
O espermatozoide carrega 23 cromossomos do pai. O ovócito 
carrega 23 cromossomos da mãe. O espermatozoide e o ovócito 
encontram-se, e desta união resulta uma nova célula: o zigoto.

1º mês: O coração do embrião começa a bater.

2º mês: Formam-se os braços, as pernas, os dedos, a boca, o nariz,   
as orelhas, os olhos, e até as pálpebras do feto.

3º mês: O cérebro e os outros órgãos do bebê individualizam-se.        
Ele mexe as mãos e os pés, e seu sexo pode ser identificado.

Zigoto, embrião, feto, bebê, criança, jovem, adulto, idoso: o mesmo 
patrimônio genético, o mesmo ser humano, a mesma pessoa.

De fato, a vida humana começa no momento da fecundação.

• Aspiração 
• Curetagem
• Nascimento parcial
• Injeção de cloreto de potássio 
no coração do feto ou no líquido 
amniótico
• Dispositivo intrauterino: tem 
efeito anticoncepcional e também 
abor tivo, pois quando ocorre a fecundação, 
o DIU impede a fixação do embrião no útero 
materno e causa a sua morte.
• RU 486: Pílula abortiva que impede a fixação do embrião   
no útero materno e causa a sua morte.
• “Pílula do Dia Seguinte”: impede a fecundação ou impede              
a fixação do embrião no útero materno e causa a sua morte.
• Pílulas contraceptivas comuns: impedem a ovulação ou agem  
sobre o muco cervical e sobre a parede uterina e, havendo 
fecundação, causam a morte do embrião.
Todo abortamento provocado tira a vida de uma criança, prejudica   
a mulher, sobretudo psicologicamente, e desumaniza a sociedade.

Os exames de diagnóstico pré-natal: ecografia, 
amniocentese e cordocentese podem ser 

benéficos quando são feitos para detectar 
doenças que podem ser tratadas durante 

a gravidez ou para ajudar os pais a 
prepararem-se para acolher uma 

criança doente. Estes exames, no 
entanto, podem ser nocivos quando 

são realizados para eliminar bebês 
portadores de malformações 
como a Trissomia 21, conhecida 

como Síndrome de Down. 

Devemos eliminar as 
doenças, jamais os 
doentes. 

Eliminar pessoas 
consideradas 

imperfeitas ou 
inferiores é eugenia.  

A vida de todos tem          
o mesmo valor.

P
rie

st
s 

fo
r L

ife
 - 

w
w

w
.p

rie
st

sf
or

lif
e.

or
g

• Células-tronco totipotentes: capazes de diferenciarem-se em 
todos os tipos de células, inclusive nas células da placenta. 
Somente a célula-ovo ou zigoto é totipotente. 

• Células-tronco pluripotentes: capazes de diferenciarem-se em todos 
os tipos de células, exceto nas células da placenta. Exemplos: células-
tronco embrionárias e células-tronco adultas reprogramadas. 

• Células-tronco multipotentes: capazes de diferenciarem-se em 
um grande número de tecidos celulares, mas não em todos. 
Exemplo: células-tronco adultas.  

Embriões provenientes da fertilização in vitro são descongelados 
e reanimados até o estágio de blastocisto (seis a sete dias) e são 
destruídos para que sejam retiradas as células-tronco embrionárias, 
que são pluripotentes. 

O cientista inglês John B. Gurdon e o cientista japonês Shinya 
Yamanaka ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina 
2012 pela descoberta de que as células-tronco adultas podem ser 
reprogramadas para tornarem-se pluripotentes, sem a destruição 
de embriões.

Fonte: Manual de Bioética, Fundação Jérôme Lejeune.
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O transplante de órgãos sólidos como rim, coração, pulmão e fígado 
tem como objetivo melhorar as condições de vida do paciente 
e muitas vezes salvá-lo da morte. Para realizar o transplante, retiram-se 
órgãos de um doador morto depois da certeza da morte dele e antes 
da morte biológica (necrose) dos seus órgãos. Desde 1968 (Relatório 
de Harvard), a constatação da morte baseia-se na perda definitiva 
da atividade espontânea do sistema cardiorrespiratório e também na 
parada irreversível do cérebro.

Não se deve confundir coma profundo (estado vegetativo) acom-
panhado de atividade cerebral com a morte. Alguns médicos 
denunciam a precipitação na retirada de órgãos antes da constatação 
da morte do doador. 

Quem deseja ser doador deve manifestar esta disposição enquanto ainda 
vive. Em alguns países, as pessoas que não se recusam em vida a doar 
seus órgãos após a morte são automaticamente consideradas doadoras 
quando morrem. Devemos lembrar, ainda, que o respeito devido a 
qualquer pessoa deve ser mantido em relação ao seu cadáver.

Outro tipo de doação: de doador vivo. Retira-se um órgão de um 
doador vivo em benefício de um doente quando a retirada não oferece 
riscos para a vida do doador e com o consentimento dele. Além disso, 
deve haver proporcionalidade entre o benefício para o receptor e os 
riscos para o doador.

Na fecundação in vitro faz-se a seleção de embriões e implanta-
-se no útero apenas o embrião que não é por tador de anomalias.                  
Os demais embriões são congelados para pesquisas ou são destruídos.

Eliminar pessoas consideradas imperfeitas ou inferiores é eugenia.

Outro objetivo da fecundação in vitro é a obtenção de um bebê 
que possa servir de remédio para a doença de um de seus irmãos.                   
Os embriões que não servem para esta finalidade são congelados para 
pesquisas ou são destruídos.

A vida de uma pessoa vale mais do que a vida de outra pessoa?

O fim justifica os meios?

A vontade de ter filhos é uma prova do valor da vida humana. 
Quando há alguma dificuldade orgânica para que uma relação sexual 
completa, em período fértil, resulte na fecundação, a tecnologia com 
intenção terapêutica pode ser usada com dignidade.

Na inseminação ar tificial, que substitui o ato conjugal, o esperma           
é colhido e introduzido no colo uterino, e acontece a gravidez.

Na fecundação in vitro, que ocorre fora do corpo da mãe, colhe-
se o esperma do pai e os ovócitos da mãe. O esperma e os 
ovócitos são colocados em contato em um laboratório, e acontece                   
a fecundação. Em média, desenvolvem-se seis a dez embriões,               
e então escolhe-se um, dois ou três para serem implantados no útero. 
Se dois ou três desenvolvem-se, faz-se uma “redução embrionária”, 
ou seja, abor ta-se um ou dois embriões. Os embriões “excedentes” 
são, então, congelados para posterior implantação em outras 
gestações, são utilizados em pesquisas ou são destruídos. 

Bebês concebidos na fecundação in vitro com introdução do esper-
matozóide diretamente no ovócito podem apresentar malformações 
com mais frequência do que bebês concebidos naturalmente.

Tanto a inseminação artificial quanto a fecundação in vitro não 
correspondem à dignidade da transmissão da vida.

A NaProTECNOLOGIA (Tecnologia da Procriação Natural), que cuida 
da saúde ginecológica e procriativa da mulher, com base nos ciclos 
menstruais, pode tratar com sucesso as causas médicas da infertilidade.

O casal também pode recorrer à adoção.

Cuidar de uma pessoa no fim da vida é uma oportunidade de mostrar-
lhe que ela tem valor para nós. Devemos oferecer-lhe os tratamentos 
paliativos, que incluem os tratamentos elementares que damos a 
qualquer pessoa, os tratamentos médicos, os tratamentos psicológicos, 
o acompanhamento espiritual e o afeto, visando diminuir tanto quanto 
possível o seu sofrimento, até o momento da morte natural.

O alívio da dor pode exigir alguns analgésicos muito potentes 
que podem ter o efeito secundário de provocar involuntariamente                 
a morte do paciente. Neste caso, o objetivo não é causar a morte 
do doente, e sim aliviar a dor.

A eutanásia é uma ação ou uma omissão deliberada para causar               
a morte do doente, o que não se deve fazer. 

Também não se deve insistir em prosseguir com tratamentos 
desproporcionais (obstinação terapêutica) ineficazes e cujo único 
objetivo é prolongar artificialmente a vida do paciente. 

Mas atenção: não se deve deixar, jamais, de proporcionar ao paciente: 
higiene, alimentação, hidratação, alívio da dor, contato humano e afeto. 

Toda pessoa tem a dignidade de ser pessoa, em qualquer condição.


