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A bioética complexa defini-se como uma reflexão complexa, interdisciplinar e compartilhada sobre a adequação 
das ações envolvendo a vida e o viver. O processo de tomada de decisão para análise de conflitos bioéticos, 
baseado neste modelo, envolve dois planos distintos, porém convergentes: o plano racional e o plano não-
racional. O primeiro envolve a identificação do problema ético, o levantamento dos fatos e circunstâncias 

associados a este problema, o repertório de casos, o reconhecimento dos referenciais teóricos que serão 
utilizados, para então se chegar a alternativas e as possíveis consequências do processo decisório. Além deste 
plano racional, existe outro plano distinto, porém convergente no processo de tomada de decisão. Ele é 

constituído pelos sistema de afetividades e de crenças e valores associados ao problema bioético. Dentro desta 
proposta acreditamos que a teoria da ação social e da ética da responsabilidade de Max Weber seja de extrema 
importância por acrescentar conceitos importantes para a compreensão da complexidade dos processos de tomada 

de decisão em Bioética Clínica. A teoria da ação social de Max Weber propõe o conceito de ação social entendido 
como toda conduta humana dotada de sentido subjetivo orientada de acordo com outros indivíduos. Ela pode ser 
classificada em quatro diferentes tipos ideais: 1) racional com relação a meios e fins; 2) racional com relação a 
valores; 3) baseada na afetividade e na emoção; e 4) baseada na tradição e no costume. A ética da 

responsabilidade é entendida como a conduta reflexiva dos agentes sociais na qual estes a partir de suas ações 
pressupõem as possíveis conseqüências desta no contexto em que está agindo. Quando abordamos problemas de 
bioética é de extrema importância que levemos em conta esta perspectiva da teoria da ação e da ética da 

responsabilidade de Max Weber para discutirmos os problemas de Bioética Clínica, tendo em vista que são muitos 

os sentidos subjetivos envolvidos e as consequências previstas e não-previstas nos conflitos bioéticos nas quais a 
Bioética Clínica tenta auxiliar no processo de tomada de decisão em saúde. Palavras-chave: Processo de Tomada 

de Decisão. Sociologia da Ação Social. Bioética Complexa. 

  

  




