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INTRODUÇÃO  
 
 O conceito de um novo ramo do direito, o biodireto, pela própria condição de 
novo, ainda não se encontra consolidado, nem em nível de senso comum. Apesar da 
bibliografia existente, estes conceitos apresentam-se dispersos dificultando o acesso pelos 
iniciantes ao tema. 
 
  Com o avanço cientifico e tecnológico, o ser humano está a cada dia sendo 
envolvido em experimentos científicos que muitas vezes esbarram no limiar do que é 
legal, ético, não ético, permitido e não permitido. É dentro desta perspectiva de proteção 
dos seres humanos que estejam direta ou indiretamente envolvido com os experimentos e 
achados da ciência genética, física, nuclear, etc, que surge o conceito de Biodireito que 
segundo Ciarine Junior (2004), é o conjunto de leis positivas que visam estabelecer a 
obrigatoriedade de observância dos mandamentos bioéticos e ao mesmo tempo, é a 
discussão sobre a adequação (aplicação ou restrição) desta legislação. 
 
 Ainda, o mesmo autor,  aborda os princípios do Biodireito, que  são:  
 

• Principio da autonomia: o Individuo tem o direito de decidir sobre as atividades 
que impliquem alterações em sua condição de saúde física sendo que para tanto 
esse individuo deve ser necessariamente informado sobre todos os aspectos 
relevantes do tratamento ou experiência que irá realizar. 

• Principio da beneficência: Está vinculado à proibição de condutas que, apesar da 
possibilidade de geração de conhecimento novo, possa ser também gerados 
malefícios ao paciente ou individuo. 

• Princípio da sociabilidade da vida e da dignidade da pessoa humana: este 
principio como referência básica o pressuposto de que a vida humana é um valor 
em si mesmo devendo sempre ser respeitada e protegida. Neste principio o ser 
humano deixa de ser objeto e passa a ser um valor considerável em si mesmo, 
impedindo-se práticas como a comercialização de órgãos, sangue, tecidos, 
esperma.  

• Principio da justiça: A ciência deve ser aplicada de forma igual para todos os 
membros da espécie humana, não devendo existe distinção de classe social ou 
capacidade econômica daquele que necessita dos achados da ciência. 

• Principio da ubiguidade: O patrimônio genético da espécie humana deve ser 
preservado evitando-se a contaminação indesejável de indivíduos de gerações 
futuras. 



• Principio da cooperação entre povos: Se daria em duas frentes : A primeira na 
fiscalização das pesquisas e na proteção do ser humano enquanto espécies e a 
segunda no tocante aos custos e benefícios das pesquisas cientificas. 

• Principio da preservação da espécie humana: Implica no dever de preservação das 
características essenciais da espécie humana, impondo-se limites objetivos à 
experimentações cientificas que sejam capazes de alterar o ser humano,  não 
apenas como indivíduo mas também como espécie. 

• Principio da prevenção e da precaução: Este principio está ligado a questão de que 
é necessário garantir a comprovação da inexistência de riscos para a espécie 
humana quando na realização de pesquisa experimentos, tomando-se ainda todos 
os cuidados para minimizar experimentos possíveis conseqüências adversas as 
pesquisas realizadas.   

• Principio da vida humana digna : A vida por si só já é um componente que 
confere dignidade àquele que a possui. A vida dos membros da espécie humana é 
sagrada, respeitada como finalidade e jamais como meio, e que o homem não vive 
apenas para si, mas para cumprir missão própria da sociedade. 

•  
  Os princípios apresentados expressam a complexidade e amplitude desse novo 
ramo do direito e deixam claro que sua divisão é meramente didática, pois, na realidade 
tanto individual ou coletiva estes se apresentam intrincados, dialeticamente dependentes e 
interdependentes. 
 
  Além dos princípios sabe-se que o Biodireito tem estreita relação com outras 
ciências e com outros ramos do direito, o que define bem seu caráter interdisciplinar. Isso 
posto, remete-se para a preocupação central do estudo: O que é Biodireito? Quais os 
conceitos existentes na literatura especializada? Há consenso entre os autores sobre 
o conceito de Biodireito? Que princípios dão sustentação a este Direito de quarta 
geração? Estas são, portanto as indagações básicas que se pretende responder com a 
realização do estudo proposto. 
  
  O tema pela sua complexidade e amplitude, justifica-se por si só. No entanto a 
questão do biodireito ainda é uma novidade, que se encontra em fase inicial de discussão 
e compreensão  por muitos dos que estudam e operam com o direito. Assim, temas 
centrais do biodireito como: manipulação genética, clonagem, abortamento, eutanásia e 
muitos outros ganham cada dia e cada vez mais força e espaço no mundo globalizado de 
hoje, onde a ciência e a tecnologia permitem com facilidade passar da ficção cientifica à 
realidade da experimentação e obtenção de resultados admiráveis que, por vezes, não 
respeitam o limite da ética, da bioética e em conseqüência  do biodireito.  
 
  Dessa forma, estudos que provoquem reflexão sobre a questão, que elucidem 
conceitos, que possa verificar o que as pessoas sabem e percebem  sobre o tema  são 
urgentes e relevantes. Ressalta-se, porém, que este estudo é um passo inicial na 
complexidade e amplitude do tema, pretendendo-se apenas uma primeira aproximação. 
 

 



OBJETIVOS  
 
A proposta deste estudo volta-se para a análise da literatura sobre Biodireito, seus 
conceitos , concepções e princípios, perseguindo-se os objetivos:  
 

• Traçar  um panorama das publicações cientificas sobre as questões do Biodireito, 
no período de 2000  a 2006 

 
• Identificar os princípios temáticas e a origem das publicações relacionadas a 

questão  dos conceitos,concepções, princípios e aplicações do Biodireito. 
 

• Conhecer quais as dimensões do tema estão sendo  mais  trabalhadas na literatura 
consultada. 

 
METODOLOGIA  
 

O estudo consistiu em uma revisão bibliográfica de livros, artigos e periódicos, 
realizada no acervo existente na biblioteca da Faculdade NOVAFAPI, nas bases de dados 
DOT LIB, Portal da pesquisa, SIC SEARCH, Rede BIREME e LILACS.  

 
Para a identificação da literatura a ser analisada, foram utilizados  os descritores: 

conceito de biodireito, concepções de biodireito, princípios de bioditeito ,e aplicações do 
biodireito. Dessa forma organizou-se o trabalho percorrendo-se as seguintes etapas: 
levantamento bibliográfico; localização das publicações, análise e síntese do material.  

 
O intervalo temporal definido para a busca compreendeu o período dos anos 2000 

a 2006 e o material bibliográfico foi selecionado de acordo com os critérios definidos 
para inclusão que constam de: referências bibliográficas no idioma português, 
publicações  pertencentes ao período de tempo determinado (2000 a 2006), publicações 
abordando a temática definida pelos descritores: conceitos, concepções, princípios e 
aplicações do biodireito.  

 
Após seleção, a amostra foi catalogada, e a análise das publicações norteou a  

discussão dos dados obtidos. Para sistematizar o trabalho, elaborou-se um quadro, 
denominado de “quadro de referência”, que será utilizado para a organização das 
publicações segundo os critérios de inclusão e os descritores selecionados. Mais 
especificamente para análise dos artigos científicos utilizou-se o “quadro analítico de 
artigos científicos” e para os livros encontrados na amostra, o “quadro resumo dos 
livros”, que se constituem nos instrumentos construídos para a coleta e análise dos dados 
da pesquisa, com base nos seus objetivos.  

 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO  
  
 Inicialmente foram identificados á luz dos descritores, seis obras da biblioteca da 
NOVAFAPI que tratam da temática estudada. Dos livros selecionados três, tratam 



diretamente do tema e deles foram  confeccionados fichas resumo que contém: referencia 
da obra, dados sobre seu respectivo autor  e síntese do conteúdo do livro. 
 

Foram identificados, quinze periódicos, porém, no processo de catalogação do 
material percebeu-se  que nove artigos não atendiam ao critério temporal, três artigos 
tratavam de questões do Biodireito, mas não contemplavam os descritores e três foram 
devidamente analisados à luz dos descritores utilizando-se dos registros feitos no 
instrumental elaborado para tal. 

 
  A obra “Biodireito: a norma da vida”(CONTI, 2004)) é fruto da tese de Pós-
doutorado da autora e trata numa perspectiva multidisciplinar da questão do Biodireito 
que envolve na concepção da autora, engenharia genética, inseminação medicamente 
assistida, transplantes de órgãos, eutanásia, controle da dor, má formação congênita, 
fecundação in vitro, entre outras questões ligadas ao desenvolvimento e avanço da 
ciência e da Biotecnologia. 
 
 A pesquisa que gerou o livro tem por finalidade apresentar  uma abordagem a 
problemas do Biodireito com suas varias facetas e intricados problemas a serem 
solucionados . Três eixos metodológicos foram utilizados para a elaboração do trabalho, 
o primeiro eixo analisa o tema proposto elaborando e criando parâmetros entre o 
novíssimo mundo do Biodireito e o universo jurídico, ressaltando a fragilidade da vida 
humana diante de tantos experimentos. 
 
 O segundo eixo visou a utilização de todos os meios necessários tais como: coleta 
de jurisprudências, pesquisa bibliográficas e material da internet. O terceiro eixo busca 
enaltecer a dignidade humana e o atingir o bem comum. 
 
 A autora constata que cada vez mais o Biodireito e a Bioética estão sendo 
envolvidos nos currículos das grandes universidades brasileiras. A preocupação com a 
ética  nas pesquisas cientificas aumenta à medida que o avanço da ciência interfere na 
sociedade e gera polemicas, e conceitua o Biodireito como “... estudo da normatização 
em face das ciências  da vida. O campo do Biodireito se estende além da ética ou da 
deontologia  médica, a pluralidade  de análise  das questões surgidas  é exigida pela 
complexidade e diversidade  das sociedades e da própria humanidade, pois as questões do 
Biodireirto encerram no seu âmago problemas  axiológicos, não podendo receber 
respostas  simplesmente monopolizadas. 
 
O biodireito está... “pré-ordenando a dignidade  humana. O Direito e a Medicina, mesmo 
possuindo caminhos diferentes , convergem para o mesmo destino grandioso , pois ambos 
tem como meta o bem do ser humano” destaca CONTI (2004). 
 

No livro intitulado Biodireito e direito ao próprio corpo: doação de órgãos 
incluindo o estudo da lei n-9434-97, SÁ (2000), refere que a proteção jurídica da vida 
humana vem propiciando as relações entre  Biodireito e o Direito, pois a vida é 
concebida, como bem jurídico, constitucionalmente protegida, daí as restrições á 



utilização  abusiva de técnicas genética. A vida humana como bem jurídico é objeto de 
tutela por parte do Direito. 

 
  O Biodireito considerado Direito de quarta geração – refere-se aos direitos 
relativos aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá 
manipulações do patrimônio genético de cada individuo – cuja finalidade é a abordagem 
acerca dos efeitos das pesquisas biológicas. 
 
 A autora ainda faz uma  analise da Lei n° 9434 de 05/02/97, publicada no D.O.U 
que trata da regulamentação dos processos de  doação de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano para fins de transplantes e tratamento. 
 
 O livro “O Estado atual do Biodireito” (DINIZ, 2001), é uma publicação densa, 
que aborda a questão da Bioética e do Biodireito na sua mais ampla complexidade e rigor 
científico, mostrando a necessidade de uma adaptação do Direito de forma a tratar no 
âmbito do ordenamento jurídico, as situações geradas pelo progresso biotecnológico e 
ressalta  que o Direito não pode se furtar aos desafios levantados pela Biomedicina, 
surgindo assim, uma “nova disciplina” o Biodireito, estudo jurídico que tendo por base a 
Bioética e Biogenética, tem a vida por objeto principal, e caberia ao Biodireito a tarefa de 
determinar com prudência até onde as ciências da vida poderão avançar sem que haja 
agressões á dignidade da pessoa humana.  
 
 Para a autora, o grande desafio do século XXI será: 
  

• Desenvolver uma Bioética e um Biodireito que corrijam os exageros provocados 
pelas pesquisas e avanços tecnológicos, no sentido de que não se faça o 
endeusamento da técnica e que se respeite a dignidade humana, onde o “posso 
fazer” seja substituído pelo imperativo ético “devo fazer”. 

• Contribuir para um desenvolvimento controlado das ciências da vida, garantindo 
o respeito à dignidade da pessoa humana.  

• Constituir-se em ensinamentos constantes nos cursos jurídicos, médicos e de 
profissionais da saúde, para direcionar o agir e o pensar promovendo o exercício 
democrático que garantam o respeito à dignidade da pessoa humana; 

• Constituir-se na maior preocupação cultural em todo mundo, para que se possa 
refletir sobre a Biotecnologia como algo que está mudando a vida humana 
enquanto bem jurídico.  

• Constituir-se em “pontes” para o futuro da humanidade, garantindo que o 
conhecimento científico não deve ser utilizado senão para servir á dignidade, á 
integridade, e ao aperfeiçoamento do homem. 

 
  No artigo “Princípios da Bioética e do Biodireito”a autora Heloisa Helena 
Barboza, destaca a origem e o desenvolvimento da Bioética até os nossos dias e salienta 
os princípios do Biodireito frente aos problemas éticos  gerados pelos avanços nas 
ciências biológicas  e médicas no mundo contemporâneo,dando ênfase,principalmente,à 
necessidade  de normatização de muitas das situações oriundas desta relação. O 



Biodireito, como integrante do Direito, deve, observar outros princípios estabelecidos 
pelo Direito, ciência com métodos e formulações específicas. 
 
 Para a autora Biodireito é o ramo do Direito que trata da teoria, da legislação e da 
jurisprudência relativas às normas reguladoras da conduta humana em face dos avanços 
da biologia e da tecnologia. 
 
 Os princípios do Biodireito, enquanto integrante do sistema jurídico devem ser 
aqueles que também regem a ciência do Direito. 
 

MARTINS-COSTA (2000) destaca o Direito como construção de modelo de 
respostas, realçando o modelo da incomunicabilidade e o modelo da interconexão. 
Ressalta, ainda, a dignidade da pessoa humana como princípio comum ao Direito e a 
Bioética, a reconstrução do conceito de pessoa e os limites do conceito da personalidade 
e quem deve ser considerado pessoa. 

 
 A autora também dá importância à origem e ao desenvolvimento da Bioética e 
aponta os princípios do Biodireito. 
 

Para SILVA (2000) algumas propostas dentro do tema Biodireito tem destaque  e, 
sob  a ótica da Bioética, a revolução biológica que assegura ao homem (ou está em vias 
de lhe assegurar) o domínio sobre a reprodução, hereditariedade e sistema nervoso, e a 
revolução terapêutica, que diz respeito a aplicação dos novos implementos 
tecnocientíficos nas esferas da prevenção, do tratamento e da pesquisa clínica. Chama 
também atenção á reflexão Bioética para o aperfeiçoamento da humanidade, a qual deve 
consistir em reavaliar o papel da ciência e da tecnologia na atualidade, quando se faz do 
conhecimento algo que se basta a si mesmo, um fim absoluto, como se o valor do 
progresso fosse independente de seu contexto socioeconômico e de seus meios. 

 
Do estudo realizado pode-se concluir que Biodireito e Bioética se confundem e os 

conceitos encontrados do primeiro remetem para a questão da regulamentação e 
normatização das biotecnologias impondo limites às experiências com a vida humana 
garantindo a dignidade humana. 

 
Os princípios do Biodireito são os mesmos referenciados nos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Constatou-se que este é um ramo do saber realmente 
muito novo, pois, a bibliografia é bastante escassa quando se usa os critérios de inclusão 
definidos neste trabalho. Julga-se que se tivessem selecionados descritores ligados à 
bioética o resultado da pesquisa teria sido mais significativo. O estudo permitiu também o 
amadurecimento intelectual do pesquisador e a apropriação de conhecimento sobre os 
conceitos e princípios do  Biodireito.    
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