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CAPITULO 13

EUGENIA E ABORTO SOB UMA PERSPECTIVA
DE DIREITOS HUMANOS: as variáveis relativas às
gestantes com diagnóstico de feto com microcefalia

Fábio Mendonça Santiago1

l Introdução

Proponho o tema com o objetivo de fomentar o debate a respei-
to do que denomino questões bioéticas-lirnite, assim entendidas aque-
las que se mostram relevantes e cujos argumentos favoráveis ou con-.
trários dispõem de fundamentações defensáveis. Todas as variáveis que
envolvem O enfrentamento da questão relativa à possibilidade facultar
a interrupção da gravidez de gestantes com diagnóstico de microcefalia
em seus fetos demonstra que estamos muito distantês-dè um consenso
mínimo sobre por quais caminhos enveredar.

l Doutor em Direito pela Universidad de Burgos - Espanha (2016), Mestre em De-
senvolvimento Sustentável do Trópico Úmído pela Universidade Federal do Pará
(2005), Especialista em Metodologia do Ensino pela Universidade Federal do Ma-
ranhão (2000). Especialista em Gestão Pública pela Escola de Gestão Pública do
Estado do Maranhão (2000). Professor das disciplinas de Direito Administrativo e
Direitos Humanos da Universidade CEUMA e Agente Público -Justiça Federal de
Primeira Instância no Maranhão.
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O marco inicial para esse embate é o de que toda a construção
relativa aos direitos humanos se alicerça na observância de preceitos
básicos de dignidade da pessoa humana como uma outorga universal,
incluídos seres-humanos ditos sãos, acometidos de enfermidades ou
nascituros e, óbvio, nascituros com diagnostico.de enfermidades graves.

A questão não pode ser discutida sob uma perspectiva mera-
mente.'binária; entre opções de dar segmento ou interromper uma ges-
tação quando consolidado diagnóstico devastador para 'um feto que,
apesar de potencial viabilidade de sua existência — ao contrário dos fe-
tos com diagnostico.de anencefalia que dispõem de percentual total de>
inviabilidade vital — terá seu nível de qualidade de vida invariavelmente
comprometido, em uma escala inversamente à gravidade da malforma-
ção congénita à quê foi acometido o feto.

Não há solução 'simples e única para um dilema tão complexo
que envolve, entre outros, a preservação dos direitos'constitucional-
mente assegurados ao nascituro, o direito da mãe de dispor sobre seu
próprio corpo, aspectos, jurídicos, bioéticos e culturais que se relacio-
nam a essas escolhas, além de questões pertinentes aos investimentos
de recursos públicos, acesso a políticas públicas de saúde e assistência
social.

, 2 Informações sobre Dengue, Zika, Chicungunya e microcefalia

Consolida-se cada vez mais na comunidade científica a tese de.
que há uma relação dketa entre o diagnóstico de dengue, zika e chicun-
gunya em mulheres gestantes e a ocorrência de casos de microcefalia."
A dengue, 2Íka e chicungunya, que infeccionam milhões de pacientes
em todo o mundo, são doenças virais transmitidas pelo mosquito, ae-
dês aegypti (a chicungunya pode também ser transmitida pela picada do
mosquito Aedes' albopictus), entretanto, merecem destaque os regis-
tros de transmissão vertical, que ocorrem da gestante para o bebé, e
ainda os casos por transfusão de sangue.

HáJestudós não conclusivos quanto à possibilidade de transmis-
são desses vírus por meio de relações sexuais e pelo contato com secre-
ções corporais, como a saliva. Nd Brasil, foi identificada pela primeira
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vez em 1986. Estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocor-
. ram anualmente no mundo.

Considerando parâmetros internacionais, o Ministério da Saúde
do Brasil estabelece que:

Microcefalia é uma malformação congénita, cm que o cérebro não
se desenvolve de maneira adequada. Essa malformação congéni-
ta pode ser efeito de uma série de fàtores de diferentes origens,
como substâncias químicas e agentes biológicos (infecciosos),
como bactérias, vírus e radiação. A Organização Mundial da Saúde
padroniza as definições segundo os seguintes pontos de corte: mi-
crocefalia: recém-nascidos com um perímetro cefálico inferior a 2
dcsvíos-padrão, ou seja, mais de 2 dcsvios-padrão abaixo da média
para idade gestacíonal e sexo; microcefalia grave: recém-nascidos
com um perímetro cefálico inferior \ 3 desvios-jjadrão, ou seja,
mais de 3 desvios-padráo abaixo da média para idade gestacional e
adequadamente, sexo2.

Na microcefalia, o diâmetro da caixa craniana e o cérebro das
crianças são menores que b normal para a sua idade, identificando o
caso operacional anterior em 33 cm de perímetro cefálico; rio entanto,
a partir de 09/12/2015, foram adotadas novas definições no Protocolo
de Vigilância do Ministério da Saúde, que definiu o Perímetro Cefálico
de 32 cm para recém-nascidps com 37 ou mais semanas de gestação e
demais definições do protocolo; As crianças aforadas pela microcefalia
apresentam alterações típicas: indicativas de infecção congénita, como
calcificações intracranianas, dilatação' dos ventrículos cerebrais ou al-
terações de fossa posterior entre outros sinais clínicos observados por
qualquer método de imagem ou identificação do vírus Zika em testes
laboratoriais3.

Capturadohctp V/com bateaedes.saude.gov. br/pt/tirarduvidas#m itos-e-verdades.
em 30/! 0/2016.

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadaoVprincipal/agencia-saude/
24202-ministerio-da-saude-confirma-1 *616-casos-de-mÍcrocefalÍa-em-todo-o-pais.
Capturado em 30.10.2016.
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A dinâmica da enfermidade revela que, tendo em vista; que os os-
sos da cabeça ao nascer ainda, não se uniram (conhecido popularmente
como "moleira aberta"), no caso de fetos e crianças com microcefalia,
a enfermidade induz a uma união dos ossos de forma prematura, o que
impede que o cérebro se desenvolva adequadamente, expandindo-se
naturalmente até atingir o tamanho e a maturidade fisiológica e funcio-
nal. Em decorrência do impedimento físico da evolução do cérebro até
atingir o tamanho natural, o prejuízo ao pleno desenvolvimento mental
é inevitável,' de maneira que a criança acometida de microcefalia não
desenvolverá suas aptidões mentais e intelectuais normalmente.

Uma criança com diagnóstico confirmado de microcefalia ne-
cessitará de cuidados especiais por toda a vida, sendo certo que não há
qualquer possibilidade de reversão à doença, e o volume desses cuida-
dos dependerá de quanto o cérebro conseguiu se desenvolver e tam-
bém de que partes do cérebro foram afetadas com maior intensidade.

O tratamento à microcefalia é dispendioso e consiste em perma-
nente acompanhamento do paciente por uma equipe multidisciplinar
formada por médicos das mais diversas especialidades, como médicos
pediatras, neuropediatras, ortopedistas, fisiologistas e nutrólogos; além
de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assisten-
tes sociais, desde os primeiros meses de vida, tudo visando amenizar
as consequências das deformidades;, para obter o máximo desenvolvi-
mento da criança. Cumpre observar que esses cuidados multidiscipli-
nares se estendem aos familiares que serão diretamente, afetados pela
doença da criança, e que podem dispor de reações as mais adversas,
desde uma atitude proativa de enfrentamento da doença em; um filho,
até a rejeição da criança, devido ao estigma que envolve a incapacidade
e alterações de ordem física e também às modificações em seu cotidia-
no pela. necessidade de dispensar cuidados objetivos de caráter perma-
nente ao paciente. Assim, o acompanhamento dos familiares com psi-
quiatras, psicólogos e assistentes sociais se mostra indispensável para o
enfrentamento dessa grave enfermidade que seguirá a todos da famílja
por um longo período é de forma permanente.

3Í6*
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3 A posição da ONU -Organização das Nações Unidas sobre a
relação Zika, microcefalia e aborto

No início do ano, ante a expansão em caráter mundial da epi-r
demia de zika, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos
defendeu, que os chamados direitos reprodutivos da mulher sejam
garantidos, incluindo a descriminalização do aborto. A porta-voz da
ONU Cecille Pouilly, em entrevista à BBC Brasil, afirmou que a epi-
demia de zika representou de certa forma uma oportunidade para
que uma série de questões relacionadas aos direitos reprodutivos da
mulher fossem revistas. Observa a Porta-voz da ONU que, para o.
Brasil, a descriminalização recomendada pela ONU retiraria a puni-
ção de até três anos prevista A posição oficial defendida é a de descrir
minalizar o aborto no Brasil, e ainda que o Estado deve proporcionar
serviços de atendimento pós-aborto sem que haja o risco de punição
às mulheres. Para Pouilly, a ONU recomenda ainda que o aborto seja
legalizado em cinco diferentes situações. "Em casos de estupro, in-
cesto, risco à saúde física e mental da mãe e também, em casos de
bebés deficiências consideradas graves". A porta-voz explicou que
essas cinco circunstâncias representariam um mínimo recomenda-
do e que a organização apoiaria a decisão de países de irem além e
permitirem aborto em circunstâncias mais amplas, seguindo padrões
de aplicação internacional. "O esclarecimento da porta-voz-foí feito'
após um comunicado do comissário de Direitos Humanos da ONU,
Zeid Ra'ad Al Hussein, em Genebra. Segundo o comunicado, países
devem garantir direitos sexuais e reprodutivos a mulheres, incluin-
do métodos emergenciais de contracepção, como serviços de aborto
legal. Afirmou o Comissário de Direitos Humanos: "Leis e políticas
que restringem mulheres a estes serviços devem ser urgentemente
revistas em linha com os direitos humanos para garantir o direito à
saúde para todos na prática"4. ^

4 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/I60205_onu_aborto_zika_rs.
Capturado em 30.10.2016
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Tal posicionamento do Alto Comissariado para os Direitos Hu-
manos da ONU reforça a necessidade de um amplo debate a respeito
da possibilidade/necessidade de ampliação dos casos admitidos de des-
criminalização da prática do aborto, ratificando a tese de que o aborto
deve ser enfrentado como um problema de saúde pública, e não como
uma questão de política criminal.

No mesmo sentido e para reforçar a tese de descriminalização
do aborto, no último dia 27 de setembro de 2016, marcando o Dia de
Ação Global para o Acesso ao Aborto Seguro e Legal, (dia, 28 de se-
tembro), um grupo de especialistas em direitos humanos das Nações
Unidas pediu aos governos em todo o mundo que revoguem as féis e
políticas restritivas ao aborto, bem como todas as medidas punitivas e
barreiras discriminatórias, que dificultam o acesso a serviços seguros
de saúde reprodutiva. Os experts afirmam que, em países que crimi-
nalizam o aborto, mulheres que buscam serviços de saúde para inter-
rupção de uma gravidez podem ser submetidas a processo criminal e
prisão. Observam também, que a proibição não reduz a necessidade e
o número de abortos; apenas aumenta os riscos para a saúde e a vida
das mulheres e meninas que recorrem.aos serviços inseguros e ilegais.
O comunicado é enfático:

No século 21,o aborto inseguro é uma das principais causas de
mortalidade e rhorbtdade materna. De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, cerca de 22 milhões de abortos inseguros
ocorrem todo ano no mundo, e estíma-sc que 47 mil mulheres
morram anualmente de complicações decorrentes do recurso a

' práticas inseguras para a interrupção da gravidez. AcriminaJização
do aborto e a ausência de um acesso adequado aos serviços de in-
terrupção de uma gravidez indesejada são formas de discriminação
baseada no sexo. A legislação restritiva que nega o acesso ao aborto
seguro é uma das formas mais prejudiciais de instrumentalizar os
corpos das mulheres e uma grave violação dos direitos humanos
das mulheres. As consequências para as mulheres são graves, com as
mulheres às vezes pagando com suas vidas. (...) Neste contexto, os
Estados também deve permitir que meninas e adolescentes grávidas
interrompam uma gravidez indesejada, que, se levada continuada,
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vai expô-las a um risco muito maior para a vida e a saúde, incluindo
uma afta probabilidade de sofrer de fístula obstétrica, impedir a
conclusão da sua educação e obstruir o desenvolvimento de suas ca-
pacidades económicas e sociais. (...)Exortamos os Estados a revogar
leis e políticas restritivas em relação ao aborto, que não cumprem os
requisitos do direito internacional dos direitos humanos e que têm
impactos discriminatórios e públicos na área da saúde, bem como
eliminar todas as medidas punitivas e barreiras discriminatórias de
acesso a serviços seguros de saúde reprodutiva5.

Como se observa, o Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Direitos Humanos concede ao aborto um status moral necessário e
suficiente para evitar graves violações aos direitos humanos das mulhe-
res, uma vez que visa protege-las de gestações indesejadas, uma vez que
não há nenhum modo contraceptivo totalmente seguro e, ao legitimar
a prática abortiva, buscar-se-ia proteger as mulheres dos altos índices
de mortalidade em mulheres e adolescentes que buscam práticas abor-
tivas clandestinas, sem assistência médica mínima, o que se constituiria
em uma forma de discriróinação de género, baseada no sexo e nas di-
ferenças biológicas.

Essa posição não é isolada e já se encontra consolidada em di-
versos instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos que
visam garantir o acesso das. mulheres aos serviços e cuidados de aborto
e pós-aborto. A Convenção para a Eliminação de todas as Formas de-
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), adotada pela Resolução
n. 34/180 da Assembleia Geral das. Nações Unidas, em 18 de dezem-
bro de 1979 e ratificada pelo Brasil em 1° de fevereiro de 1984 estabe-
lece em seu Art. 2°, que os 'Estados-partes condenam a discriminação
contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir uma
política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com-
prometem-se a adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter
legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e prá-
ticas que constituam discriminação contra a mulher; e derrogar todas

http://acnudh.org/pt-br/29978-2/. Capturado em 30.10.2016.
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as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a
mulher (itens 6 e 7). O Art. 12, item. l estabelece que os Estados-partes
adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
contra a mulher na esfera aos cuidados médicos, a fim de assegurar, em
condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços
médicos, inclusive referentes ao planejamento familiar6.

•' Com o mesmo escopo, a Convenção Interamericana para Pre-
venir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher — "Convenção de
Belém do Pará", de 1994 define que e o reconhecimento e o respeito
irrestrito de todos os direitos da mulher são condições indispensáveis
para seu desenvolvimento individual e para a criação de uma sociedade
mais justa, solidária e pacífica. Em seu art. 1.° estabelece que se deve
entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, ba-
seada no género, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado7.

Registre-se que o comentário geral número 22 do Comité da
ONU de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CESCR) também
apela para garantir às mulheres e adolescentes o acesso a serviços de
aborto seguro e cuidados pós-abortode qualidade, para evitar a morta-
lidade e morbidade materna.

4 Aportes sobre utilitarismo e aborto

Ao 'se estabelecer uma relação direta, entre a epidemia de zika, os
casos de macrocefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos
de infecção congénita, torna-se inafastável a necessidade de avaliação
quanto à existência^de colisão de direitos fundamentais num contexto
bioético, uma vez que resta evidente a tensão entre dois bens jurídicos

6 http://www.unicef.org/brazíl/pt/resources_l 0233.htm. Capturado em 30.10.2016.
7 http://www.unfpa.org.br/Arquivos/convencao_belem do_para.pdf. Capturado em

30.10.2016.
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fundamentais passíveis de intervenção estatal com vistas à ponderação,,
à análise sistemática da ordem constitucional orientada a estabelecer
limites à intervenção e harmonização da situação fática, para superação
do conflito, sem, entretanto, desprestigiar os direitos fundamentais em
jogo. O direito do feto de existir, desenvolver-se e nascer, de um lado;
e o direito da mulher gestante sob seu próprio corpo* c de escolher
quanto à possibilidade de interromper uma gestação.

Evidente que o contexto bioético tem o intento de prestigiar a
vida como um valor inegociável, sem desmerecer as ações com suporte
jurídico, como nos casos do aborto necessário, excludente de ilicitude
previsto no art. 128,1, do Código Penal Brasileiro, que supera o dilema
da colisão de dois direitos fundamentais à vida, respaldado por uma in-
dicação médica de prática do aborto de forma a salvar a vida da gestante.

Abordando a questão do aborto mediante exame da constitucío-
nalidade de sua prática, versus o exame de sua proibição penalmente
sancionada, Leonardo Martins afirma que, no caso do aborto neces-
sário, do ponto de vista da dogmática penal a questão não é proble-
mática por tratar-se de uma excludente de ilicitude; porém, do ponto
de vista da dogmática jurídico-constitucional, mais especificamente da
dogmática do direito fundamental à vida, está presente uma colisão do
mesmo direito fundamental e com os mesmos efeitos, mas de titulari-
dades diferentes. No caso, afirma o jurista, o critério da necessidade em
tais casos (aborto necessário) alcança seus limites de racionalidáde por
que; ele tem que ser aplicado sob observância do critério ceteris paribus,
que implica ordenar que o meio menos intenso para o exercício de um
dos direitos colidentes não acarrete ónus adicional (no máximo o mes-
mo ónus) para o outro. Afirma Martins, que em casos de colisão com
efeitos diametralmente opostos se pode trazer o direito fundamental
à igualdade dó art. 5°, caput, da Constituição Federal, como segundo
parâmetro de julgamento. O qual seria infrutífero, porque se o legisla-
dor teve que se decidir entre unidos dois direitos ávida envolvidos no
dilema, implicando a morte do outro titular, tal decisão seria eminen-
temente política. Afirma o jurista que, em casos de' "igual dignidade"
como nos casos dos adeptos ao direito fundamental da vida o direito
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caberia indistintamente a qualquer vida humana, ainda que em estágio
embrionário, e no caso, a excludente de ilicitude do art. 128,1 do Códi-
go Penal Brasileiro seria flagrantemente inconstitucional, não cabendo
ao Estado — no caso, ao médico - fazer nada para salvar ao menos uma
vida, da mãe ou dó filho(s). Nesse sentido, assevera o jurista, o legisla-
dor valoriza mais o direito à vida de nascidos do que de nascituros e de
embriões humanos. Conclui Martins, afirmando que a verificação da
proporcionalidade e constitucionalidade do aborto dependerá, no caos
concreto, sobretudo de análise de sua necessidade no sentido técnico-
-jurídico; constitucional8.

Toda a celeuma que envolve a possibilidade de descriminaliza-
ção do aborto em casos de fetos acometidos de enfermidades graves e
deformantes, de caráter irreversível, reside na possibilidade de utiliza-
ção de métodos de diagnóstico pré-natal de anormalidades genéticas e
cromossômicas, de diagnósticos em fase pré-natal de microcefalia, bem
como dos relativos a doenças infecciosas na gravidez.

O acompanhamento pré-natal mediante exames não invasivos
de imagem proporciona uma aproximação precisa de diagnósticos de
enfermidades complexas a que são acometidos fetos antes de seu nas-
cimento. Essa capacidade de "antevisão" do nascituro%pÕe à disposição
da mãe (ou dos cônjuges), a possibilidade de optar ou não pelo pros-
seguimento de uma gestação que poderá redundar em um filho com
sequelas gravíssimas, irreversíveis, que demandarão permanentemente
acompanhamento multidisciplinar especializado e cujo ónus financeiro
será considerável; e a todos esses aspectos deve-se somar o desgaste
físico e psicológico de lidar com um filho com severas limitações inte-
lectuais, de interação social e de mobilidade.

Surge, portanto, o dilema de decidir por abortar, levando em
consideração todas as adversidades que essa vida em potencial propor-

8 MARTINS, Leonardo; SCHLINK, Bernhard. Bioética à luz da liberdade científi-
ca: estudo de caso baseado na decisão do STF sobre a constitucionalidadet
da lei de biossegurança e no^direito comparado alemão. São Paulo. Atlas,
2014, p. 99.
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cionaria, dado seu caráter de anomalias físicas e genéticas; ou prosse-
guir com o curso natural da gestação com o consequente nascimento
de um filho com anormalidades graves e incapacitantes, de caráter ir-
reversível.

Sob uma perspectiva essencialmente utilitarista, a presunção de
que todos os seres humanos seriam iguais não prevaleceria, pois par-
tiria de formações de cunho ético e político que não estariam bem
definidas. Para diversos defensores de uma ética de caráter utilitarista, a
rigor, os seres humanos seriam desiguais segundo critérios de sexo ou
raça ou a partir de qualquer outro critério de medição a áer adotado, ou
seja, não há como se comprovar empkicamente que os seres humanos
diferentes e que sejam levados em consideração os interesses de todos
m essência, sejam dotados de igualdade.

Enfrentando a questão das "opções" inserindo contexto bioé-
tico de que, ao emitirmos um juízo moral, somos obrigados a ir além
dos próprios interesses, pois o juízo moral exige que sejam levados
em consideração os interesses de todos os atingidos por uma decisão,
ou seja, exige que seja dado o mesmo peso em nossas considerações
morais aos interesses iguais de todos os atingidos por nossas decisões9..

Peter Singer propõe a formulação do princípio de igual consi-
deração de interesses, que não exige que se dê a todos um tratamento
igual em todos os casos. Singer apresenta o exemplo de duas pessoas
feridas em níveis de gravidade distintos e acometidas de dor, haven-
do somente duas doses de morfina. Pelo princípio da igualdade cada
uma das vítimas deveria rebeber uma dose do analgésico. Entretanto, a
vítima acometida de dores mais fortes receberia um alívio proporcio-
nalmente maior sê recebesse as duas doses de morfina; e essa forma de
tratamento desigual proporcionou a redução significativa no grau de
dor que sofrem as duas pessoas, segundo o princípio, utilizado na ciên-
cia económica, da redução da utilidade marginal, segundo o qual, uma

9 FERRER, Jorge José e ÁLVAREZ, Juan Carlos. Para fundamentar a bíoética: teo*
rias e paradigmas teóricos na bioética contemporânea. São Paulo. Edições
Loyola, 2005. p. 303.
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quantidade determinada de uma coisa é mais útil quando as pessoas
tem pouca quantidade dessa coisa do que quando tem muita10.

Diametralmente contrária aos postulados da moral kantiana de
que o valor moral parte de uma ação moral que deve ser realizada por
dever, não por prazer; a a'ção do que de"ve ser realizada, não visando
uma meta a ser atingida a qualquer custo, nem as consequências dela
advinclas, mas da motivação determinante que é o dever, e não o pra-
zer, a felicidade ou o interesse; a moral utilitarista de caráter hedonista
e individualista, tem o cerne da questão na maximização da felicidade e
minimização do sofrimento. Uma ação é boa na medida em que tende
a esse fim; má quando diminui a felicidade e aumenta o sofrimento; e
neutra quando não provoca nenhum desses dois tipos de consequên-
cias. Para o utilitarismo, o julgamento moral depende da utilidade, do
interesse e, por conseguinte, das consequências do ato. Para os utilita-
ristas, somente as consequências dos atos importam, a moralidade só
diz respeito às consequências11.

Ao.se promover o cotejo entre as posições defendidas pela ONU
- Organização das Nações Unidas e também do Alto Comissariado da
ONU para Direitos Humanos no caso da defesa da descriminalização
dó aborto e elevação de seu status à condição de direito inerente à es-
colha dá mulher, de um modo geral; e em particular, fomentar o deba-
te para descriminalizar o aborto em sociedades como a brasileira, em
casos de fetos com diagnósticos pré-natál de microcefalia, emerge de
maneira nítida uma posição de índole utilitarista ao reconhecer que o
debate deve se restringir a uma decisão binária de a mulher abortar ou
não abòrtar;, nxim evidente esforço prático de promover ô prindpiò .uti-
litarista de pautar vantagens e desvantagens das consequências de urna
ação, optando (no caso da mulher) em uma escolha que produza a maior
vantagem possível para si - abortar e se livrar do "problema" (feto) e
do futuro filho indesejado — em comparação com as desvantagens para

lOIdlbid.
1 1 DURAND, Guy. Introdução geral à bioétíca - história, conceitos e instru-

mentos. São Paulo. Edições Loyola, 2010, p. 278.
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todas as pessoas envolvidas na decisão de abortar - a própria mulher,
seu parceiro, a família, eventual empregador, o Estado, menos o feto.

Portanto, evidente será a conclusão de que a desproporção de
alternativas existentes entre a ação da mulher grávida que opta unilate-
ralmente por um aborto, e a impossibilidade de opção do feto que não
dispõe de nenhum mecanismo capaz de refrear a ação abortiva, uma
vez decidida, demonstra a assimetria e a desigualdade existente entre
esses envolvidos, reveladora, como no utilitarismo, do pouco espaço e
embate por parte daqueles que se encontram em condição de hipos-
suficiència e em grupos de minoria,, com dês merecimento ao direito
humano de existência do feto e de respeito a sua dignidade intrínseca.

S Aborto de fetos com diagnóstico de microcefalia e eugenia

Se, pela perspectiva da mulher gestante a decisão abortar com
apoio institucional e reconhecimento da sociedade como o exercício de
um direito, respeito à liberdade sexual e individualidade feminina, de-
monstra uma ação de caráter nitidamente utilitarista; sob a ótica do feto
de um modo geral e, em especial, em relação a fetos com diagnóstico
de microcefalia, o aborto;se mostra particularmente seletivo e implica
em uma decisão típica de 'eugenia.

5. l Eugenia e Qualidade de Vida

Em termos bioéticos, a ideia de qualidade de vida revela ques-
tões, que podem significar um aspecto positivo ou, paradoxalmente, se
comparada à realidade antecipada pôr avanços da tecnologia biomédica
pode se constituir em aspectos negativos.

O debate surgido a partir dos avanços da tecnologia biomédica
relativamente a diagnósticos pré-natal de fetos com microcefalia evoca
o que parece obvio, ou no dizer de Jesus Beníto, qualquer intento de
solução ético-jurídica relativa ao uso da tecnologia, passa necessaria-
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mente por uma análise dos critérios que se apresentam no fundo da
questão. A decisão sobre a Hcitude/ilicitude das práticas tecnológicas
implica numa ponderação dos diferentes princípios de ação que podem
serafetados pela tecnologia12.

No caso, o diagnóstico pré-natal apresentado à mulher gravida
acometida de zika, de que o feto está comprometido por microcefalia
revela- de maneira subjacente que aquela gestante terá que enfrentar um
dilema ético de ter que fazer uma opção por daè sequência a uma gra-
videz que. inexoravelmente culminará com o nascimento de um filho
com distintos níveis de deformidades físicas e mentais; ou interromper
a gravidez para evitar que nasça um séf humano que não tenha uma
qualidade de vida semelhante a todas as pessoas que dispõem de con-
dições de se inserir num processo de interação social.

A expressão "qualidade de vida" se alinha a uma posição bioé-
tica relativista, em contraponto'à expressão "dignidade da vida" con-
cernente ao objetivismo. Roberto Andorno observa que o conceito
de "qualidade de vida" é relativamente recente e tem sua origem em
1920, na cidade alemã de Leipzig, no livro "O Direito de suprimir as
vidas que não merecem ser vividas",-dos autores Karl Binding e Alfred
Hoche.. Segundo Andorno, os citados'autores formularam a seguin-
te questão: "existem vidas humanas que tenham perdido a tal ponto
a qualidade de bem jurídico que o seu prolongamento não tenha, a
prazo, qualqu'er valor, nem para os seus titulares, nem para a própria
sociedade?" Observa o jurista, que a resposta dos autores era positiva,
e que estavam incluídos nessa categoria, em primeiro luga^ aqueles
indivíduos'que por causa de doenças ou de incapacidades físicas, são
irrecuperáveis para uma vida plena e que, em pleno conhecimento de
seu estado, manifestam o desejo de ser libertados de seu estado; e em

12 BENITO, Jesus E. Carcar. Critérios de valoración dei derecho a Ia salud em
relación com Ias tecnologias de Ia información y Ia comunícación (TIC).
especial referencia a Ia integridad y calidd de vida. In. DEL CANO, Ana Ma-
ria Marcos (coord.). Bioettca y iderechos humanos. Madrid. Editorial Aranzadí,
20ll.p.3l9.
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segundo lugar, os doentes mentais incuráveis. Conclui o jurista esclare-
cendo que essas ideias foram postas em prática por meio do programa
nazista de extermínio de doentes mentais, e que sob essa base, os hos-
pitais psiquiátricos alemães foram literalmente esvaziados13.

Adotando o mesmo conceito de vidas que não merecem ter um
seguimento, Ernest Haekel estabelece o conceito de "vida absoluta-
mente desprovida de valor" que "não é para o doente mais do que uma
fonte de sofrimentos e para a família causa de mil incómodos". Indaga
o autor: "Que vantagem tem a humanidade em conservar a vida e edu-
car milhares de enfermos, de surdos-mudos, de cretinos? Que utilidade
tiram estes miseráveis da própria existência? Não será melhor cortar
logo no começo o mal que os atinge a eles e às famOJas? A resposta
de Haekel a sua própria indagação é elucidativa de seus propósitos:
"matamos o cão fiel ou o nobre cavalo nossos companheiros de todos
os diaSj quando eles atingem uma idade avançada e sofrem de doenças
incuráveis" temos "o direito e ate o dever de por termo ao sofrimento
dos nossos semelhantes 'atingidos de doenças cruéis e sem esperança
de cura, quando eles nos pedem que os libertemos do mal"14.

O sentido admitido em meio a população e no ambiente médico
relativamente à qualidade de vida implica um julgamento de valor sobre
indivíduos, mais precisamente um valor relativo de um indivíduo em
relação a outros e, portanto, sobre sua importância, sua utilidade relativa.-
Ela coloca em causa a igualdade da vida de cada um, levando-se em con-
ta suas qualidades ou condições - está ligada a urna atitude eugênica15.

Assim, ter como pressuposto valorar a vida do feto com diag-
nóstico de microcefalia, como sendo viável, ou não, como futura "pes-
soa"; um enfermo, verdadeiro peso-morto para si e para sua família, se

13 ANDORNO, Roberto. Bioettca y dignidade de Ia persona. Madrid, Editorial
Tecnos, 1998, p. 31.

14 HAECKEL, Ernest. Maravilhas da vida. Porto. Livraria Chardon, Lello e Irmãop.
120-123. Apud. MELO, Helena Pereira de. Manual de biodireito. Coimbra, Almè-
dina. 2008, p. 35.

15 DURAND, Guy. Op. Cit. p. 158
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comparado aos indivíduos "sãos" dotados de vitalidade plena repre-
senta um modelo de eugenia que se reputa deplorável.

5.2 Eugenia e Aborto

A eugenia representa "nobreza de origem", ou no dizer de Luís
Archer, "o conjunto de técnicas que favorecem a propagação de genes
considerados benéficos ou desfavorecem a propagação de genes consi-
derados maléficos" e, nos termos estabelecidos por Fernando Regatéi-
ro, pode ser conceituada como á aplicação racional das leis da Genética
à reprodução humana com o fim de "melhorar, em futuras gerações^ as
qualidades hereditárias de uma população inteira, do ponto dê vista
físico e/ou mental16.

Tratá-se, portanto, de uma teoria filosófica social que defendia
a melhora das características hereditárias humanas mediante várias
formas de intervenção, e pode ser classificada em seu caráter prático,
como eugenia positiva, que se ocupa de induzir a reprodução dos indi-
víduos mais aptos, benéficos, que, em tese, aprimorariam a1 espécie hu-
mana em suas; características genéticas e, no "outro extremo, a eugenia
negativa,, que visa essencialmente obstaculizar a reprodução dos seres
menos aptos, capazes, vigorosos, verdadeiramente maléficos à genética
dos seres humanos. r ,

Desde uma perspectiva ética, o que mais se tem discutido é a
definição de melhora do acervo genético humano, e também se con-
sidera ã aplicação de políticas eugênicas, a possibilidade de perda, da
diversidade genética, o que poderia redundar em um desastre biológico
devido a uma maior vulnerabilidade às doenças, uma n=menor capaci-
dade de adaptação às mudanças ambientais e outros: fatores conhecidos
ou desconhecidos17.

16 MELO, Helena Pereira de. Manual de biodireito. Coimbra, Almedina, ?008, p. 19.
17 GARRIDO, Gloria Maria Tomás e RICHARD, Élvira Manero. Diccíõnario de bioé-

tica para estudiantes. Alcalá. Formación Alcalá, 2008, p. 1-12.
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Por seu turno, o aborto é a morte de uma criança rio ventre de
sua mãe produzida durante qualquer momento da etapa que vai desde
a fecundação (união do óvulo com o espermatozoide) até o momento
prévio ao nascimento. Trata-se, efetivamente da interrupção do ciclo
vital de um ser — um indivíduo.

Muito além do debate a respeito da questão de fundo relativa à
abordagem do aborto como um fator de política criminal, de um lado;
e de outro lado como um elemento relevante a ser considerado para
efetivação de políticas de. saúde pública, há que se delimitar o interesse
sobre o tema para a possibilidade concreta de efetivação do ato pela
mulher — abortamento — de maneira voluntária e consciente.

Outro aspecto a ser considerado refere-se aos níveis em que se
desenvolvem querela relativa ao aborto induzido: Em um plano indivi-
dual, se discute a qualidade moral do ato de interromper uma gravidez;,
em um plano social a controvérsia gira ao redor de que tipo de política
se deve adotar a respeito da prática do aborto e quais devem ser as ra-
zões morais que sustentariam essas políticas.

Discutindo novas questões bioéticas sobre debates'clássicos, Ar-
leen Salles registra que a moralidade do ato de abortar implica em duas
questões que se constituíram em extremos dessa disputa: o status mo-
ral do feto e o possível conflito de direitos (feto/gestante). As indaga-
ções para Arleen SaUes, que fomentam esse debate são: quando o feto
é digno de consideração moral?. É o feto uma pessoa a qual se possa
atribuir direitos? E nesse caso, corno se pode resolver o conflito entre
os direitos do feto e os direitos cia mulher gestante?18

Relativamente ao status moral do feto, são muitos os defensores
de que a solução do problema do aborto depende exclusivamente da
determinação do tipo de entidade que é o ser humano desde o mo-
mento da concepção: Se o feto é semelhante a uma pessoa em todos
os aspectos moralmente relevantes, então um aborto é equivalente a

18 SALES, Arlen L F. e LUNA, Florencia. Bioéttca: nuevas reflexiones sobre deba-
tes clássicos. Buenos Aires. Fondo de cultura económica, 2008, p. 248.
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um homicídio. Por outro lado, se é feto é considerado apenas como
"material biológico", se o feto não é mais do que um organismo, um
conjunto de células, e a mulher tem um direito absoluto a decidir sobre
seu próprio corpo, à questão do aborto não suscitaria maiores questões
morais.

A tradição conservadora advoga a tese de que o momento da
concepção determina a diferença entre o humano e o não humano,
não só em um sentido biológico, mas também num sentido moral. Por-
tanto, para o segmento conservador, a condição necessária para que
uma entidade seja considerada humana em sentido pleno é puramente
biológica.

À perspectiva conservadora se contrapõe uma perspectiva mais
liberal capitaneada por pensadores como Michael Tooley e Mary Anne
Warren, que consideram basicamente que o embrião e o feto carecem
de status moral, precisamente porque não possuem as características
necessárias que definem a uma pessoa. Os autores não. questionam a
humanidade biológica do feto, mas rechaçam a identificação entre o
sentido biológico e o moral. Distinguem, portanto, entre vida humana
e pessoa, afirmando que somente as .pessoas são membros da comu-
nidade moral e possuem direitos que podem ser violados por açõês dê
terceiros (como, no caso, por ações da própria mulher gestante).

Tooley defende que para que um ser determinado possua o direi-
to à vida, este deve áutoconceber-se como um sujeito de experiências
contínuas, ou seja, 'para Tooley, a propriedade não potencial que faz
com que um indivíduo seja uma pessoa, que faz com que a destruição
de algo seja intrinsecamente ou seriamente incorrera é a propriedade de
ser um sujeito perdurável de interesses não momentâneos. Assim, nem
o embrião, nem-o feto satisfariam essa condição e por isso, o aborto
não seria problemático19.

19 TOOLEY, Michae). Abortion and infanticide. Em KHUSE, Helga e SINGER, Petcr.
Bióethtcs: na anthology. Victofia-Australia. Blackwell publishing. 2007, p. 25-39.
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Anne Warren, discutindo sobre o status moral e legal do abor-
to sustenta que a humanidade genética não é suficiente para que se
pertença à comunidade moral, que consiste em "todas as pessoas e
somente a elas, mais que em todos e somente os seres humanos". A
autora identifica como características da pessoa, a razão, a atividade
automotivada e a autoconsciência. Segundo Warren, o ser não nasci-
do não satisfaz nenhuma dessas características de maneira moralmente
significativa, e por essa razão, atribuir-lhe direitos teria tão pouco sen-
tido quanto registrarem-se obrigações. Não contribuiria para o debate,
segundo Warren, invocar a noção de potencialidade (pessoa em poten-
cial); ou seja, ainda que pessoas potenciais tivessem, prima facie, um
direito à vida, o direito à integridade e autonomia corporal da mulher,
que é uma pessoa atual, sempre prevalece. Conclui Warren, que o abor-
to não é intrinsecamente imoral^ e que, diante dessas-considerações, no
momento, não existem razoes de peso para proibir o aborto, sendo,
portanto, imoral, sob a perspectiva da mulher gestante, impor limites
legais à prática abortiva2?.

i
Como hoje é possível detectar centenas de enfermidades por

meio de diagnóstico pré-natal, a possibilidade de antecipar uma enfer-
midade incurável em um feto visa reduzir a incidência de nascimen-
tos com doenças graves, sejam elas de origem genética, ou devido ao
diagnóstico de dengue, zika e chícungunya em mulheres gestantes que
enseja a ocorrência de casos "de macrocefalia. -

O aborto, no caso, de orientação eugênica, seria uma alternativa
à impossibilidade de ações terapêuticas fetais e representaria uma op-
ção da mulher de dar sequência à gestação, ou interrompê-la de forma
voluntária. Nesse sentido, sobre a possibilidade lícita de promoção do
aborto embasado em diagnóstico pré-natal, o art. 142, n° l, alínea "c",
do código Penal Português, faculta à mulher essa opção. Veriris:

20 WARREN, Mary Anne. On the moral and legal status of abortion. Em LIZZA,

John R Defining the beginning and end of life. Ba Itimore, The Johns Hopkins
University Press. 2009, p. 351 -367.
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Artigo 142.° - Interrupção da gravidez não punível, l - Não é pu-
nível à interrupção da gravidez efectuada por médico, ou sob a sua
direcção, em estabeleci m efi to de saúde oficial ou oficialmente reco-
nhecido e com o consentimento da mulher grávida, quando: (...)
c)' Houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer,
de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita, c
for realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez, excepcionandp-
-se as-situaçóes de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá
ser praticada a todo o tempo.

Em todos os casos, o diagnóstico pré-natal visa subsidiar a mu-
lher, ou o casal, a optar por prosseguir, ou não, com uma gravidez,
apesar de um diagnóstico de uma doença incurável pode constituir ex-
pressão de um projeto eugènico, de cariz essencialmente negativo se,
com base no. seu resultado, sé impedir de forma seletiva o nascimento
dós fetos por meio do aborto eugênico51. . <

6 Conclusão

Conceitos de vida e morte, criminalização e descríminalização
do aborto devem passar por um processo, de superação de meros diag-
nósticos médicos, ou mesmo disposições normativas jurídico positivas.
A perspectiva a ser observada implica na premissa de que os atributos
de uma pessoa, um indivíduo - sua vida — não se restringem a um as-
pecto puramente biológico, implica em buscar-se um sentido de intan-
gibilidade para o ser humano, de compreender que além de dispor da
capacidade de nascer, se mover, se reproduzir e morrer; o ser humano
dispõe de um sentido espiritual, que vive por si mesmo; nesse sentido
, a vida é a capacidade de ter a consciência de sua própria existência e
da existência dós demais, não como algo instintivo, mas como fruto da
racionalidade humana e do intelecto.

21 MELO, Helena Pereira de. O diagnóstico pré-natal e o eugenísmo. In. RIBEIRO,
Gustavo Pereira Leite, et ali. Bioética e direitos da pessoa humana. Belo Hori-
zonte. Del Rey, 2012, p. 150.
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Assim, há que se considerar em qualquer posicionamento a res-
peito do aborto de fetos acometidos de microcefalia, o valor da vida
em sí mesmo, sem embargo da possibilidade da interrupção da gra-
videz como forma de preservar valores, tais como a integridade e a
dignidade da gestante. ,

O debate está na ordem do dia. As indagações que orientam os
discursos são: erPor ventura um feto que tenha o diagnóstico de micro-
cefalia não teria o direito à vida"? Um ser humano que é acometido
por microcefalia não é depositário de dignidade? A mãe, gestante, tem
garantida a autonomia sobre seu próprio corpo?

A sociedade brasileira está absolutamente madura para enfrentar
as contradições relativas à descriminalização do aborto em um espectro
mais amplo do que o atualmente adotado em nossa legislação penal, ou.
consolidação da ideia de que o aborto não é um caso de polícia, e sim
de saúde pública. Nesse diapasão, apresentamos algumas variáveis re-
lativas às gestantes no que concerne à possibilidade de abortar quando^
confrontada com a informação de que o filho que está sendo gerado se ,
encontra acometido por microcefalia.

A primeira variável refere-se à intangibilidade da vida humana
que, segundo algumas concepções, deve ser preservada em sua existên-
cia plena desde a concepção; A vida humana não pode se resumir ape--
nas a seu sentido biológico e por certo aspectos culturais, filosóficos e
religiosos serão decisivos para.uma\tomada de decisão.

A tendência neoutilifarista conduz o debate que viabiliza a deci-
são sobre abortar ou não, muito mais amparada em questões económi-
cas que impliquem em satisfação ou realização pessoal, e muito menos
em questões de ordem metafísica ou moral.

A gestante deve ter amparo do Poder Público para enfrentar as
adversidades advindas de sua decisão de levar adiante uma gestação de
feto com microcefalia, devendo ser garantidas plenas condições de am-
paro e assistência multidisciplinar para o aprimoramentq da qualidade
de vida do ser microcéfalo.
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O STF — Supremo Tribunal Federal deverá enfrentar a questão
de descriminalizar ou não ãboíto de feto com rnicrocefalia, da mesma
maneira que o fez em relação ao caso dos fetos acometidos de anence-
falia. Nesse particular, consideráveis segmentos da sociedade civil or-
ganizada e membros do,staff .governamental têm apoiado a ação pelo
direito legal ao aborto de fetos com microcefalia rio STF, sob ò argu-
mento de que o Brasil e a maioria dos países da América Latina estão
entre os "mais atrasados do mundo" na legislação sobre o aborto legal.

Merece registro como contraponto aos defensores do aborto no
caso de diagnóstico de microcefalia, a posição de Andorno, segundo
a qual, todo set humano possui uma dignidade que lhe é própria, me-
rece um respeito como um fim em si, qualquer que seja seu grau de
desenvolvimento, sua saúde física ou mental. Por que? Porque.é uma
pessoa, ou seja, um ser dotado de um espírito. E nunca é aceitável
atuaí diretamente contra um bem essencial - como a vida — de um ser
humano inocente25. Certamente interesses económicos e políticas de
saúde estatais não podem, de forma unilateral provocar um processo
de "desurnanização" dos fetos com diagnósticos de microccfalia, tor-
nando-os "material biológico descartável".

Como decorrência de um processo de eugenia negativa, o abor-
to praticado por gestantes conhecedoras de diagnóstico de microcefa-
lia em seus respectivos fetos não pode ser vislumbrado como um fe-
nómeno isolado, porque se hoje se discute a possibilidade de realização
de abortos baseados em preceitos de eugenia para esses casos, amanhã
a dignidade humana será aviltada por outras "demandas" por abortos
orientados pôr motivações injustas e discriminatórias, como no caso de
opções por sexoj características físicas individuais ou até mesmo por
razões meramente estéticas.

A sociedade não pode se omitir diante de tão relevante debate
que envolve,, não só os direitos individuais da mulher e da gestante,
como também a concepção de amparo ao nascituro. O Estado deve

22 ANDORNO, Roberto. Op. Cit. p. 34.
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reverberar o interesse social e em sua permanente busca pela consecu-
ção do bem comum, deve proporcionar condições para que mulheres
gestantes que tiveram dengue, zika e chícungunya, cujos fetos foram
diagnosticados com microcefalia sejam atendidas de maneira a preser-
var sua dignidade, proporcionando-lhes orientação sob qual caminho

' trilhar; se a opção extrema do aborto (caso tal medida nessas circuns-
tâncias seja legalizada), ou o suporte para enfrentar a realidade de ter
um filho com deficiências físicas e mentais por razões de consciência,
ideologia ou religião.

Suas famílias devem ser amparadas de maneira a proporcionar
ao descapacitado todo o bem estar para seu pleno desenvolvimento,
ou para minorar os efeitos das anomalias advindas dessa enfermidade
incurável, e, ao mesmo tempo, todos aqueles que se vêem envolvidos
com um' familiar que é descapacitado também devem ser amparados
pelo aparelho estatal. O debate está apenas no início.
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