tade livre e consciente de produzir um dano 
a outrem (a@o dolosa direta) ou quando o 
agente, mesmo náo querendo o resultado, 
assume o risco de produzi-lo (dolo eventual). 
Náo existe a possibilidade legal de punibili- 
dade, no caso, por culpa (negligencia, im- 
perícia ou imprudência). 

A hipótese de justa causa viável 
para o rompimento do sigilo na guarda de 
um segredo médico consiste, basicamente, no 
interesse moral ou social que autorize 0 náo 
cumprimento daquele, contanto que os mo- 
tivos sejam ponderáveis, capazes de justificar 
a viola@o. 

Por “segredo”, compreende-se o 
fato conhecido por alguém ou por um nú- 
mero limitado de pessoas, que possuam in- 

teresse na sua 1150 viola@o, cuja divulga@0 
possa acarretar-lhes determinados danos. 

“Segredo médico” consiste no si- 
lencio que o profissional da medicina esta 
obrigado a manter sobre certos fatos de que 
tenha tomado conhecímento no exercício da 
sua profissáo, com as ressalvas previstas para 
casos especiais. 

0 principal fundamento do se- 
gredo médico é estabelecer a confianca do 
paciente, cujas informa@es sao fundamentais 
para assegurar um diagnóstico seguro e m-n 
tratamento efiáente. 

Náo obstante, há comentes dou- 
trinárias que sustentan-r que o dever do mé- 
dico é absoluto e náo facultativo. 

Outras posick mais flexíveis de- 
correm da própria concep@o moderna de que 
como a vida e a saúde constituem bens tu- 
telados pelo Estado, e a medicina se converte 
rapidamente em verdadeiro servico público, 
o interesse público prevalece sobre o interesse s 
particular justificando, em certos casos, o 2 
mmpimento do sigilo ou segredo médico tra- 
diáonais e do juramento de Hipócrates (“0 z 
que, no exerááo ou fora dele eu vir ou ouvir, 
que náo seja necessário revelar, conservarei 3 
meu segredo”). 3 

Para demonstrar as mudanps 
conceituais da rigorosa concep@o do sigilo 3 

médico, costumam-se lembrar as práticas 2 

atuais como, por exemplo, 0 televisiona- 
menta de operacóes mais complicadas, a di- 3 

vulgaqáo de boletins médicos pelo rádio, te- 
5 

levi.550, jornais e revistas e outros episódios 
‘2 

médicos que envolvem os pacientes. 
Pondera-se, adema& que há in- E 

teresses sociais relevantes e que está0 em jogo 8 
os direitos da comunidade para atenuar o ri- m 
gorismo do absolutismo do segredo médico. 
Esses prolkionais têm deveres e obriga@es 2 
que os colocam acima das transigências in- % 
dividuais, pois sua ciência e sua arte assu- 
mem, dia a dia, um caráter público. Silenciar, 
por exemplo, quando um inocente é conde- 

.i 

nado parece um verdadeiro contra-senso, m-n .E 

absurdo, uma cumpliádade. l 
Náo obstante, cumpre notar que 

o rompimento do sigilo que deve presidir as 
práticas médicas só encontra exce@es em si- 521 



tuacóes muito especiais do exerááo da me- 
dicina, ou quando a lei, reconhecendo um 
dimito maior a ser protegido, admite tal vio 
lacáo. 

Exce@es ao segredo médico. Autores 
há que costumam arrolar algunas situacóes 
em que as leis, no interesse coletivo, ensejam 
a viola@0 dos segredos médicos como, por 
exemplo: a) quando se tratar de urna decla- 
racao de nascimento; b) quando para evitar 
um casamento, em certos casos de doencas 
que possam por em risco a saúde de um dos 
cônjuges ou da prole; c) nos atestados de 
óbito; d) na declara@0 de doenps infecto- 
contagiosas; e) quando se tratar de fato cri- 
minoso previsto em lei; f) nas sevícias de me- 
nores, e se tratar de lesóes ou doeryas que 
exijam cuidados por parte da família e que 
envolvam terceiros; g) nas perícias médico- 
legais; h) nos abortos criminosos; i) nas co- 
brancas judiciais de honorários médicos ou j) 
nos regimes de livros hospitalares. 

0 segredo médico deve ser man- 
tido principalmente para proteger o interesse 
do paáente, náo apenas o prestigio da ciencia 
médica. Em contra-partida, a revelacáo do se- 
gredo médico náo pode constituir-se em 
crime quando levada pela necessidade de se 
defender um interesse contrario mais rele- 
vante. 

0 fundamento jurídico do sigilo 
médico náo resulta de um contrato de inte- 
resse privado, mas de uma disposi@o de 

35 
ordem pública. Silenciar, diante de interesse 

N da justica, por exemplo, seria dar ao segredo 

4 um caráter de cumpliádade. 
” A idéia de inviolabilidade do se- 
5 
8 

greda profissional é inconciliável com a rea- 
lidade social moderna e com a ordem pública 

ii 
e, quando diante de um interesse social re- 

e 
levante, passa a possuir caracterfsticas de 

.% relatividade. 
u 

s 

0 conceito contemporâneo do di- 
reito náo mais oferece os mesmos rigores de 

õ 
antigamente, quando prejudiciais à apura@0 

1-9 da verdade, em detrimento do que possa 
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manter o equilíírio moral, social e o bem-estar 
coletivo. 

Na prática, varias situa@es 
podem se apresentar que envolvem o médico 
e o segredo médico. Ao lado da obriga@o 
de curar o doente, tem o médico o dever de 
proteger outras pessoas contra determinadas 
doencas. 

Casos poderáo se apresentar em 
que o médico, conhecedor da doenca trans- 
missível de um seu paciente que reluta em 
se afastar do ambiente de trabalho tenha daí, 
o dever de informar o fato à autoridade com- 
petente. 

Outra situa$o especial é o da sal- 
vaguarda dos interesses e da integridade fí- 
sica do seu próprio paciente. É o caso, por 
exemplo, em que o psiquiatra identifica, com 
grau de relativa certeza, a possibilidades de 
um doente mental se suiádar. Neste caso é 
seu dever comunicar o fato aos familiares do 
paciente. 

A situacáo, mais complexa entre- 
tanto, diz respeito as questóes que envolvem 
o médico e a justica, ou os imperativos, de 
ordem legal. Casos há em que o médico deve 
informar apenas aquilo que lhe for pergun- 
tado e outros em que somente a entrega do 
seu relatório clínico poderá resolver, exi- 
mindo-o de qualquer responsabilidade 
futura. 

Eh rela@o as acóes de vigilancia 
epidemiológica, a Lei n” 6.259, de 30 de ou- 
tubro de 1975, no seu art. 10, estabelece que 
a notitica@o compulsória de doencas tem ca- 
ráter sigiloso, obrigando, nesse sentido, as 
autoridades sanitárias que a tenham recebido. 
Segundo o parágrafo único desse mesmo dis- 
positivo “a identifica$io do paáente das 
doencas objeto de notificacáo compulsória, 
fora do âmbito médico-sanitário, somente po- 
derá efetivar-se, em caráter excepcional, em 
caso de grande risco à comunidade, a juízo 
da autoridade sanitaria e com conhecimento 
prévio do paciente ou do seu responsável”. 
A inobservkzia dessas normas constitui infra- 
cáo de natureza sanitária sujeitando o infrator 
as penalidades previstas na Lei n” 6.437, de 
1977, em processo administrat em 
que se assegure ampla defesa ao indiciado. 



0 legislador, no caso, adotou o 
aitério de admitir, como regra, o sigilo mé- 
dico que, entretanto, náo é absoluto em casos 
de “grave risco à comunidade”. 

A expansáo da AIDS no país, que 
tem gerado perplexidades entre os médicos 
face ao conflito entre resguardar o sigilo pro- 
lkional ou evitar a contamina@o e a morte 
de outras pessoas, levou o Conselho Fede- 
ral de Medicina a adotar posi@o recente se- 
gundo a qual “0 desejo de paciente que náo 
quer que a sua condi@o seja revelada a fa- 
miliares deve ser respeitado. A prol&i@o da 
quebra desse sigilo persiste mesmo após a sua 
morte, mas há situacóes especia& ve geram 
exce@es“. 

B IBLIOGRAFIA 

Alcántara, H. R. Deontolop e dmologzz Sáo Paulo, 
Editora LTR, 1979. 

Código Civil Brasileh. 

Conselho Federal de Medicina. Código Brasileiro de 
Deontologia Médica. Brasil, 1984. 

Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Mé- 
dica. Brasil, 1965. 

Conselbo Federal de Medicha. Código de Ética Mé- 
dica. Brasil, 1988. 

Gmsfifuipio da República Federa& do Brasil, 1988. 

De Franca, G. V. Dzmto médico. Sáo Paulo, Editora 
Globo, 1975. 

Dias, H. P. Dkifo de míde. Brasília, Gráh da Fun- 
da@o SE%‘, 1982. 

Encíclicas: Populorum Progressio (1967), Humanae Vhe 
(1968), Cid Connubii (1987). 

Hungria, N. Chz~tútis ao Código Penal. Brasil, 1958. 

Ministério da Jusiiq. Anteprojeto de Código Penal. 
Brasília, 1987. 

Ministério da Justiq~. código Penal Brasileiro, 3” ed., 
19%. 

Ministério da Saúde. AlDS recmne&q% técnicas e e 
pectos éticos. Brasília, 1988. 

Nobre Freitas. 0 tmnsplante de órgüos humanas a luz do 
dirato. Brasília, 1975. 

Organjza~o Mundial da Saúde. Health Aspe& of 
Human Rights, with Spenal Referente fo Developments 
in Biology and Medtine. Genebra, 1976. 

3 

organiza@0 Mundial da Saúde. WHO Hand¿wok of 3 
Resolutions ami De&ions. Genebra, 1973. 

3 

2 

S UMMARY 
BIOETHICS. 
IMPLICATIONS FOR 
MEDICAL PRACTICE 
AND DEONTOLOGICAL 
AND LEGAL 
STANDARDS IN BRAZIL 

The author’s vast experience in 
medicine and law is demonstrated in this 
article, which analyzes moral issues in pro- 
fessional ethics. The article includes up-to- 

date referentes to the Brazilian Code of 
Deontology (1984) and the Code of Me- 
dical Ethics (1988), as well as to the Civil 
and Criminal Codes. The analysis consid- 
ers the different trends that have emerged 
as a result of recent advances and discover- 
ies in science and technology related to 
family planning; medical experimentation 
and research; euthanasia; transplants of 
organs, tissues, and other parts of the 
human body; abortion; and professional 
confidentiality. 
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