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INTRODUÇÃO

Este livro pretende suscitar a reflexão e o debate em torno de algumas das implicações
éticas e morais de avanços tecnológicos e científicos na área da genética, da biotecnolo-
gia e da tecnologia médica. Trata-se de um livro escrito por um professor e dirigido a
professores, alunos ou cidadãos que gostem de reflectir, de avaliar criticamente e de dis-
cutir as potencialidades e as limitações de temas como engenharia genética, análise do
genoma humano, terapia génica, eugenia e clonagem.

Procura contribuir para o desenvolvimento da literacia científica baseada na com-
preensão de questões sociais, económicas e tecnológicas da sociedade actual e na pro-
moção de capacidades de pensamento e de atitudes e valores susceptíveis de assegurar,
aos cidadãos do futuro, um papel activo, construtivo e responsável na evolução da
sociedade. 

Através da discussão de situações controversas, pretende-se promover o desen-
volvimento de competências que o actual Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB,
2001) considera indispensáveis à "cultura geral" de qualquer cidadão, nomeadamente:

a) A mobilização de saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreensão da
realidade e para a abordagem de situações e problemas do quotidiano;

b) A pesquisa, selecção, organização e interpretação de informação com vista à sua
transformação em conhecimento mobilizável; e 

c) A adopção de estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de deci-
sões.

Pretende-se, ainda, aplicar várias acções que o referido currículo considera adequadas ao
desenvolvimento destas competências, por exemplo:

a) A abordagem dos conteúdos a partir de problemas;



b) A organização de actividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a in-
tegração e troca de saberes;

c) A promoção de actividades de pesquisa, selecção, organização e interpretação de
informação;

d) A promoção de actividades que permitam ao aluno confrontar pontos de vista, to-
mar opções e resolver problemas;

e) A utilização de fontes de informação diversas e das tecnologias da informação e
comunicação no desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas;

f ) A realização de actividades de simulação e jogos de papéis que permitam a percep-
ção de diferentes pontos de vista; e

g) A realização de projectos que envolvam a resolução de problemas e a tomada de
decisões.

Este livro começa por abordar alguns conceitos básicos sobre hereditariedade. De segui-
da, apresenta textos sobre cada um dos assuntos em questão e várias sugestões de activi-
dades de discussão em grupo que pretendem ser controversas e motivadoras. Por fim,
um glossário e uma lista de endereços da Internet disponibilizam alguma informação re-
levante.

A selecção dos temas das actividades de discussão baseou-se em duas ordens de
razão:

1 As implicações éticas e morais dos avanços tecnológicos e científicos na área da ge-
nética, da biotecnologia e da tecnologia médica constituem um tema óptimo para
discussões em grupo. A grande actualidade e interesse destes temas contribuem, de
forma inigualável, para a criação de um ambiente de reflexão e de debate.

2 A cidadania moderna e democrática requer uma cultura científica que habilite to-
dos os cidadãos para uma colaboração inteligente com os cientistas e para uma ava-
liação crítica dos efeitos da ciência e da tecnologia na sociedade. Torna-se impres-
cindível que a população esteja apta a avaliar as potencialidades e os perigos dos
novos avanços da ciência e da tecnologia de modo a poder participar num proces-
so decisório que a todos diz respeito.

As actividades de discussão foram concebidas de forma a motivarem a participação e o
envolvimento dos alunos em actividades escolares centradas em conteúdos de várias
áreas disciplinares do ensino secundário (Ciências da Terra e da Vida, Filosofia,
Comunicação, Química...) e criar um ambiente de interacção capaz de promover:

a) a construção de conhecimentos científicos e metacientíficos sobre os novos avan-
ços na área da tecnologia genética;

b) o desenvolvimento de competências cognitivas, tais como a recolha e análise de
informação, a formulação de juízos de valor, a argumentação, a análise e a avalia-
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ção de argumentos, a tomada de decisões, a organização e gestão de trabalho e de
pensamento;

c) o desenvolvimento de competências sócio-afectivas, como a cooperação, a auto-
-estima, o envolvimento na turma e nas actividades escolares e a tolerância relati-
vamente aos colegas e às suas diferentes opiniões. 

Estas actividades constituem, ainda, um óptimo pretexto para projectos interdiscipli-
nares, nomeadamente para a Área de Projecto, dada a sua relevância para várias áreas
disciplinares do Ensino Secundário. Na disciplina de Inglês poderão ser traduzidos,
analisados e discutidos os inúmeros textos em inglês disponíveis na Internet e propostos
como elementos de consulta. Os dilemas morais profundos e fascinantes que acompa-
nham as proezas da genética podem ser discutidos nas aulas de Língua Portuguesa, de
Língua Estrangeira ou de Religião e Moral Católica. As actividades de discussão de
assuntos controversos sugeridas neste livro, constituem bons materiais para a abordagem
dos temas "Valores" ou "Ética" na disciplina de Filosofia. Nas disciplinas da área das
Ciências poderão ser discutidas as bases científicas das questões apresentadas, bem como
os eventuais impactos _ ambientais, sociais e culturais _ destes novos avanços tec-
nológicos.

São propostos dois tipos principais de actividades: (1) a discussão de situações
reais ou imaginárias e de notícias de jornal; e (2) a representação de papéis. Ambos
implicam, pelo menos, dois tempos lectivos: o primeiro tempo ocupado com a dis-
cussão do tema pelos diferentes grupos ou a investigação/preparação dos papéis a
desempenhar; o segundo tempo destinado à discussão geral por toda a turma ou à repre-
sentação de papéis, geridas pelo professor.

Todas as actividades devem ser precedidas pela disponibilização e consulta de
informação relevante e diversificada sobre o assunto em discussão (eventualmente, parte
dos textos apresentados e dos sites da Internet sugeridos neste livro). A apresentação de
documentários em videograma ou a realização de seminários, com testemunhos reais,
também constituem fontes de informação bastante apreciadas pelos alunos.

O sucesso das discussões depende decisivamente da actuação do professor ou de
quem as estiver a orientar. O orientador deve criar um ambiente de respeito pelas
opiniões individuais, independentemente delas serem banais e irrelevantes ou
"inteligentes" e bem fundamentadas. Deve valorizar se o trabalho do aluno, as suas con-
tribuições e ideias. Todo ser humano tem necessidade de ser aceite, de ser valorizado, de
ver as suas contribuições, os seus esforços, os seus pontos de vista, reconhecidos e valo-
rizados. 

Durante a realização das actividades o orientador deverá: a) motivar e sensibilizar
para o assunto em análise; b) dinamizar as sessões de discussão alargadas a toda a turma;
e c) envolver a turma no esclarecimento de dúvidas apresentadas pelos grupos. Durante
as sessões em pequeno grupo o orientador deverá procurar manter o ritmo e o interesse
da discussão sem revelar as suas opiniões pessoais sobre o assunto. No final da sessão de
discussão alargada a toda a turma, poderá apresentar as suas opiniões caso sejam solici-
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tadas ou consideradas pertinentes. Com este comportamento, pretende-se não influen-
ciar a evolução da discussão, evitando que as opiniões do professor possam ser interpre-
tadas como as "opiniões correctas" ou as "respostas pretendidas".

Os grupos de discussão, com três a cinco elementos, deverão ser heterogéneos (re-
lativamente a género, etnia, interesses, desempenho académico...) de forma a aumentar
as probabilidades de diversificação dos pontos de vista e valores pessoais. Para se asse-
gurar a participação de todos os elementos dos grupos poderão ser atribuídos papéis ou
tarefas específicas a cada um deles. A distribuição de papéis ou tarefas complementares
pretende contribuir para a organização das relações dentro do grupo e assegurar a
responsabilização por determinados aspectos da tarefa. A interdependência de papéis ou
funções requer que cada elemento do grupo desempenhe a sua parte. Cada elemento
poderá ficar responsável por centrar a sua atenção num dos seguintes aspectos dum
tema: factos conhecidos, aspectos positivos, aspectos negativos, sentimentos despoleta-
dos... No final cada um deverá apresentar ao grupo o resultado da sua pesquisa indi-
vidual e, em conjunto, procurarão alcançar uma conclusão ou uma decisão final que
integre toda a informação recolhida e as diferentes opiniões. A atribuição de tarefas pelo
professor permite seleccionar o papel mais adequado às capacidades de cada aluno. Estes
papéis devem ser simples e não deverão ser assumidos sempre pelos mesmos alunos: a
todos deverá ser dada a oportunidade de desenvolver as capacidades específicas de cada
papel.

Investigações realizadas pelo autor (Reis, 1997, 1998) realçaram a importância da
discussão de assuntos controversos no desenvolvimento cognitivo e sócio-afectivo dos
indivíduos. Estes estudos permitiram verificar (1) o potencial motivador das actividades
de discussão, (2) a quantidade e a qualidade das interacções estabelecidas; e (3) o inte-
resse e o envolvimento de professores e alunos no trabalho desenvolvido. Foi evidente o
aspecto formativo das actividades de discussão na construção e compreensão de conhe-
cimentos relevantes para a vida e na estruturação e desenvolvimento do pensamento. A
análise conjunta dos diversos pontos de vista facilitou a troca de informações, o esclare-
cimento de dúvidas, a construção de conhecimento sobre os temas em discussão e a
modificação do raciocínio original através da descoberta de eventuais inconsistências
lógicas. Permitiu, também, a discussão das questões éticas associadas aos temas e a con-
sequente avaliação/reformulação de opiniões e de crenças. Outro resultado visível das
actividades de discussão foi, sem dúvida, o aprofundamento e o melhoramento das
relações entre os participantes. O clima de respeito estabelecido, o desempenho do pro-
fessor assegurando a exploração adequada do tema e a equidade durante a discussão e o
papel de destaque atribuído aos alunos na gestão das relações interpessoais dentro do
grupo, constituíram factores decisivos no aperfeiçoamento das relações entre os interve-
nientes.

Estas actividades revelam-se extremamente úteis a um estilo de ensino/aprendiza-
gem inovador, centrado nas interacções sociais na sala de aula e pautado pela reflexão e
pela avaliação crítica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. A sua discussão
contribui para a educação de indivíduos capazes de enfrentarem e ultrapassarem os
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pequenos e os grandes desafios das suas existências individuais e colectivas, num clima
de interacção e cooperação efectivas.
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capítulo 1
ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS SOBRE HEREDITARIEDADE
HUMANA

A espécie humana é caracterizada, simultaneamente, pela unicidade e pela diversidade.
Unicidade na medida em que os seres humanos partilham uma morfologia e uma fisio-
logia básicas: todos têm os mesmos sistemas orgânicos e o mesmo funcionamento bási-
co. Diversidade no sentido em que os seres humanos são únicos: cada um apresenta uma
determinada combinação de traços físicos, de personalidade e de comportamentos que
o torna diferente de qualquer outro.

A hereditariedade

Cada uma das células do nosso corpo encerra um conjunto de unidades de informação
_ os genes _ que possuem instruções para a sua divisão e funcionamento. Os genes con-
tribuem para a definição do sexo, da estatura e da cor (da pele, dos olhos e do cabelo)
entre outras características. É através dos genes que algumas características são transmi-
tidas de pais para filhos por de um processo denominado hereditariedade. O estudo
destes processos de transmissão é efectuado por uma área da ciência denominada genéti-
ca. 

Desde há séculos que os nossos antepassados sabem que os traços fisionómicos e
algumas doenças podem ser herdados. No entanto, só com a invenção do microscópio
(há 400 anos) foi possível descobrir que os seres vivos se desenvolvem a partir de um
ovo ou zigoto resultante da união de duas células provenientes dos seus progenitores.
Esta descoberta, associada a imensos estudos sobre hereditariedade, realizados com seres
vivos que produzem várias gerações de descendentes em espaços de tempo reduzidos
(principalmente, plantas e insectos), permitiu esclarecer alguns dos mecanismos que
regulam a transmissão de características de geração em geração e a alteração das espécies



ao longo do tempo através de um processo denominado evolução. 
O conjunto dos genes do ser humano, conhecido por genoma humano, pode ser

comparado a um livro de instruções. Quase todas as células do nosso corpo possuem um
exemplar deste livro dentro do núcleo. Os genes são constituídos por cadeias longas de
um material designado ácido desoxirribonucleico (ADN) que, por sua vez, é formado
por substâncias químicas _ as bases. Estas bases _ quatro no total _ representam as letras
do livro de instruções que, combinadas sequencialmente, formam um gene. Um único
gene pode conter milhares destas quatro letras. O genoma humano é constituído por 46
cadeias de ADN, designadas cromossomas, cada uma das quais contém vários milhares
de genes. 

Durante a fecundação, o ADN contido no óvulo (proveniente da mãe) é combi-
nado com o ADN do espermatozóide (proveniente do pai). A união das células sexuais,
também denominadas gâmetas, é acompanhada pela combinação da informação genéti-
ca. No final do processo de combinação existe um par de genes para cada característica:
um gene proveniente de cada progenitor. O resultado final depende da dominância ou
da recessividade dos genes. Em cada par, se um gene é dominante sobre o outro, as suas
instruções prevalecem. A instrução de um gene recessivo só se manifesta quando o outro
gene também é recessivo.

Por exemplo, o gene para o grupo sanguíneo A é dominante relativamente ao gene
para o grupo sanguíneo 0. Portanto, quando se herda um gene Tipo A de um dos pais
e um gene Tipo 0 do outro progenitor, o resultado será um grupo sanguíneo Tipo A. O
grupo sanguíneo Tipo B também é dominante relativamente ao Tipo 0. O Tipo 0, reces-
sivo, só se manifesta quando ambos os genes são do Tipo 0.

No entanto, acontece algo interessante quando se herdam um gene Tipo A e um
gene Tipo B. Nesta caso, o grupo sanguíneo resultante será AB. Ambas as instruções se
manifestam porque nenhum dos genes domina o outro. De facto, muitas das carac-
terísticas humanas são determinadas pelos dois genes de cada par. Verifica-se, ainda, que
muitas características são afectadas por mais do que um par de genes. 

Cada ser humano é o resultado de uma rede complexa de interacções genéticas e
ambientais. Características humanas como a cor dos olhos e o grupo sanguíneo são
determinadas quase exclusivamente pela informação genética proveniente dos progeni-
tores. A altura e o peso, apesar de influenciadas pelos genes, dependem bastante de fac-
tores ambientais como a alimentação ou o exercício físico. A inteligência constitui um
bom exemplo de uma característica que sofre a influência da informação genética her-
dada e de factores ambientais, como a alimentação e a estimulação a que somos sub-
metidos. Por sua vez, as características culturais são muito menos influenciadas pelo
genoma, dependendo predominantemente de factores externos como a educação e a
socialização em geral.
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O funcionamento dos genes

A activação de um gene traduz-se na produção de uma proteína. As proteínas são os
compostos químicos responsáveis por todas as reacções químicas que ocorrem no nosso
organismo. O corpo humano produz milhares de proteínas diferentes que controlam o
seu funcionamento. Cada proteína tem uma função específica. Por exemplo: os sucos
digestivos incluem proteínas específicas responsáveis pela digestão de cada um dos nu-
trientes que ingerimos. Assim, a informação de cada gene é transcrita e traduzida numa
proteína que, por sua vez, é responsável por uma reacção química e pela manifestação
de determinadas características no nosso organismo. 

Por vezes, ocorrem alterações na sequência de bases de um gene que modificam a
sua informação. Estas alterações, designadas mutações, podem ocorrer espontaneamente
nas nossas células ou ser desencadeadas por factores externos como substâncias tóxicas,
radiação ultravioleta ou radiação nuclear. As mutações podem ocorrer em qualquer célu-
la do nosso corpo e em qualquer fase da nossa vida. Muitas das mutações acontecem
durante a formação dos gâmetas que estão na base de determinado indivíduo.

Calcula-se que cada ser humano nasce com uma média de quatro mutações.
Muitas destas mutações são inofensivas, não provocando alterações significativas no
organismo. Algumas mutações são importantes para a evolução da espécie humana pois
traduzem-se em características que nos permitem adaptar melhor ao ambiente. No
entanto, outras mutações provocam alterações graves no funcionamento de determina-
da função orgânica. 

As mutações só são transmitidas aos descendentes quando ocorrem nas chamadas
células germinativas, ou seja, nas células que originam os gâmetas (óvulos e esperma-
tozóides) e que estão na base do desenvolvimento dessa descendência. As mutações nas
outras células afectam unicamente o seu portador.

Algumas doenças resultam de mutações em determinados genes. No entanto, a
maior parte das doenças humanas resulta de factores ambientais (factores externos)
como, por exemplo, a alimentação deficiente ou o contacto com determinados micror-
ganismos.

Actualmente, os investigadores acreditam que alguns genes poderão estar na base
de determinadas formas de cancro e influenciar o aparecimento de diabetes e de certos
tipos de obesidade e de depressão. No entanto, o facto de sermos portadores destes genes
não significa que estejamos "condenados" a sofrer destas doenças. Existem várias razões
para que tal não tenha forçosamente que acontecer:

1 Os factores ambientais desempenham um papel muito importante na manifesta-
ção destas doenças. Apesar de determinado indivíduo ser portador de uma pre-
disposição genética para o aparecimento de cancro, tal doença poderá nunca se
manifestar se este decidir não fumar e ter uma alimentação variada e equilibrada.
O risco de aparecimento de diabetes também poderá ser evitado através de alguns
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cuidados alimentares. O exercício físico, a alimentação, o nível de stress e o aces-
so a serviços médicos são apenas alguns dos factores ambientais que poderão in-
fluenciar a manifestação destas predisposições genéticas.

2 Muitas doenças resultam da acção conjunta de vários genes. O cancro da mama,
a diabetes e a asma constituem exemplos de doenças desencadeadas por mutações
múltiplas.

3 Algumas pessoas, apesar de serem portadoras de determinada mutação genética,
nunca desenvolvem a doença. Isto acontece sempre que o gene mutante é reces-
sivo. Nestes casos, para se manifestar a doença é necessário herdar dois genes mu-
tantes (um de cada progenitor). Assim, o portador de um único gene recessivo,
não sofre os sintomas mas pode transmitir a doença aos seus descendentes. Tal só
acontece quando herdam um gene mutante de cada um dos progenitores. 

Alguns investigadores acreditam que os genes podem influenciar características indivi-
duais como a orientação sexual, a inteligência e o comportamento social. Assim, tanto
a homossexualidade como a agressividade, por exemplo, poderiam ser influenciadas pela
presença de determinados genes. A investigação nesta área tem despoletado grande con-
trovérsia. Vários cientistas contestam qualquer teoria que pretenda estabelecer relações
entre genes e determinados comportamentos defendendo que este tipo de investigação
se baseia em preconceitos e pode ser manipulado de forma a apoiar actos de descrimi-
nação contra minorias. 

De qualquer forma, os resultados de investigação sugerem que o ambiente em que
crescemos desempenha, pelo menos, um papel tão marcante como o património genéti-
co na definição do nosso comportamento.

O “ADMIRÁVEL MUNDO NOVO” EM DISCUSSÃO18



capítulo 2
CONTROVÉRSIAS EM TORNO DA TECNOLOGIA GENÉTICA

O Homem, a Ciência e a Tecnologia

O ser humano resultou de um processo evolutivo iniciado há quatro mil milhões de
anos durante o qual inúmeras espécies apareceram, se desenvolveram e se extinguiram.
Ocasionalmente, algumas espécies tornaram-se progenitoras de mutantes melhor adap-
tados a um ambiente em constante transformação. Ao longo deste processo, altas taxas
de viabilidade e de fertilidade têm significado sobrevivência enquanto que altas taxas de
mortalidade e de esterilidade têm significado extinção. No caso da espécie humana, a
adaptação ao ambiente é o resultado do desenvolvimento de uma intrincada rede de
mutações biológicas e culturais. 

É neste contexto que os valores humanos aparecem e são seleccionados pelas van-
tagens evolutivas que proporcionam. A natureza social do ser humano, as fortes ligações
familiares e tribais, as regras de conduta e os valores éticos como, por exemplo, o amor
maternal, o altruísmo e a compaixão, são características que apareceram, evoluíram
passo-a-passo e perduraram pelo simples facto de favorecerem a sobrevivência da espé-
cie. No entanto, as transformações do ambiente encarregam-se da relatividade destas
características; qualquer alteração ambiental diminui a adaptabilidade do ser humano e
conduz à selecção de novos conjuntos de genes, novos comportamentos e novas hierar-
quizações de valores que se revelem vantajosos perante as novas condições.

Também é neste contexto que surge e é seleccionada a ciência como instrumento
evolutivo que favorece a adaptação do ser humano ao ambiente. Inicialmente, como
simples observação, classificação e transmissão de geração para geração de características
de objectos e de seres vivos (rochas adequadas para utensílios, animais perigosos, ani-
mais comestíveis, plantas comestíveis, plantas venenosas); posteriormente, como instru-
mento extremamente apurado que permite, simultaneamente, a adaptação do ser
humano ao ambiente e a adaptação do ambiente ao ser humano. Progressivamente, o



conhecimento, muitas vezes errado, obtido por simples analogia, passou para conheci-
mento induzido a partir de inúmeras observações ou deduzido a partir de conhecimen-
to pré-estabelecido capaz de condicionar a nossa evolução como espécie, ao permitir
adaptar, controlar e modificar o nosso meio ambiente e o nosso organismo. É graças à
ciência e às suas aplicações tecnológicas que o homem modifica o mundo e se transfor-
ma a si mesmo. O futuro do mundo e da humanidade dependerá dos avanços da ciên-
cia e da tecnologia com as suas facetas positivas e negativas.

Durante muito tempo, assumiu-se que a tecnologia conduzia automaticamente ao
progresso e à melhoria da vida humana. Desde a Revolução Industrial, a sociedade tem
sido condicionada a aceitar a ideia de que tanto a ciência como a tecnologia represen-
tam a panaceia para todos os males da sociedade. Frequentemente, as nossas "necessi-
dades" foram condicionadas e exageradas de forma a "correspondermos" à ânsia de
crescimento, muitas vezes irracional, do sistema tecnológico. Na opinião do biólogo
molecular Liebe Cavalieri (1983), as diferentes tecnologias atendem prioritariamente às
necessidades da estrutura industrial que as gerou e só depois, caso estas não interfiram
nas primeiras, às necessidades humanas. Considera ainda que a publicidade tem sido
utilizada para encobrir os aspectos negativos da tecnologia, criando a ilusão do usufru-
to de benefícios infindáveis a troco de custos ou riscos irrisórios. Realmente, a tecnolo-
gia moderna permitiu aumentar as produções alimentar e energética e melhorar as
condições de vida da população. No entanto, os custos ambientais e humanos têm-se
tornado cada vez mais evidentes. Os acidentes em centrais nucleares, os desastres em
indústrias químicas e os derrames acidentais de petróleo constituem exemplos reve-
ladores da extrema vulnerabilidade da tecnologia a erros humanos ou a falhas técnicas.
A exploração intensiva e irreflectida dos recursos naturais pela agricultura e pelas indús-
trias, a utilização massiva de pesticidas e fertilizantes, a acumulação do dióxido de car-
bono na atmosfera, a destruição da camada de ozono e a acumulação de resíduos tóxi-
cos por todo o planeta constituem alguns dos impactos negativos da tecnologia sobre o
ambiente. A explosão demográfica, a desertificação humana das zonas rurais, a concen-
tração do poder político e económico, a febre consumista e a produção e utilização de
armas químicas, biológicas e nucleares representam efeitos sociais graves da tecnologia.

A Biotecnologia

Vivemos numa sociedade polémica, marcada por desenvolvimentos científicos e tec-
nológicos controversos e caracterizada por tensões sociais: tensões entre direitos indi-
viduais e objectivos sociais, prioridades políticas e valores ambientais, interesses econó-
micos e preocupações relativamente à saúde (Nelkin, 1992). Entre as tecnologias mais
polémicas, a biotecnologia assume um relevo especial. Pode ser definida de uma forma
ampla como "a aplicação de organismos, sistemas e processos biológicos à indústria"
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(Royal Society, 1980). Estes organismos biológicos são, normalmente, bactérias, leve-
duras, fungos e algas. A biotecnologia constitui uma área interdisciplinar que envolve os
conhecimentos e a cooperação de biólogos, químicos, microbiologistas, biofísicos,
geneticistas, biólogos celulares e moleculares, bioquímicos, engenheiros em electrónica
e informática e economistas. As suas aplicações vão desde o fabrico de queijo, cerveja,
pão e vinho, até ao tratamento de esgotos, controlo de poluição, agricultura e produção
de combustíveis alternativos e medicamentos. 

Segundo Henderson e Knutton (1990), a biotecnologia não constitui um ramo
recente da tecnologia; a origem do fabrico de pão, cerveja e vinho perde-se na história.
Apesar disso, referem que o início da biotecnologia moderna é associado, normalmente,
à utilização de microrganismos na produção de glicerol, acetona, butanol e ácido cítri-
co para fins militares durante a Primeira Guerra Mundial e à descoberta e produção
industrial da penicilina durante os anos quarenta do nosso século. No entanto, para
estes autores, a grande revolução nesta área ocorreu nos anos 80 com o desenvolvimen-
to da tecnologia de recombinação do ADN que permite a combinação de sequências
genéticas provenientes de seres vivos diferentes. No passado seleccionavam se gradual-
mente as características desejáveis em plantas e em animais através de cruzamentos
cuidadosamente definidos ao longo de muitas gerações. Actualmente, a alteração direc-
ta do material genético de uma espécie permite uma modificação rápida e radical das
suas características. As técnicas de recombinação de material genético e o conhecimen-
to crescente das funções de genes de vários seres vivos, incluindo o homem, provocam
simultaneamente esperança e temor: esperança na possibilidade de inúmeras aplicações
na agricultura e na pecuária e na eventual cura de centenas de doenças de origem genéti-
ca; temor de eventuais desastres ambientais provocados pela proliferação incontrolada
de seres vivos alterados geneticamente ou de uma hipotética manipulação abusiva do
património genético do ser humano por ditadores e por oligarquias sem escrúpulos.
Dilemas morais profundos e fascinantes acompanham estas proezas da biotecnologia,
particularmente as que envolvem a manipulação do genoma humano. Segundo Boone
(1995), estes dilemas resultam da natureza completamente inovadora das opções que a
tecnologia genética proporciona. "Muitos têm argumentado que os avanços técnicos
ultrapassaram a nossa capacidade de lidar eticamente com eles. De facto, nenhuma
tradição ética parece ser suficiente para compreender tanto a peculiaridade do dilema
genético como a multiplicidade de questões morais que ele apresenta" (Boone, 1995, p.
514).

A engenharia genética na investigação, na indústria e na agricultura

Sabe-se que os genes existentes nos cromossomas condicionam as características de qual-
quer ser vivo. Estes genes são segmentos de ADN (ácido desoxirribonucleico) respon-
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sáveis pela síntese de uma proteína ou cadeia polipeptídica. Por sua vez, as proteínas
dominam a estrutura e o funcionamento dos organismos. Qualquer alteração na com-
posição química de um gene (mutação) provoca, geralmente, uma alteração na proteí-
na respectiva que poderá estar na base de determinada doença genética. Actualmente,
através da engenharia genética é possível introduzir e tornar funcional, num ser vivo,
um gene proveniente de outro ser vivo de uma espécie diferente. Esta técnica permite
criar microrganismos capazes de sintetizarem proteínas com interesse comercial e alte-
rar características de plantas e de animais.

A engenharia genética envolve várias fases. Inicialmente, implica a extracção do
gene seleccionado através da utilização de enzimas de restrição; estas enzimas, produzi-
das por alguns microrganismos, têm a capacidade de segmentar, in vitro, o ADN pre-
viamente extraído de qualquer ser vivo, em pontos com determinada composição
química. A segunda fase consiste na preparação da transferência do gene para a célula
que se pretende alterar. Normalmente, os meios de transporte destes genes _ vectores _

variam consoante a natureza da célula receptora. Assim, se a célula receptora for vegetal
ou animal os vectores utilizados são vírus; se a célula receptora for uma bactéria, os vec-
tores são minúsculas moléculas circulares de ADN, extraídas de certas bactérias e com
capacidade autónoma de multiplicação _ os plasmídeos. A introdução do gene no
património genético do vírus ou no plasmídeo resulta na formação de quimeras mole-
culares ("novos" vírus ou plasmídeos). Durante a terceira fase, a quimera molecular
(plasmídeo ou material genético do vírus com o "gene estranho" incorporado) é trans-
ferida para a célula receptora no interior da qual irá multiplicar-se. A multiplicação do
"gene estranho" dentro da célula hospedeira irá desencadear a síntese do produto cor-
respondente. Verifica-se, ainda, que a multiplicação da célula hospedeira é sempre
acompanhada pela multiplicação da porção de ADN introduzido. Consequentemente,
todas as células descendentes possuem o "gene estranho" e sintetizam o produto corres-
pondente. Diz-se, então, que este gene foi clonado no hospedeiro.

A clonagem de genes humanos em bactérias ou leveduras permitiu, por exemplo,
a produção em massa de insulina humana desde 1982 e a produção da vacina da
hepatite e da hormona de crescimento desde 1986. Desta forma, obtêm-se estes produ-
tos em quantidades ilimitadas e, portanto, a custos mais reduzidos.

Actualmente investiga-se activamente a produção de microrganismos, de plantas
e de animais com características particulares através de engenharia genética. São
inúmeras as potencialidades da investigação na área da engenharia genética:

- O aumento da tolerância das plantas a altos teores de salinidade, a inundações e a
temperaturas extremas de forma a permitir o seu desenvolvimento em novos habi-
tats;

- A alteração de proteínas dos alimentos que desencadeiam reacções alérgicas em al-
gumas pessoas;

- A introdução do gene da proteína tripsina _ tóxico para os insectos e inofensivo
para as plantas e os seres humanos _ em plantas com o objectivo de as tornar re-
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sistentes a pragas e de reduzir a quantidade de toxinas resultante da utilização de
pesticidas;

- O isolamento de enzimas existentes em alguns microrganismos e a sua aplicação
na substituição de várias substâncias tóxicas utilizadas nas indústrias do papel e de
curtumes;

- O aumento do teor nutritivo dos alimentos através da indução de alterações na
sua variedade de aminoácidos essenciais;

- A introdução de genes nas plantas responsáveis pela fixação do azoto atmosférico
_ genes esses existentes em determinadas bactérias _ com o objectivo de diminuir
a utilização de fertilizantes e aumentar as colheitas;

- A incorporação de genes de peixes de águas frias em tomate fresco de forma a tor-
ná-lo mais resistente ao apodrecimento e à geada;

- A aceleração da taxa de crescimento de animais e a produção de mais músculo e
menos gordura por alteração genética;

- A produção de galinhas resistentes à salmonela com a finalidade de evitar intoxi-
cações alimentares;

- A introdução de genes humanos em vacas para que estas produzam leite com os
aminoácidos do leite humano, ultrapassando o problema dos recém-nascidos que
não toleram leite de vaca;

- A incorporação de vírus alterados geneticamente em plantas com o objectivo de
se produzirem frutos capazes de imunizarem os seus consumidores contra doenças
como a hepatite B.

Hoje em dia, já é possível dispor de seres vivos e produtos derivados alterados genetica-
mente. Existem vários exemplos:

- Bactérias, em morangos, alteradas de forma a não funcionarem como núcleos para
a formação de cristais de gelo e, consequentemente, diminuindo a probabilidade
deste fruto se estragar com a geada;

- Batatas modificadas de forma a serem resistentes ao escaravelho, o que diminui
substancialmente a produção, o transporte, a distribuição e a aplicação aérea de
quantidades apreciáveis de insecticidas químicos;

- Algodão e batatas nos quais foi introduzido um gene responsável pela produção
de um insecticida natural existente em microrganismos do solo (bactéria Bacillus
thuringiensis conhecida por bactéria Bt), o que permite aumentar a produção e
diminuir ou eliminar a aplicação de insecticidas químicos;

- Arroz ("arroz dourado") no qual foi introduzida uma sequência genética respon-
sável pela síntese de beta-caroteno (substância percursora da vitamina A) com o
objectivo de resolver os problemas resultantes da deficiência desta vitamina nas
populações asiáticas cujo regime alimentar é constituído fundamentalmente por
arroz;

- Plantas resistentes a determinado herbicida que permitem a eliminação das ervas
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daninhas sem afectar as colheitas (variedades de colza, milho, tabaco e soja);
- Bactérias que aceleram a degradação de derrames de petróleo no mar e em terra

(utilizadas com êxito após o afundamento do petroleiro Exon Valdez ao largo da
costa do Alasca em 1989);

- Tomate mais resistente ao apodrecimento devido à incorporação de um gene re-
tardador da acção de enzimas que destroem a pectina;

- Ratos transgénicos, portadores de genes mutantes humanos responsáveis por doen-
ças, destinados ao estudo dessas doenças e ao desenvolvimento de medicamentos
sem a necessidade de se efectuarem experiências em seres humanos;

- Animais de criação com taxas superiores de crescimento, de desenvolvimento de
massa muscular, de produção de leite e de resistência a doenças; 

- Salmões gigantes, com uma taxa de crescimento durante o primeiro ano de vida
entre onze a trinta vezes superior ao normal, obtidos por alteração do gene que
codifica a hormona de crescimento;

- Ovelhas, cabras e vacas transgénicas que produzem proteínas humanas importan-
tes no seu leite.

Apesar dos seus benefícios inegáveis, estas modificações genéticas levantam sérias preo-
cupações éticas relacionadas com eventuais impactos negativos sobre o ambiente, a
saúde pública e a sociedade e os seus valores: Quais serão os efeitos a longo termo da
ingestão de produtos geneticamente modificados? Quais são as consequências da liber-
tação no meio ambiente de organismos geneticamente alterados? Que critérios deverão
ser adoptados de forma a evitar desequilíbrios ambientais graves? Quais são os impactos
destas inovações tecnológicas sobre, por exemplo, os agricultores e o Terceiro Mundo?
Será moralmente aceitável a manipulação genética dos seres vivos? 

Muitos consumidores e grupos ambientalistas estão preocupados com alguns dos
potenciais perigos dos alimentos alterados geneticamente. São várias as suas preocu-
pações:

1 A possibilidade das plantas e dos animais transgénicos poderem desencadear reac-
ções alérgicas em algumas pessoas. Por exemplo, o número considerável de pessoas
alérgicas aos amendoins poderia sofrer alergias desencadeadas pela introdução de
genes provenientes deste fruto noutros alimentos.

2 A eventual contaminação dos alimentos por produtos estranhos resultantes da in-
trodução de genes cujos efeitos não sejam completamente conhecidos.

Actualmente sabe-se que o equilíbrio de qualquer ecossistema envolve uma rede ex-
tremamente complexa e delicada de inter-relações entre os seres vivos que o constituem
e entre eles e o meio físico. A introdução no ambiente de um ser vivo com alterações
genéticas poderia provocar um desequilíbrio de consequências catastróficas: se a altera-
ção genética tivesse como consequências uma total resistência aos seus predadores clás-
sicos e/ou o aumento da taxa de crescimento, a sua proliferação incontrolada seria um
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facto. Em 1975, na Conferência de Asilomar, definiram-se normas rigorosas de confi-
namento, com o objectivo de evitarem a libertação acidental de organismos manipula-
dos geneticamente e potencialmente perigosos. No entanto, o facto de não se ter regis-
tado qualquer acidente de saúde nos diferentes laboratórios envolvidos neste tipo de
investigação levou ao abrandamento destas normas em 1979 (Barbour, 1992). A partir
dos anos 80, o debate centra-se na libertação deliberada de organismos modificados
geneticamente e na eventual transferência das suas alterações a outras espécies. Teme-se,
por exemplo, que a resistência induzida de uma espécie vegetal aos herbicidas possa pas-
sar para as ervas daninhas, originando uma praga difícil de controlar. Nos últimos anos,
têm sido publicadas legislações nacionais específicas sobre esta matéria. Em Portugal, foi
transposta uma Directiva da Comunidade Europeia, através dos Decretos-Lei nº
126/93 de 20 de Abril e nº 119/98 de 7 de Maio de 1998 (Ministério do Ambiente e
Recursos Naturais, 1993) que obriga os estados membros a criarem uma autoridade
nacional responsável pela avaliação/controlo das condições em que decorrem os dife-
rentes projectos de investigação nacionais. Estas funções foram atribuídas à Direcção-
-Geral da Qualidade do Ambiente pertencente ao Ministério do Ambiente e Recursos
Naturais. Segundo Archer (1996), a decisão de libertar organismos geneticamente mo-
dificados para o ambiente terá, forçosamente, que passar por uma análise caso-a-caso,
acompanhada pela realização sequencial de testes de risco em laboratório, em estufa,
numa área limitada e, finalmente, em campo aberto.

Outras preocupações éticas despoletadas pela alteração genética de seres vivos cen-
tram-se no impacto destas inovações tecnológicas sobre, por exemplo, os agricultores e
os "países em desenvolvimento". A possibilidade das empresas patentearem seres vivos
alterados geneticamente, aliada ao facto de apenas um reduzido número de grandes
empresas conseguir dispor dos recursos necessários à investigação nesta área, terá como
consequências a redução da competição económica e o consequente aumento da espe-
culação. O patenteamento de sequências de informação genética levará à cobrança de
licenças e de direitos de utilização sempre que, de futuro, estes conhecimentos venham
a ser utilizados. Os pequenos agricultores e criadores de gado dificilmente poderão ter
acesso a estas inovações tecnológicas, o que diminuirá a competitividade das suas explo-
rações face às grandes empresas. Até que ponto será lícito as grandes empresas paten-
tearem seres vivos, passando a lucrar com bens anteriormente ao dispor de toda a
humanidade? Os "países em desenvolvimento" serão grandemente afectados em todo
este processo pois dificilmente terão acesso aos frutos desta tecnologia de ponta. Os cus-
tos elevados e o facto da investigação nesta área se destinar, maioritariamente, à
obtenção de lucros fáceis através da resolução dos problemas dos países com grande
poder económico não o permitirão. "Todos os avanços tecnológicos são objecto de um
cuidado proteccionismo que impede os países em desenvolvimento de usufruírem das
grandes aquisições da ciência" (Pintassilgo, 1996, p. 129). Buttel (citado em Barbour,
1992) refere que a produção de morangos resistentes à geada recebeu mais atenção do
que os melhoramentos em qualquer cultura de subsistência dos "países em desenvolvi-
mento". Então, como se poderá aceitar a afirmação de que a alteração genética de plan-
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tas e de animais poderá resolver o problema da fome no mundo? Será que este proble-
ma não poderia já ter sido resolvido através de uma distribuição e de uma utilização
racional dos alimentos? Maria de Lurdes Pintassilgo (1996) considera um imperativo
ético "contribuir para a total transparência da ciência nos domínios que afectam as
biotecnologias, criando uma maior circulação da informação e uma total reciprocidade
de benefícios entre países desenvolvidos e em desenvolvimento" (p. 129).

Outra questão ética centra-se no papel das espécies animais em todo este proces-
so. Será lícita a transferência de genes entre animais diferentes? Será lícito introduzir em
animais genes responsáveis por doenças humanas? É inegável que muitos dos avanços na
área da medicina só foram possíveis graças à experimentação em animais. No entanto,
a constatação de que a experimentação é indispensável ao progresso médico não signifi-
ca que, de um ponto de vista ético, seja pacífica a aceitação de tal prática. Singer (1993)
defende que independentemente da espécie ou grupo, a sofrimento igual é devida igual
consideração moral. Na sua opinião, a utilização de animais em investigação só é justi-
ficável quando a "quantidade de bem" resultante _ humana ou animal _ ultrapassa a
"quantidade de sofrimento" _ humano e animal _ resultante no processo.

Sugestões de Actividades de Discussão

Actividade 1

Nos Estados Unidos da América, várias empresas produtoras de leite exigem que as suas
embalagens não tenham qualquer etiqueta informando a presença ou a ausência da hor-
mona de crescimento bovino (rBGH) produzida por engenharia genética. A rBGH é a
cópia de uma hormona produzida pelas vacas. Com o fornecimento de doses suple-
mentares de rBGH, a produção de leite aumenta entre 10 a 15%.

O governo americano autorizou a etiquetagem voluntária do leite produzido por
vacas não tratadas com rBGH. No entanto, estas etiquetas só podem ser colocadas
quando acompanhadas da afirmação "Não se detectou qualquer diferença significativa
entre o leite proveniente de vacas tratadas com rBGH e o leite proveniente de vacas não
tratadas com rBGH". Sabe-se que as vacas injectadas com esta hormona podem sofrer
vários problemas: morte, infecções nas tetas, aumento da quantidade de pus no leite,
abortos espontâneos e hemorragias internas.

Actualmente, nenhum estado americano publicou legislação que obrigue a eti-
quetagem do leite produzido por vacas injectadas com rBGH e quatro estados têm le-
gislação que proíbe a etiquetagem deste leite. A União Europeia proíbe a utilização de
rBGH nos seus estados membros.

- Qual a sua opinião sobre a utilização desta hormona?
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- Concorda com a proibição imposta pela União Europeia?
- Beberia leite proveniente de vacas tratadas com hormonas?

Actividade 2

Na clínica Novos Limites, a Dr.ª Alice Gomes foi consultada por dois rapazes com o
mesmo problema mas não tem a certeza se deverá tratar ambos. O Jorge e o Paulo têm
17 anos e apresentam uma altura baixa para a sua idade.

O Jorge dificilmente irá crescer mais do que 1,50 m porque o seu organismo não
produz as quantidades necessárias de hormona de crescimento. Na idade adulta será
muito mais baixo do que os seus pais que medem aproximadamente 1,80 m.

O Paulo também não irá crescer mais do que 1,50 m porque herdou a constitui-
ção física dos pais que medem pouco mais dessa altura. 

Actualmente, a hormona humana de crescimento é produzida através de enge-
nharia genética. Ambos os pais desejam que a Dr.ª Alice, uma endocrinologista de
renome, receite esta hormona de crescimento aos seus filhos para que eles possam ficar
mais altos. Acreditam que existem muitas vantagens em se ser alto.

A Dr.ª Alice sabe que os genes desempenham um papel importante na altura que
estes rapazes terão na idade adulta. O Jorge ficará baixo devido a uma mutação num
gene que fornece a informação para a produção da hormona de crescimento. O Paulo
ficará baixo devido à influência de vários genes que herdou dos seus pais de baixa estatu-
ra. Apesar das diferenças entre as duas situações, o resultado será o mesmo.

A Dr.ª Alice tenciona receitar a hormona apenas ao Jorge. No entanto, não tem a
certeza de estar a ser justa.

- Se estivesse na situação da Dr.ª Alice, o que faria? 
- Deveria a Dr.ª Alice receitar a hormona a rapazes cujas famílias desejem que eles

venham a ser estrelas de basketball? E a rapazes que tenham 1,60 m? Deverá ser
definido algum limite?

- Qual seria a sua decisão sabendo que este tratamento: a) só tem efeito se forem
administradas muitas injecções ao longo de vários anos; b) produz grandes quan-
tidades de acne que deixam marcas; c) actua melhor em situações provocadas pela
alteração de um único gene; e d) não permite prever a altura final com que os ra-
pazes irão ficar?

- Sugira possíveis aplicações para esta hormona. Será que todas as aplicações serão
lícitas?

- O que necessitará de ser alterado: a altura dos rapazes ou a ideia de que baixo é 
mau e alto é bom?
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Actividade 3

Uma empresa britânica de biotecnologia, a Axis Genetics, prepara uma nova geração de
vacinas tão simples e indolor como comer uma banana. As vacinas tradicionais utilizam
uma dose atenuada de vírus, ou de parte do vírus, para desencadear a acção do sistema
imunológico e desenvolver resistência. As novas vacinas implicam a introdução de um
fragmento de ácido nucleico do vírus causador da doença em animais num outro vírus
que só ataca plantas. Quando este vírus vegetal geneticamente modificado é proposi-
tadamente inoculado em plantas, transporta consigo o fragmento de ácido nucleico
introduzido que irá multiplicar-se aos milhões por toda a planta. Então, as folhas podem
ser colhidas, esmagadas e purificadas para a utilização das partículas extraídas em vaci-
nas convencionais ou a fruta pode simplesmente ser comida como vacina. De acordo
com um porta-voz desta empresa, em breve poderá ser criada a tecnologia necessária
para produzir partículas de vírus na fruta e nos legumes. Assim, poderão ser criadas vaci-
nas comestíveis para seres humanos e outros animais.

- Faça um levantamento das doenças provocadas por vírus que, consequentemente,
poderão vir a ser evitadas através deste tipo de vacinação. Investigue tanto doenças
humanas como de outros animais.

- Qual a sua opinião sobre esta eventual inovação?

Actividade 4

"Uma equipa de investigadores americanos conseguiu por engenharia genética ratinhos
que sofrem de esclerose lateral amiotrófica (ALS), uma terrível doença degenerativa do
sistema nervoso motor. Pela primeira vez, torna-se, assim, possível estudar esta doença
humana nos animais, o que se espera que permita aprofundar o seu conhecimento. (...)
A doença destrói de maneira progressiva mas inexorável os neurónios que comandam os
movimentos musculares. Os músculos vão-se atrofiando e os doentes acabam por não
conseguir respirar, nem sequer engolir os alimentos. (...) A ALS deixa, porém, as capaci-
dades intelectuais intactas, como prova o caso de Stephen Hawking, que sofre deste mal
há vários anos. (...) Para criar esta nova estirpe, os investigadores introduziram duas
mutações num gene que comanda a produção de uma enzima pelas células dos ani-
mais." (in Público, 6/8/94) 

- Considera que o sofrimento destes animais é justificável? 
- Qual a sua opinião sobre a manipulação genética dos animais? E sobre a utiliza-

ção de animais nos laboratórios?
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Actividade 5

Várias organizações não-governamentais e de grupos ambientalistas contestam a patente
concedida nos EUA à empresa W.R.Grace sobre um método para fabrico de um insec-
ticida baseado nas propriedades de uma árvore tradicional do subcontinente indiano _

a Azirdirachta indica. Este protesto, apoiado por várias associações de agricultores india-
nos, baseia-se no facto das propriedades insecticidas desta planta já serem conhecidas há
séculos. Desde tempos imemoriais que os agricultores indianos utilizam extractos da
Azirdirachta para fins medicinais e para controlar pragas de insectos.

Agora que a empresa americana paga 300 dólares por cada tonelada de sementes
desta árvore, os agricultores temem deixar de ter acesso a um produto que até agora era
considerado um bem comum. Correm o risco de ter que comprar os produtos à empre-
sa americana.

- Explique a sua opinião sobre este caso.

Actividade 6

Com o objectivo de avaliar o impacto das diferentes aplicações da engenharia genética
no nosso planeta foi constituída uma comissão composta por várias individualidades de
renome: 1) um médico; 2) um veterinário; 3) um engenheiro agrónomo; 4) um mem-
bro de um grupo ambientalista; 5) um defensor dos direitos dos seres vivos; e 6) um re-
presentante dos países em vias de desenvolvimento. A esta comissão caberá decidir sobre
a atribuição, ou não, de um grande financiamento do Banco Mundial para a investi-
gação nesta área. No caso de uma decisão positiva, caberá a esta comissão definir os ter-
mos, ou as condições, em que deverá ser atribuído este financiamento.

Cada elemento do grupo irá representar um destes papéis com o objectivo de
redigir um relatório que resuma a sua opinião fundamentada de especialista quanto à
atribuição ou não do financiamento. Após discussão dos argumentos apresentados pelos
vários especialistas, o grupo deverá redigir um relatório conjunto que fundamente a
decisão final quanto à atribuição do financiamento. As conclusões dos diferentes grupos
serão apresentadas e discutidas com toda a turma. 

Dada a complexidade do tema em análise e a eventual diversidade de opiniões
sobre o mesmo, torna-se necessária uma avaliação segundo diferentes perspectivas.
Assim, como já foi referido, cada elemento do grupo deverá assumir um papel diferente.
De seguida, apresentam-se algumas questões que poderão orientar a pesquisa nas suas
diferentes vertentes.

Médico: Quais são as potencialidades da engenharia genética no tratamento e na
prevenção de doenças humanas? Quais serão os efeitos a longo termo da ingestão de
produtos geneticamente modificados?

Veterinário: Quais serão os impactos destas inovações tecnológicas sobre a pecuária
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(produção animal)? E sobre as espécies animais? Será lícita a alteração do património
genético de animais? 

Engenheiro Agrónomo: Quais serão os impactos destas inovações tecnológicas sobre
a agricultura? E sobre as espécies vegetais? Será lícita a alteração do património genéti-
co de plantas?

Membro de um grupo ambientalista: Quais são as consequências da libertação no
meio ambiente de organismos geneticamente alterados? Que critérios deverão ser adop-
tados de forma a evitar desequilíbrios ambientais graves? Que aplicações poderão ser
úteis ao ambiente?

Defensor dos direitos dos seres vivos (Seres humanos, animais, plantas...): Será moral-
mente aceitável a manipulação genética de alguns seres vivos? Será lícita a transferência
de genes entre seres vivos de espécies diferentes? Será lícito introduzir em animais genes
responsáveis por doenças humanas?

Representante dos países em vias de desenvolvimento: Quais são os impactos destas
inovações tecnológicas sobre a agricultura e a economia dos países em vias de desen-
volvimento? 

(Nota: Como fontes de informação poderão ser utilizados artigos de jornal e os
vários endereços da Internet sugeridos neste livro).

Actividade 7

Critique a seguinte afirmação: "O valor mensurável a longo prazo da engenharia genéti-
ca é necessariamente questionável. Mas as recompensas imediatas para os cientistas
envolvidos, em termos monetários e de progressão na carreira, não o são. É perfeita-
mente natural que eles sigam adiante da maneira mais optimista; a restante sociedade,
entretanto, seria irresponsavelmente ingénua, caso não examinasse rigorosamente a
racionalidade das suas solicitações de apoio." (John Lear in Recombinant DNA, p.246)

Actividade 8

Os supermercados britânicos Safeway e Sainbury's comercializam uma pasta de tomate
fabricada com tomates cultivados por uma empresa de biotecnologia, a Zeneca. Neste
tomate foi introduzido um gene que atrasa a produção de uma enzima ligada ao proces-
so de apodrecimento. Isto significa que irá amadurecer normalmente mas terá uma
duração 40 por cento superior. Estes tomates foram testados pelas autoridades compe-
tentes, tanto nos EUA como na Grã-Bretanha, que não detectaram qualquer problema
no seu consumo. No entanto, muitos consumidores e grupos ambientalistas receiam a
introdução deste produto e os seus eventuais efeitos de longo prazo no ser humano e no
ecossistema em geral. Para os industriais de produtos alimentares, esta inovação signifi-
ca maior tempo de conservação antes da venda, melhor sabor, menos prejuízos causa-
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dos pelo mofo e prazos de entrega mais dilatados. Ambas as empresas decidiram incluir
no rótulo a referência de alimento geneticamente modificado.

- Apresente vantagens e desvantagens desta inovação. Qual a sua opinião acerca da
utilização deste tomate geneticamente modificado? Comeria deste tomate?

Actividade 9

Actualmente, as empresas petrolíferas dispõem de microrganismos capazes de digerir
petróleo e resíduos de outros hidrocarbonetos inadvertidamente derramados nos
oceanos. Estes microrganismos, após terem desempenhado a sua tarefa, morrem por
falta de alimento e são decompostos ou servem de alimento a outros seres vivos. 

- Com este microrganismo disponível, será que as companhias petrolíferas continua-
rão a tomar precauções contra eventuais derrames de hidrocarbonetos nos oceanos?

- Até que ponto os produtos resultantes da actividade destas bactérias ou da sua de-
composição, não irão afectar a ecologia dos oceanos? Que aconteceria se estas bac-
térias encontrassem um nicho ecológico adequado que permitisse a sua existência
permanente no ecossistema e a sua multiplicação incontrolada?

Actividade 10

Desde há alguns anos que as explorações pecuárias dos Estados Unidos da América têm
sido confrontadas com alguns dilemas. Têm tido que decidir se desejam ou não injec-
tar os seus animais com substâncias hormonais destinadas a aumentar a produção de
carne. Estas substâncias, produzidas por engenharia genética e autorizadas pelo governo
americano, podem significar a sobrevivência do seu negócio.

Muitos estudos têm revelado que a carne, proveniente dos animais injectados, é
saudável. No entanto, muitos consumidores têm receio de consumir este produto. É que
durante o século XX vários resultados científicos divulgados como inquestionáveis vie-
ram a ser considerados errados depois da descoberta de novos factos. 

As produções familiares, que valorizam o facto dos seus produtos serem naturais,
não conseguem competir com os preços mais baixos praticados pelos grandes produ-
tores e, frequentemente, não dispõem de verbas para a aquisição das referidas hormonas.

- O que faria se estivesse nesta situação? Concorda com a utilização destas hormo-
nas na produção animal? Deverão os consumidores ser informados que determi-
nado produto provém de animais tratados com hormonas? Comeria carne de ani-
mais tratados com hormonas?
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Actualmente, os países europeus proíbem a importação da carne de animais tratados
com hormonas. No entanto, muitas destas hormonas são utilizadas ilegalmente por pro-
dutores europeus que desejam aumentar o lucro das suas explorações pecuárias.

- Concorda com esta proibição? O que pensa da utilização ilegal de hormonas? Que
medidas sugere para a resolução desta situação?

A análise do genoma humano

Desde 1986 que se procede ao mapeamento e à descodificação dos 30.000 a 40.000
genes existentes nos 46 cromossomas humanos (genoma humano) através de um
empreendimento internacional gigantesco _ Projecto Genoma Humano. Este projecto
permitirá: a) identificar os genes responsáveis por doenças humanas ou os genes que
contribuem para o seu aparecimento; b) diagnosticar a ocorrência de determinada enfer-
midade genética, ou a simples predisposição, antes do nascimento ou antes do apareci-
mento de sintomas; c) produzir proteínas humanas desconhecidas que possuam valor
médico; e d) conhecer melhor as bases bioquímicas de aspectos fisiológicos e compor-
tamentais da biologia humana. No entanto, apesar dos seus benefícios inegáveis, este
projecto suscita sérias preocupações éticas relacionadas, principalmente, com a possível
invasão da nossa privacidade _ através da revelação do património genético individual
_ e com a eventual alteração futura dos genes humanos com objectivos pouco claros.

Um dos primeiros resultados do Projecto Genoma Humano consistiu na identifi-
cação e na clonagem dos genes responsáveis por várias doenças hereditárias. Este resul-
tado permite diagnosticar a ocorrência de determinada enfermidade genética, ou a sim-
ples predisposição, antes da implantação do embrião (diagnóstico pré-implantatório),
antes do nascimento (diagnóstico pré-natal) ou após o nascimento de um indivíduo
(diagnóstico pré-sintomático). O diagnóstico pré-implantatório resulta da análise de
embriões, obtidos por fertilização in vitro, antes da sua implantação no útero materno.
Este tipo de diagnóstico permite evitar a prática da interrupção voluntária da gravidez,
razão pela qual tem sido sugerido aos casais que se lhe opõem por motivos religiosos ou
pessoais. Contudo, este argumento torna-se irrelevante para casais que considerem a
fecundação o início da vida do ser vivo. O diagnóstico pré-natal consiste na análise do
genoma do feto enquanto dentro do útero materno. Pode ser efectuado através da reco-
lha de células do líquido amniótico (amniocentese), a partir da décima sexta semana de
gravidez e com um risco de aborto espontâneo de 0,5%, ou da recolha de células da pla-
centa em desenvolvimento (corioncentese), a partir da nona semana de gravidez mas
com um risco de aborto espontâneo de um a 2% (Brum, McKane & Karp, 1994). O
diagnóstico pré-sintomático, após o nascimento, permite prever, com várias dezenas de
anos de avanço, a manifestação de doenças que, por exemplo, só se revelam depois dos
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40 ou 50 anos de idade.
Actualmente existem testes capazes de diagnosticar várias doenças genéticas como

a fenilcetonúria, a fibrose quística e a doença de Huntington. 
Tal facto tem salvo muitas pessoas, portadoras dos alelos recessivos da fenil-

cetonúria, de atrasos mentais graves. Esta doença, resultante da acumulação de tirosina
(um aminoácido derivado da fenilalanina) nas células do cérebro, pode ser facilmente
diagnosticada após o nascimento e evitada através de uma dieta rigorosa.

Os testes de diagnóstico genético da fibrose quística permitem detectar 90% dos
genes causadores desta doença hereditária autossómica recessiva. Trata-se de uma doença
que altera o transporte de cloro e, consequentemente, o transporte de água dentro do
organismo. Estas alterações traduzem-se num espessamento das mucosidades e na sua
acumulação nas vias respiratórias originando doenças pulmonares crónicas, incluindo
infecções potencialmente fatais. Até há poucos anos, os portadores dos dois genes
autossómicos recessivos morriam por volta dos cinco anos de idade; actualmente, a uti-
lização de antibióticos, de terapias de descongestionamento das vias respiratórias e da
engenharia genética de células pulmonares permite-lhes alcançar a vida adulta.

O diagnóstico genético da doença de Huntington indica se uma pessoa apresen-
ta, ou não, grandes possibilidades de a desenvolver. Trata se de uma doença hereditária
autossómica dominante que afecta um em cada 2500 seres humanos. Traduz-se numa
degenerescência neurológica progressiva perceptível, geralmente, entre os 35 e os 50
anos de idade. Nessa altura, os portadores desta alteração genética começam a apresen-
tar movimentos musculares involuntários, perda de memória, depressão e comporta-
mento irracional. A doença progride, irremediavelmente, até à loucura, perda de con-
trolo motor e, finalmente, morte.

Estes testes de diagnóstico genético, apesar de serem considerados verdadeiros
"milagres" da medicina moderna, levantam várias questões éticas de difícil resposta. No
caso dos diagnósticos pré-implantatório ou pré natal, por vezes, os resultados positivos
podem conduzir a terapias correctivas (como no caso da fenilcetonúria, por exemplo).
Mas sempre que é detectada uma doença genética grave e incurável o casal enfrenta a
decisão difícil de um eventual aborto. Alguns decidem interromper a gravidez por con-
siderarem que, caso fosse levada a bom termo, se traduziria em sofrimento para toda a
família. Outros opõem-se terminantemente por motivos religiosos ou motivos pessoais
como, por exemplo, a esperança da futura descoberta de cura. Outros, ainda, não são
capazes de resistir ao mito do "filho perfeito", subtilmente difundido por uma sociedade
com todas as vantagens em diminuir os recursos destinados à assistência a deficientes,
acabando por aceitar, sem ponderação, a interrupção voluntária da gravidez (Nunes,
1996). No caso da detecção da doença de Huntington, manifestada apenas tardiamente,
a opção por um aborto voluntário é ainda mais polémica. Será que 30 ou 40 anos de
uma existência intensamente vivida e plenamente realizada não valerão a pena? A pro-
gressiva utilização dos diagnósticos pré-implantatório e pré-natal conduzirá, forçosa-
mente, à alteração da atitude da sociedade relativamente ao deficiente. Os poucos defi-
cientes que escapem à interrupção voluntária da gravidez correrão o risco de serem
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descriminados. Teme-se, inclusivamente, que o próprio estado possa vir a limitar o aces-
so destes deficientes à segurança social, obrigando os pais a sustentarem sozinhos o
encargo pelo qual optaram voluntariamente.

Relativamente ao diagnóstico pré-sintomático, os maiores problemas resultam da
detecção da presença ou da possibilidade de doenças para as quais não existe cura.
Nestas circunstâncias, algumas pessoas manifestam-se claramente contra a sua utiliza-
ção. Frequentemente, os eventuais portadores de alterações genéticas que só se manifes-
tam tardiamente optam pela não realização dos testes. Actualmente, este tipo de diag-
nóstico permite deslocar o foco da medicina e dos serviços de saúde do diagnóstico das
doenças actuais dos indivíduos para a detecção da predisposição de as desenvolver.
Assim, corre-se o risco das pessoas que não apresentam qualquer sintoma de doença
poderem ser classificadas de deficientes e discriminadas por companhias de seguros de
vida. Potenciais empregadores poderão recusar empregos a estes indivíduos por não
quererem arriscar eventuais despesas médicas nem quererem gastar tempo e dinheiro a
treinar um empregado com uma esperança de vida limitada. Actualmente, nos Estados
Unidos, algumas indústrias só admitem trabalhadores cujos testes genéticos não tenham
detectado susceptibilidades a determinadas substâncias químicas. O que antigamente
era considerado doença de trabalho resultante de más condições de trabalho passou a ser
considerado como susceptibilidade genética do trabalhador a substâncias químicas.
Assim, diminuem-se os dias de atestado médico e os respectivos encargos sociais e
aumenta-se a produtividade das empresas. No entanto, corre-se o risco do alargamento
da aplicação destes testes a trabalhadores já efectivos que, no caso de resultados posi-
tivos, poderiam ter que optar entre o despedimento ou o não recebimento de indem-
nização em caso de doença. Todos estes problemas se agravam quando a análise genéti-
ca não consegue prever, com certeza absoluta, se determinado indivíduo irá desenvolver
determinada doença, o que acontece com doenças multifactoriais como o cancro, as
doenças cardíacas e a esquizofrenia, que resultam de uma intrincada interacção entre
genes e factores ambientais. 

Sugestões de actividades de discussão

Actividade 1

Os trabalhadores da fábrica de plásticos Plastic, uma multinacional localizada em
Jacarta, Indonésia, sentem-se indignados. Foram informados que devido à reestrutu-
ração da fábrica todos os empregados têm que se recandidatar aos seus postos de tra-
balho. Esta recandidatura inclui a recolha de uma amostra de sangue para a realização
de um teste genético que, segundo a direcção da empresa, pretende detectar casos de
susceptibilidade genética a algumas das substâncias utilizadas na produção dos plásticos.
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De acordo com vários estudos, a presença de determinados genes aumenta a probabili-
dade dos seus portadores sofrerem de cancro quando em contacto com essas substâncias
tóxicas. Para a empresa, esta medida surge para bem dos trabalhadores. No entanto,
estes consideram que o verdadeiro motivo é a vontade da fábrica reduzir as despesas com
cuidados médicos. Trata-se de um argumento que muitas indústrias têm utilizado para
atribuírem a responsabilidade pela doença ao indivíduo geneticamente diferente, e não
à poluição no local de trabalho. 

O governo indonésio vê-se obrigado a aceitar esta medida pois não quer pôr em
causa os 50 000 postos de trabalho da Plastic.

- Qual a sua opinião sobre esta medida? Quais as suas consequências para os traba-
lhadores?

- Considera que as empresas têm o direito de ter acesso ao património genético dos
seus funcionários?

Actividade 2

João Santos está preocupado porque cumprirá 50 anos dentro de poucos dias. Tanto o
seu pai como o seu avô morreram de ataque cardíaco quando tinham 50 anos.

Há alguns anos atrás, um cardiologista informou o João que, dado o historial da
sua família, tinha uma grande predisposição para doenças cardíacas. No entanto, avisou-
-o que poderia aumentar a sua esperança de vida se diminuísse de peso, deixasse de
fumar e fizesse exercício físico regularmente. Também o aconselhou a fazer um exame
médico todos os anos.

Apesar do aviso, João não seguiu nenhum dos conselhos. Não consegue tomar
uma decisão. Algumas vezes, pensa que deveria ter mais cuidado com a sua saúde.
Outras, acha que deve aceitar o facto de não ir viver muito e que deve gozar ao máxi-
mo enquanto pode. Não quer ir ao médico porque tem medo do que ele possa detec-
tar.

- Como agiria se estivesse na situação do João? A sua decisão seria diferente se sou-
besse que o João é casado e pai de três filhos com 10, 14 e 16 anos?

Actividade 3

Há uma semana, o casal Costa teve uma filha a quem pôs o nome de Clara. A clínica
onde a Clara nasceu, através da realização de um teste de rotina, detectou que ela sofre
de fenilcetonúria _ uma doença genética que provoca alterações no cérebro e conduz a
deficiências mentais se não for convenientemente tratada. No entanto, por questões reli-
giosas, a família Costa não deseja que a filha seja submetida ao tratamento.
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- Qual a sua opinião sobre esta situação?
- Na sua opinião, qual deverá ser a atitude do pessoal da clínica?
- Deverá o estado intervir nestas situações?

Actividade 4

Nos Estados Unidos da América, o casal Sutherland, depois de vários anos sem con-
seguir ter filhos, tenta o processo de fertilização in vitro. Assim, recorrendo às células
reprodutoras deste casal, os médicos da clínica Renascer produziram três embriões. No
entanto, este casal apenas deseja descendentes do sexo feminino. Para que este desejo se
concretize, pediram ao seu médico para efectuar um teste de diagnóstico do sexo dos
embriões de forma a que só sejam implantados os que correspondam ao sexo desejado.

- Na sua opinião, qual deveria ser a atitude do médico?
- Deverá ser permitida a realização de testes aos embriões para a determinação do

sexo? Existem algumas situações em que esta técnica seja útil? E no caso de uma
família portadora de uma mutação genética que só afecta um dos sexos?

- Supondo que o médico aceita o pedido do casal Sutherland, que destino deveria
ser dado a eventuais embriões do sexo masculino?

Actividade 5

Em 1991, cientistas do Instituto Nacional de Saúde, em Washington, tencionavam
publicar, na revista Science, algumas sequências genéticas recentemente descobertas em
células cerebrais. No entanto, a sua publicação e consequente utilização pela comu-
nidade científica foi adiada pelo Instituto. Os seus advogados consideraram que a
grande quantidade de fundos dispendida nesta investigação justificava a ocultação dos
seus resultados até que fossem descobertas aplicações passíveis de protecção por
patentes. O patenteamento de sequências da informação genética levará à cobrança de
licenças e de direitos de utilização sempre que, de futuro, estes conhecimentos venham
a ser utilizados.

- Qual a sua opinião relativamente à aquisição de patentes sobre o código genético?
Será o código genético um bem universal não sujeitável a patentes? Admitindo que
as enormes quantias de dinheiro ganhas com estas patentes seriam gastas em inves-
tigação médica, qual a sua opinião?

- Considera que os grandes investimentos efectuados por algumas instituições de
saúde na tradução do código genético justificam a ocultação dos seus resultados
até que sejam descobertas aplicações passíveis de protecção por patentes? De que
forma este facto poderá afectar a comunidade científica e a sociedade em geral?
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Actividade 6

Artur é informado pelo seu médico de que é heterozigótico relativamente ao gene da
anemia falciforme, o que significa que uma parte das suas moléculas de hemoglobina
não é normal. Sempre desejou ser piloto, o que, segundo o seu médico, é possível inde-
pendentemente da doença. No entanto, descobre que existem barreiras, por parte das
companhias de aviação, à contratação de portadores desta doença. Estas companhias
acreditam que, no caso de uma queda brusca de pressão dentro da cabine de um avião,
estas pessoas são afectadas negativamente. 

- Informaria a companhia de aviação duma situação idêntica antes de aceitar um
emprego?

- Deverão as companhias de aviação ter o direito de possuírem todo o historial mé-
dico dos seus pilotos? Deverão exigir a realização de testes genéticos para a detec-
ção de eventuais pré-disposições genéticas para outras doenças?

Actividade 7

Suponha que tem 50% de possibilidades de desenvolver a doença de Huntington
(forma de degeneração progressiva e irreversível do sistema nervoso) na idade adulta. 

- Desejaria saber, no início da idade adulta, que o seu corpo iria eventualmente (e
inevitavelmente) deteriorar-se e sofrer de alterações mentais a partir dos 30-40
anos? 

- Preferiria viver na incerteza, agarrado à esperança de não vir a contrair a doença?
Se escolhesse a última hipótese, desejaria ter filhos, sabendo que poderia transmi-
tir-lhes os seus genes defeituosos? 

Nota: De facto, apesar do teste de detecção da doença de Huntington já existir há vários
anos, é surpreendente o reduzido número de pessoas que o efectuam.

Actividade 8

Suponha que descobre que possui, bem como a pessoa com quem deseja casar e ter fi-
lhos, o gene para a fibrose quística. 

- O que faria? Acabaria a relação? Admitiria a possibilidade de casar e ter filhos acei-
tando a possibilidade de 1 em 4 poder contrair uma doença emocionalmente es-
gotante, cara de tratar e que, provavelmente, acabaria em morte prematura? 

- Se a sua mulher engravidasse admitiriam a hipótese de realizar um teste ao feto e
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de abortar caso este revelasse a presença dos dois alelos recessivos?
- Os testes genéticos em recém-nascidos deverão ser obrigatórios ou voluntários?

Quem deverá ter acesso aos resultados destes testes?

Actividade 9

Perante um feto em que se detectou uma grave doença genética, os pais enfrentam o
problema de optar pelo aborto ou não. Suponhamos que optam por ter o filho. Isso cor-
responderia a um encargo social. 

- Em situações como esta, poderia o estado obrigar os pais a sustentarem sozinhos
tal encargo pelo qual tinham voluntariamente optado?

Actividade 10

Numa situação em que se determine, através de testes de diagnóstico pré-natal, que
determinado feto apresenta alguma deformação ou mutação genética, em que situações
optaria por um aborto terapêutico? Que tipo de alterações genéticas considera justifi-
carem esta medida? E que tipo de alterações considera não justificarem esta medida?

Actividade 11

"Os testes genéticos realizados para efeitos de contratação de pessoas e de seguros de
vida e saúde deverão ser banidos em quase toda a Europa dentro de alguns anos, nos ter-
mos de um tratado em preparação no âmbito do Conselho da Europa." (in Público,
13/8/94)

- Apresente argumentos a favor e contra esta medida. 
- Qual a sua opinião sobre este tratado? Considera-o lícito?

Actividade 12

A Doença de Alzheimer é relativamente comum e caracteriza-se por uma profunda
perda de memória que se agrava com a idade. Eventualmente, os portadores desta
doença acabam por não reconhecer os familiares, perder o controlo sobre as suas funções
corporais, esquecer como se anda ou se come e requerer cuidados médicos especializa-
dos. Normalmente, esta doença manifesta-se entre os 70 e os 80 anos, mas pode surgir
aos 40 ou aos 50 anos.
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Em algumas famílias, a doença de Alzheimer é uma alteração genética dominante.
Logo, os filhos de um pai afectado têm 50% de probabilidades de herdar o gene alte-
rado e, consequentemente, de vir a sofrer da doença.

Actualmente, existe um teste que na opinião de alguns investigadores consegue
prever se uma pessoa irá sofrer de Alzheimer com 90% de certeza. No entanto, existem
poucos tratamentos para esta doença e ainda em fase experimental. Até à data não se
obteve nenhuma cura. Algumas pessoas que realizaram o teste suicidaram-se após
saberem que iriam sofrer desta doença.

Numa família hipotética, a doença de Alzheimer foi diagnosticada a um pai com
53 anos. Trata-se de um médico famoso que é casado com uma pintora igualmente
famosa. Constituem um casal feliz e unido que criou 4 filhos e tem tido uma vida muito
agradável e completa. No entanto, agora, a mãe que suporta o fardo de tratar do mari-
do doente deixou de ter tempo e disposição para pintar e as finanças do casal têm que
ser utilizadas quase na totalidade para os cuidados médicos.

Nesta actividade, 5 alunos deverão representar os seguintes papéis:

1 A mãe que acompanha o marido doente;
2 Dois filhos gémeos (idênticos), com 23 anos de idade e que estão a acabar os seus

cursos universitários. Um que deseja fazer o teste para saber se irá sofrer de Alzhei-
mer; outro que se opõe frontalmente e que prefere ficar na ignorância. No entan
to, como são gémeos idênticos, se um fizer o teste o outro saberá automaticamente
o resultado.

3 Uma filha de 27 anos, casada, que deseja ter filhos.
4 Um filho economista de 30 anos, com bastante sucesso, que não tenciona ter fi-

lhos e pretende reformar-se por volta dos 50 anos.

Cada aluno deverá explicar se tenciona ou não efectuar o teste. O aluno que re-presen-
ta o papel de mãe deve explicar se acha que os seus filhos devem ou não efectuar o teste.
Quais serão as vantagens e as desvantagens deste teste para cada elemento desta família?

Actividade 13

Um casal, cujo filho sofre de uma determinada doença genética, efectua testes para
determinar a probabilidade de terem outro filho com a mesma doença. Em resultado
desses testes os médicos descobrem que o marido não é o pai biológico da criança. Qual
deverá ser a atitude dos médicos? O que deverão dizer a cada um dos membros do casal? 

Actividade 14

Com o objectivo de avaliar e discutir o impacto do conhecimento do genoma humano
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na nossa sociedade foram convidadas diversas pessoas para um programa de televisão de
grande audiência. Este grupo é constituído por: 1) um médico; 2) uma pessoa cujo pai
faleceu em consequência da Doença de Huntington e que desconhece se é portadora
dessa mesma doença; 3) um defensor dos direitos humanos/direitos do indivíduo; e 4)
um representante de uma associação industrial/empresarial de indústrias químicas,
companhias de seguros...

Cada elemento do grupo irá representar um destes papéis com o objectivo de redi-
gir um relatório que resuma a sua opinião fundamentada quanto ao impacto do
Projecto Genoma Humano na nossa sociedade. Após discussão dos argumentos apre-
sentados pelas várias personalidades, o grupo deverá redigir uma reflexão conjunta sobre
esta temática. As conclusões dos diferentes grupos serão apresentadas e discutidas a toda
a turma.

Dada a complexidade do tema em análise e a eventual diversidade de opiniões
sobre o mesmo, torna-se necessária uma avaliação segundo diferentes perspectivas.
Assim, como já foi referido, cada elemento do grupo deverá assumir um papel diferente.
De seguida, apresentam-se algumas questões que poderão orientar a pesquisa nas suas
diferentes vertentes.

- Médico: Quais as potencialidades médicas do conhecimento do genoma humano?
Existirão alguns perigos?

- Pessoa cujo pai faleceu em consequência da Doença de Huntington e que desconhece se
é portadora dessa mesma doença: Quais serão as potencialidades e os perigos do co-
nhecimento do genoma humano de uma pessoa nestas circunstâncias? Existirá a
possibilidade de saber se esta pessoa é portadora da doença de Huntington? Em
caso de resposta afirmativa, e se estivessem nessa situação, optariam por efectuar
esse teste?

- Defensor dos direitos humanos/direitos do indivíduo: Quais serão os impactos (posi-
tivos e negativos) do conhecimento do genoma humano sobre os direitos/liberda-
des dos cidadãos?

- Representante de uma associação industrial/empresarial de indústrias químicas, com-
panhias de seguros: Quais serão os impactos (positivos e negativos) do conhecimen-
to do genoma humano no funcionamento das empresas e das indústrias?

Terapia Génica

Esta tecnologia recente envolve a extracção de células do doente, a sua modificação por
engenharia genética e a sua posterior reintrodução no mesmo indivíduo. A modificação
destas células resulta da introdução de um gene activo que antes não possuíam. Até
agora, a terapia génica apenas incidiu sobre as células somáticas; no entanto, prevê-se
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uma futura aplicação em células da linha germinal. Actualmente, doenças como a
hemofilia B, a fibrose quística, a leucemia, a imunodeficiência severa combinada e
alguns tipos de cancro começam a ser tratadas por terapia génica somática das células da
medula óssea. Pelo facto de ser realizada nas células somáticas _ todas as células do corpo
excepto as sexuais _ esta terapia apenas afecta o indivíduo em tratamento. Pelo con-
trário, a terapia génica das células da linha germinal _ células sexuais e todas as que estão
na base da sua formação _ influencia as gerações futuras; qualquer alteração numa célu-
la sexual será transmitida aos descendentes do doente. 

Archer (1996), apesar de atribuir benefícios curativos e preventivos à terapia géni-
ca somática, salienta a importância da avaliação de eventuais efeitos secundários
nocivos, tais como a activação ou inactivação de outros genes. Refere que, inicialmente,
este tipo de terapia só se deve aplicar a doenças graves sem tratamento alternativo. Mais
tarde, quando existirem provas da ausência de efeitos nocivos, poderá ser alargada a ou-
tras doenças para as quais existem alternativas terapêuticas. Estudos exaustivos realiza-
dos nos Estados Unidos (Office of Technology Assessment citado em Barbour, 1992) reve-
laram que a terapia génica somática é considerada semelhante a qualquer outro trata-
mento médico e não levanta questões éticas desde que os direitos dos doentes sejam de-
vidamente salvaguardados. O mesmo estudo revelou uma opinião diferente relativa-
mente à terapia génica das células da linha germinal e apelou a uma maior discussão
pública antes de ser experimentada. A transmissão das alterações genéticas à descendên-
cia constitui, simultaneamente, uma grande vantagem e uma grande desvantagem: as
gerações futuras seriam forçosamente afectadas por eventuais benefícios ou prejuízos
resultantes dessas alterações.

Sugestões de actividades de discussão

Actividade 1

O Manuel regressou da escola com os óculos partidos e um olho negro. Um dos seus
colegas chamou-lhe anormal e deu-lhe um murro.

O Manuel é albino, ou seja, não tem pigmentos devido a uma alteração genética.
Logo, a sua pele é bastante clara, o seu cabelo é branco e os seus olhos são cor-de-rosa.
Deve evitar a exposição ao sol pois corre sérios riscos de sofrer queimaduras solares e de
desenvolver cancro da pele. Tem que usar óculos, porque não vê bem e a luz intensa
magoa-lhe os olhos.

A sua mãe gosta imenso dele. No entanto, sempre que os colegas do filho o mal-
tratam, pensa que gostaria que o Manuel não fosse tão diferente.

Suponha que alguns investigadores descobriam um processo de corrigir os genes
do Manuel de forma a fornecerem a informação adequada à produção de pigmentos e
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que através deste tratamento tanto a sua pele como o seu cabelo e olhos poderiam
adquirir uma tonalidade normal. 

- Considera que o Manuel deveria ser submetido a este tratamento genético? Será o
albinismo um problema médico que necessita de correcção? 

- No caso deste tratamento ser caro, deverá a segurança social suportar esta despe-
sa? E se esta despesa extra implicasse um aumento da contribuição para a seguran-
ça social por parte da totalidade da população?

- Deverá a sociedade gastar os seus recursos na tentativa de descobrir um tratamen-
to para o albinismo ou a ensinar as crianças e os adultos a aceitarem os cidadãos
com "diferenças"?

"Impressões Digitais de ADN"

Actualmente, a análise do ADN humano também tem aplicações na área judicial, tanto
em investigação criminal como em processos de determinação de paternidade ou de
outros laços de parentesco. Determinadas sequências específicas de ADN retiradas de
minúsculas porções de tecido humano (sangue, sémen, ossos...) podem ser comparadas
com as de possíveis suspeitos de crimes ou de supostos parentes.

A análise de determinadas sequências de ADN, obtidas a partir de vestígios de
sangue ou de sémen encontrados em locais de crime, e a sua comparação com as dos
suspeitos é utilizada em investigação criminal da mesma maneira que as impressões di-
gitais. 

Em casos de determinação de paternidade, a comparação das sequências de ADN
da mãe e da criança permitem averiguar as porções de ADN da criança transmitidas pelo
pai. A análise do ADN do eventual pai torna possível determinar se poderá ou não ser
pai dessa criança. 

A análise de sequências de ADN também permite a identificação de cadáveres por
comparação com eventuais familiares, tendo sido utilizada na identificação de vítimas
irreconhecíveis de actos terroristas (em Israel, na antiga República da Jugoslávia, nos
EUA - atentado ao World Trade Center - e na Indonésia - atentado em Bali) e de confli-
tos armados (Guerra do Golfo)(Olaisen et al., 1997). Este método também permitiu a
identificação dos esqueletos do último Czar da Rússia e de elementos da sua família
mortos e enterrados em sigilo pelos bolcheviques durante a revolução russa (Gill et al.,
1994). Setenta e cinco anos após a execução da família real russa, foi possível identificar
o esqueleto do Czar Nicolau II, da sua mulher e de três das suas filhas através da com-
paração de sequências de ADN retiradas dos ossos com as obtidas a partir de amostras
de sangue retiradas a parentes próximos ainda vivos. Uma análise semelhante, permitiu
resolver o mistério de uma mulher que durante toda a sua vida adulta afirmou ser a filha

O “ADMIRÁVEL MUNDO NOVO” EM DISCUSSÃO42



mais nova do Czar e da sua mulher. Mesmo depois de morta, provou-se que era uma
impostora graças à análise das sequências de ADN obtidas a partir de amostras de teci-
do conservados num hospital onde tinha sido submetida a uma intervenção cirúrgica
(Stoneking et al., 1995).

Calcula-se que a probabilidade de existirem duas pessoas diferentes com sequên-
cias de ADN idênticas se situe entre 1 em 100 mil e 1 em 100 milhões. No entanto,
alguns geneticistas defendem que não existem estudos suficientes, sobre a variabilidade
genética dentro das várias etnias, que permitam concluir a culpabilidade de uma pessoa
a partir deste tipo de análise; a probabilidade apresentada atrás poderá ser bastante mais
elevada. 

Nos casos de determinação de paternidade, a probabilidade de existir um "falso
pai" cujas sequências de ADN analisadas coincidam com as da criança é de 1 em 10 mil.
No entanto, mutações ocorridas nas células sexuais dos progenitores tornam possível
que uma criança herde um alelo diferente dos alelos dos seus progenitores. Nestes casos,
existência de um alelo diferente do alelo do seu pai não significaria que não era filha
dele.

Sugestões de actividades de discussão

Actividade 1

O corpo de um homem foi encontrado num armazém da fábrica onde o Joaquim Dias
trabalha. A polícia diz que o trabalhador foi esfaqueado. As únicas pistas são alguns
pedaços de pele encontrados debaixo das unhas da vítima.

De acordo com os seguranças da fábrica, na altura do crime apenas os traba-
lhadores se encontravam no interior da mesma. Logo, a polícia acredita que o assassínio
é um dos 100 homens que trabalham na fábrica. Com o objectivo de o detectar, a polí-
cia decide efectuar uma análise ao ADN dos trabalhadores. Para tal, recolhe amostras de
saliva com o objectivo de comparar o ADN de cada um dos trabalhadores com o ADN
das células da pele encontrada nas unhas da vítima. 

Joaquim era amigo da vítima. Deseja fortemente que o culpado seja encontrado e
está disposto a fornecer a amostra de saliva. Acredita que este procedimento permitirá
detectar o assassino se todos os colegas cooperarem. No entanto, sente-se incomodado
pois a polícia não tem qualquer razão para desconfiar dele e acredita que qualquer pes-
soa deve ser considerada inocente até que existam provas em contrário. Mas, nesta situa-
ção, parece que a polícia parte da premissa contrária. Para além disso, não deseja que a
sua informação genética venha a fazer parte de algum banco de dados cuja utilização ele
não controla e que representaria uma invasão permanente da sua privacidade.
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- Qual seria a sua decisão se estivesse na situação do Joaquim?
- A recolha de elementos de identificação pelo ADN poderia ser efectuada à nas-

cença. Concorda com a criação de bancos de dados com elementos de identifica-
ção genética de todos os indivíduos? Em caso afirmativo, quem deveria ter auto-
rização para aceder e utilizar esta informação?

Actividade 2

Joana Almeida foi presa recentemente por ser considerada suspeita da morte de Carla
Antunes que ocorreu há um ano. A polícia pretende efectuar um teste ao ADN da Joana
para comparar com o ADN de algumas pistas encontradas no local do crime (a casa da
Carla). No entanto, o seu advogado opõe-se pois considera que o facto da Joana ter sido
amiga da vítima pode comprometer os resultados deste teste. É que a Joana visitava fre-
quentemente a sua amiga e partilhava com ela roupas, maquilhagem e utensílios vários
como escovas e secador de cabelo. Logo, o seu ADN pode ser facilmente encontrado na
cena do crime.

- Deverá a polícia obrigar a Joana a efectuar o teste ao seu ADN?
- Considera válidos os argumentos apresentados pelo advogado da Joana?
- Qual a sua opinião pessoal sobre a utilização das "impressões digitais de ADN"

em investigação criminal, tendo em conta o facto de não se conhecer com precisão
a probabilidade de existirem dois ou mais indivíduos com a mesma sequência es-
pecífica de ADN?

Actividade 3

Discuta os aspectos positivos e negativos da hipótese de se imprimir ou codificar o per-
fil de ADN de cada indivíduo no seu bilhete de identidade ou passaporte.

A selecção de características desejáveis 

Todos os exemplos de diagnóstico genético ou de terapia génica atrás referidos consis-
tem no diagnóstico ou no tratamento de genes causadores de doenças graves. No entan-
to, as técnicas atrás referidas podem ser utilizadas na selecção de características conside-
radas desejáveis. Actualmente, a amniocentese, seguida da interrupção selectiva da
gravidez, é utilizada na selecção do sexo das crianças em países como a Índia e a China.
A fertilização in vitro permite a selecção e a implantação de embriões de determinado
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sexo. A engenharia genética de melhoramento, através da introdução de determinados
genes em células, poderá acentuar características consideradas desejáveis, tais como
memória, estatura, resistência a substâncias tóxicas. Em cada um destes casos, os pais
poderão seleccionar as características dos seus filhos. Tal facto poderá ter consequências
sociais desastrosas: algumas sociedades poderão pretender ter mais filhos do que filhas.
A selecção de características desejáveis poderá ainda ter como objectivo o melhoramen-
to da sociedade, ou seja, a sua eugenia. Apesar de desacreditada por uma aplicação abu-
siva e criminosa durante a Segunda Guerra Mundial, a eugenia deve ser submetida a
uma verdadeira análise crítica. Por enquanto, a eugenia é utilizada na selecção artificial
de características favorecendo a reprodução dos indivíduos portadores de "genes
favoráveis" (a eugenia positiva; por exemplo, a criação do banco de esperma dos Prémios
Nobel dos EUA), ou afastando da reprodução os que possuem "genes desfavoráveis" (a
eugenia negativa; por exemplo, o aborto voluntário em caso de doença do feto). No
entanto, futuramente, poder-se-á proceder à modificação deliberada do genoma
humano por engenharia genética de melhoramento. Apesar do melhoramento da espé-
cie humana poder ser desejável, provocaria uma diminuição do polimorfismo genético
_ única garantia de sobrevivência da nossa espécie em caso de alterações ambientais
(Buican, 1986). Archer (1996) considera que os riscos da introdução de um gene estra-
nho serão, certamente, maiores do que os riscos resultantes duma "reposição da norma-
lidade" pela introdução de um gene por terapia génica. Este autor refere que "a adição
de um gene não planeado poderia desequilibrar o organismo e causar mais inconve-
nientes do que benefícios" (p. 239). A diversidade humana poderia, ainda, ser reduzida
a um estereótipo transitório e perecível de beleza, inteligência ou de saúde. Quem teria
a competência de determinar os "defeitos" a serem corrigidos e as características a serem
impostas às futuras gerações?

Sugestões de actividades de discussão

Actividade 1

1 Partindo do pressuposto que lhe seria possível determinar geneticamente as carac-
terísticas dos futuros seres humanos, elabore, individualmente, uma lista dos 10
atributos que consideraria mais importantes para os indivíduos da próxima gera-
ção (coloque-os por ordem decrescente de importância).

2 De seguida, compare a sua lista com as dos seus colegas de grupo. Tentem chegar
a um consenso dentro do grupo quanto às características a escolher, sem recorre-
rem a votação. Conseguem chegar a consenso?

3 Tentem averiguar o peso real da hereditariedade na manifestação das característi-
cas que escolheram anteriormente. Não serão essas características muito mais in-
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fluenciadas pelo ambiente em que crescemos do que pelo nosso genoma?
4 Até que ponto o ser humano é mais "inteligente" que a natureza na selecção das

características dos indivíduos? 
5 Que conclusões podem tirar desta actividade? 

Actividade 2

Suponha que numa família o pai é sifilítico e a mãe tuberculosa. Dos quatro filhos, o
primeiro é cego, o segundo nasceu morto, o terceiro é surdo mudo e o quarto tubercu-
loso. 

- Aconselharia a interrupção de uma quinta gravidez?
- Qual o peso real da hereditariedade nas diversas doenças que afectam esta família?
- Não será esta situação mais do foro social do que do foro genético?

Nota curiosa e verídica que poderá ser apresentada para estimular a discussão:
Beethoven foi o quinto filho desta família.

(Adaptado de "Clarke, R. (1989). O homem mutante. Venda Nova: Bertrand
Editora")

A clonagem

A clonagem é um processo que ocorre espontaneamente desde o aparecimento dos seres
humanos: os gémeos idênticos são clones um do outro; partilham o mesmo genoma. A
clonagem por transferência nuclear também não é um processo recente. Tem sido pra-
ticada desde a década de 50 em anfíbios com o objectivo de estudar as primeiras fases
do desenvolvimento embrionário. No entanto, a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero
clonado a partir de um animal adulto.

Normalmente, os embriões são produzidos pela fertilização de um óvulo por um
espermatozóide, contribuindo cada um deles com metade dos cromossomas das células
do futuro indivíduo. A transferência nuclear implica a fusão de um óvulo não fecunda-
do, ao qual foi retirado o ADN, com uma célula que contém o conjunto duplo de cro-
mossomas (célula diplóide). Seguidamente, este óvulo reconstruído é implantado numa
mãe hospedeira para se desenvolver.

A transferência nuclear é efectuada há vários anos com células de ovino retiradas
directamente de embriões. As células utilizadas na transferência nuclear podem ser pro-
duzidas em cultura e alteradas geneticamente de forma a produzir-se um número ilimi-
tado de descendentes com as mesmas características genéticas. Esta técnica permitiu o
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nascimento de ovelhas _ Megan e Morag _ a partir de células embrionárias cultivadas
em laboratório durante várias semanas (1995).

Posteriormente, ocorreu o nascimento da Dolly (1996) através de um processo
idêntico mas que recorreu a células mamárias retiradas de uma ovelha com seis anos de
idade. Estas células foram forçadas a entrar em estado de dormência através da privação
de alguns nutrientes críticos para o seu crescimento. O estado de dormência permitiu a
desprogramação do ADN de forma que a célula já diferenciada pudesse servir de base
ao desenvolvimento de um embrião. Esta célula foi fundida com um óvulo sem núcleo
e a divisão celular do ovo resultante foi estimulada através de corrente eléctrica. No
entanto, foram necessárias 277 fusões de células para obter 29 embriões dos quais,
depois de implantados, apenas um se desenvolveu. Tratou-se, assim, do nascimento de
uma ovelha sem pai, clonada a partir de uma célula de uma ovelha adulta. A Dolly apre-
senta um património genético igual ao da ovelha dadora da célula transferida.

Até agora, a produção de animais geneticamente modificados exigia a injecção de
200 a 300 cópias do gene em questão em óvulos recentemente fecundados e a sua
implantação em mães hospedeiras. Apenas 2 a 3 por cento dos animais resultantes eram
transgénicos, ou seja, portadores do gene introduzido de geração em geração. Esta téc-
nica apenas permitia a introdução de genes. 

O primeiro processo de clonagem, utilizado com as ovelhas Megan e Morag, asso-
ciado a técnicas de engenharia genética, poderá vir a permitir a produção em massa de
animais transgénicos e abre a possibilidade de outras alterações genéticas como a elimi-
nação ou a substituição de genes e a alteração de uma única base (típica de muitas
doenças genéticas humanas).

O processo de clonagem utilizado com a ovelha Dolly, depois de muito aper-
feiçoado, permitirá a produção de animais com as mesmas características genéticas dos
dadores das células. Será possível produzir um grande número de animais, num curto
espaço de tempo, com características genéticas consideradas desejáveis. No entanto, o
facto desta técnica recorrer a células adultas parece aumentar a velocidade de envelhe-
cimento dos animais produzidos. Todas as células morrem após um determinado
número de divisões celulares. O facto da célula que originou a Dolly ter já seis anos
parece encurtar a esperança de vida desta ovelha que, normalmente, seria de cerca de
onze anos.

Estes avanços despoletaram um grande debate em torno da eventual aplicação
destas técnicas na clonagem de seres humanos. Será possível a clonagem de seres
humanos? Quando? Com que finalidade? Quais as vantagens e as desvantagens da clo-
nagem de seres humanos? Será eticamente aceitável?

Actualmente, já se sabe que as técnicas utilizadas com ovinos e bovinos não resul-
tam com vários outros mamíferos, incluindo o Homem. Mas, apesar de muitos países
terem proibido ou suspendido a investigação nesta área, a possibilidade de desenvolvi-
mento de técnicas que permitam a clonagem humana poderá tornar-se real dentro de
algum tempo. No entanto, a reacção da sociedade a esta perspectiva tem sido maiori-
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tariamente negativa. Têm sido várias as preocupações apresentadas:

1 Na opinião de alguns, apesar da investigação sobre clonagem humana permitir
compreender muito melhor todo o desenvolvimento embrionário da nossa espé-
cie, este argumento não justifica qualquer prática investigativa. E estes conheci-
mentos podem ser obtidos através de experiências com outros mamíferos evoluti-
vamente próximos do homem.

2 Poderá a clonagem humana vir a ser utilizada para a produção de órgãos ou partes
do corpo para transplantes? Alguns cidadãos têm sugerido que a conservação de
clones de determinado embrião poderá permitir a obtenção de "peças sobressalen-
tes" para o futuro indivíduo. No caso de ser necessário algum transplante durante
o seu crescimento, os embriões poderiam ser utilizados para o desenvolvimento
dos órgãos desejados. Estes órgãos nunca seriam rejeitados pelo organismo do re-
ceptor dada a total igualdade genética. 

3 A clonagem humana poderá ser utilizada na substituição de uma criança morta?
Esta possibilidade poderá tornar-se real. No entanto, até que ponto será uma for-
ma apropriada de lidar com a perda de um ente querido? Poderiam ser colocadas
expectativas irreais num clone que, apesar de geneticamente igual à primeira cri-
ança, poderia vir a ser completamente diferente noutros aspectos, o que traria mais
frustração do que conforto.

4 Poderão os casais estéreis vir a recorrer a seres humanos clonados? Este é o argu-
mento mais comum dos defensores da clonagem humana. Uma célula de um dos
elementos do casal poderia ser utilizada no desenvolvimento de um clone que teria
apenas a informação genética desse progenitor. Tal poderia afectar a estrutura fa-
miliar: o clone seria um filho ou um gémeo adiado? Para quê desenvolver esta téc-
nica, previsivelmente muito dispendiosa, quando existem tantas crianças para adop-
ção?

5 A clonagem permitiria que um casal de mulheres homossexuais pudesse ter filhas.
Uma poderia fornecer o núcleo e a outra o óvulo. Assim, poderiam ser fundidas
células dos dois membros do casal, apesar do material genético apenas ser prove-
niente de um deles. Até que ponto este ambiente seria o mais adequado ao desen-
volvimento de uma criança?

6 Seriam os clones humanos completamente iguais? Mesmo os gémeos idênticos
acabam por definir uma identidade própria. O mesmo aconteceria com os clo-
nes. Seria impossível que todos os clones tivessem as mesmas experiências de vida
que moldam uma personalidade. Os genes seriam os mesmos, mas a personalida-
de individual seria diferente em resultado dos diferentes percursos de vida, dos di-
ferentes factores ambientais a que são sujeitos.
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Sugestões de actividades de discussão

Actividade 1

O casal Henriques deseja ter filhos. No entanto, ambos são portadores de um gene
recessivo letal. Este casal, que enfrenta a possibilidade de 1 em 4 dos seus filhos poder
sofrer uma existência breve e dolorosa, tem que decidir por uma das seguintes alterna-
tivas:

1 Arriscar uma concepção normal, mas com riscos.
2 Adoptar uma criança.
3 Recorrer ao diagnóstico pré-natal e a um eventual aborto no caso de um resulta-

do positivo.
4 Usar gâmetas de um dador que não seja portador do gene recessivo.
5 Utilizar as células de um deles na produção de um clone.

- Na sua opinião, qual deveria ser a decisão do casal Henriques?

Nota: Actualmente, a quinta opção ainda é impossível.

Actividade 2

Os pais de uma criança com um tipo de leucemia extremamente grave são informados
que ela só poderá ser salva com um transplante de medula. Visto não existir qualquer
dador compatível, os pais decidem pela obtenção de um clone humano a partir de célu-
las da criança doente. Se esta técnica for bem sucedida, a nova criança constituirá o
dador ideal para um transplante de medula que poderá ser efectuado sem risco ou
desconforto significativos. No final poderão ficar com duas crianças saudáveis, dois
gémeos idênticos com idades diferentes, que amarão imenso.

- Qual a sua opinião sobre a opção deste casal?

Nota: Actualmente, esta opção ainda é impossível.

- E se a parte do corpo a transplantar fosse um rim? E se fosse o coração? Manteria
a sua opinião?

Actividade 3
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Nesta actividade os alunos irão representar os papéis de investigadores que solicitam
subsídios ao estado para investigação na área da clonagem e de políticos/cidadãos que
avaliam estes mesmos pedidos de subsídio de acordo com um conjunto de critérios, por
eles previamente definidos. Para tal, deverão ser constituídos dois grupos que serão
responsáveis por preparar cada um dos papéis. Posteriormente, terá lugar um debate
entre os dois grupos. A decisão final será tomada, com base na discussão realizada, pelas
restantes pessoas que assistem ao debate, através de votação. A votação dos elementos da
assistência deverá basear-se única e exclusivamente nos argumentos apresentados: as
opiniões e os sentimentos prévios à discussão deverão ser ignorados.

Actividade 4

Com esta actividade pretende-se avaliar e discutir o impacto da clonagem na nossa
sociedade. Cada grupo será constituído por três pares de alunos responsáveis pela fun-
damentação/análise/discussão dos eventuais pontos de vista: 1) de um médico/investi-
gador; 2) de um(a) pai/mãe de uma criança que necessita de um transplante para o qual
não existe nenhum dador compatível; 3) de um legislador responsável pela proposta de
leis sobre esta temática.

Cada par de alunos irá representar um destes papéis com o objectivo de redigir um
relatório que resuma a sua opinião fundamentada quanto ao impacto da clonagem na
nossa sociedade. Após discussão dos argumentos apresentados pelos três pares, o grupo
deverá redigir uma reflexão conjunta sobre esta temática. As conclusões dos diferentes
grupos serão apresentadas e discutidas a toda a turma.

Dada a complexidade do tema em análise e a eventual diversidade de opiniões
sobre o mesmo, torna-se necessária uma avaliação segundo diferentes perspectivas.
Assim, como já foi referido, cada par de alunos deverá assumir um papel diferente. De
seguida, apresentam-se algumas questões que poderão orientar a pesquisa nas suas dife-
rentes vertentes.

- Investigador/Médico: Será possível a clonagem de seres humanos? Com que finali-
dade? Quais as vantagens e as desvantagens da clonagem de seres humanos? Será
eticamente aceitável? Poderá a clonagem humana vir a ser utilizada para a produ-
ção de órgãos ou partes do corpo para transplantes? Alguns cidadãos têm sugeri-
do que a conservação de clones de determinado embrião poderá permitir a obten-
ção de "peças sobressalentes" para o futuro indivíduo.

- Pai/Mãe de uma criança que necessita de um transplante para o qual não existe ne-
nhum dador compatível: Quais serão as potencialidades e os perigos da clonagem
para uma pessoa que necessite de um transplante e para a qual não existe nenhum
dador compatível? Deverá a clonagem ser utilizada para a obtenção de um trans-
plante para: 1) um indivíduo com leucemia que necessita de medula; 2) um doen-
te renal que necessita de um rim pois os seus não funcionam; 3) um doente cardía-
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co que necessita de um coração?
- Legislador: Quais serão os impactos (positivos e negativos) da clonagem sobre os

direitos/liberdades dos cidadãos? Deverá ser permitido que um casal de mulheres
homossexuais possa ter filhas resultantes de clonagem? Deverá a clonagem huma-
na ser utilizada na substituição de uma criança morta? Poderão os casais estéreis
vir a recorrer a seres humanos clonados?

CONTROVÉRSIAS EM TORNO DA TECNOLOGIA GENÉTICA 51



capítulo 3
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Actualmente, os avanços na área da genética e da biotecnologia ocorrem a uma veloci-
dade tal que se torna complicado avaliar e criticar o presente e extremamente difícil pre-
ver o futuro. No entanto, o futuro da nossa sociedade e do ecossistema global depende
da capacidade dos cidadãos para participarem em processos de discussão/decisão que
limitem ao mínimo a probabilidade de repetirmos as atrocidades do passado e alguns
erros do presente.

(Re)Pensar o futuro da espécie humana

Provavelmente, os próximos 50 anos serão marcados por avanços científicos e tec-
nológicos com maior impacto e mais controversos do que aqueles que caracterizaram o
século XX. Graças ao desenvolvimento da genética molecular e ao conhecimento cada
vez mais pormenorizado do genoma humano, assistiremos a um aumento das pressões
sociais sobre o indivíduo no sentido de modificar o seu comportamento reprodutivo e
de assumir um maior controlo sobre a sua descendência evitando o aparecimento de
"características consideradas indesejáveis". As técnicas de diagnóstico genético associa-
das à terapia génica permitirão que o foco da medicina, da farmacologia e dos serviços
de saúde se desloque da simples diminuição dos efeitos de determinada alteração genéti-
ca para a sua correcção através da alteração do património genético. 

A utilização combinada de fertilização in vitro, de diagnóstico pré-implantatório
e de terapia génica permitirá detectar e corrigir eventuais doenças genéticas em embriões
no início do seu desenvolvimento. Os tratamentos de infertilidade evoluirão de proces-
sos clínicos artificiais, dolorosos, caros, tecnologicamente difíceis e culturalmente
estigmatizados para processos mais naturais e próximos da reprodução humana. O



desenvolvimento de técnicas de extracção de óvulos fecundados e de técnicas de diag-
nóstico genético mais próximas da actividade reprodutiva comum permitirá que os
casais férteis possam escolher os embriões tendo em vista a selecção de determinadas ca-
racterísticas. A reprodução poderá vir a ser encarada como um processo de "fazer" fi-
lhos em vez de "ter" filhos.

Até que ponto deverá ser permitido que os pais se sirvam destas tecnologias para
"definirem" as características dos seus filhos? Esta questão deverá ser encarada e discu-
tida em termos do direito das mulheres para decidirem sobre a sua descendência ou da
saúde do feto? Provavelmente, o recurso a estas tecnologias irá depender de uma avalia-
ção dos desejos e das motivações dos progenitores semelhante à que acontece actual-
mente quando um casal pretende adoptar uma criança.

Futuramente, poderemos assistir a uma pressão crescente por parte de várias insti-
tuições no sentido da utilização das técnicas de diagnóstico genético com o objectivo de
restringir a transmissão de genes associados a características consideradas "indesejáveis"
por se traduzirem num acréscimo de despesas médicas. Nos próximos anos, as pressões
exercidas pelas organizações mundiais, associações médicas e companhias de seguros
poderão conduzir a políticas eugénicas em nome da "saúde pública" e da redução de
encargos com os serviços de saúde. Os casais poderão ser pressionados no sentido de
recorrerem a testes de diagnóstico genético como parte do planeamento familiar e, caso
sejam portadores de genes relacionados com determinadas doenças, não deverão ter fi-
lhos. No entanto, quem deverá escolher os genes a "evitar"? No caso dos pais optarem
por ter filhos, apesar de serem portadores de genes "indesejáveis", poderá o Estado
recusar assumir os encargos médicos resultantes de tal decisão? Na avaliação desta
questão nunca nos deveremos esquecer que as maiores atrocidades do século XX foram
cometidas em nome da saúde pública: as práticas eugénicas, entendidas como práticas
científicas, levaram à esterilização de milhares de indivíduos no Reino Unido, nos
Estados Unidos da América e na Alemanha durante os anos 20, 30 e 40. Será extrema-
mente importante facultar aos casais a possibilidade de decidirem de forma livre e
esclarecida acerca do eventual recurso a estas técnicas.

(Re)Pensar o futuro dos outros seres vivos

Durante as próximas décadas, o desenvolvimento da genética molecular e o conheci-
mento cada vez mais pormenorizado do genoma dos seres vivos permitirão que a acção
humana substitua, cada vez mais, a acção ambiental na selecção de características de
microrganismos, plantas e animais. Nos últimos 10 milhares de anos, através do cruza-
mento selectivo de seres vivos com características consideradas desejáveis (na perspecti-
va humana), os seres humanos têm sido responsáveis pela selecção de determinados
genes em plantas e animais. No entanto, estas modificações requerem um elevado
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número de cruzamentos ao longo de bastante tempo. Nos últimos anos, com o desen-
volvimento de técnicas de transferência de genes e de clonagem de seres vivos, torna-se
possível proceder a alterações genéticas directamente no núcleo, o que permite obter as
características desejadas numa única geração. 

A biotecnologia moderna poderá contribuir decisivamente para: a) a melhoria das
colheitas existentes e o desenvolvimento de novas variedades de plantas mais adaptadas
às condições ambientais locais, especialmente às mais adversas (seca, teores elevados de
salinidade, geada...); b) o aumento da produtividade e a diminuição das quantidades de
químicos utilizados (pesticidas, medicamentos...) através do melhoramento da resistên-
cia de plantas e animais a pragas e a doenças (insectos, fungos, vírus, bactérias...); c) o
aumento da qualidade nutritiva dos alimentos de origem vegetal e animal; d) a investi-
gação e a produção de terapias para doenças com componente genética. 

Mas como avaliar e controlar o impacto ambiental e a dinâmica das populações
de seres transgénicos? Quais os efeitos da ingestão de produtos transgénicos? Será lícito
interferir-se no património genético dos seres vivos? E qual será a qualidade de vida dos
animais transgénicos?

Actualmente, assiste-se a uma pressão crescente por parte de alguns países e com-
panhias produtores de organismos geneticamente modificados, no sentido de uma
introdução mais alargada e menos restritiva destes seres vivos, com interesse económi-
co, no ecossistema. Consideram que os estudos laboratoriais realizados em ambientes
isolados não revelaram quaisquer impactos nefastos. No entanto, outros países e orga-
nizações consideram que os estudos de avaliação de impacto ambiental e na saúde públi-
ca da introdução no ecossistema e do consumo dos organismos geneticamente modifi-
cados não têm sido conclusivos ou suficientes. Temem que algumas empresas, movidas
por interesses económicos, não procedam a avaliações suficientemente rigorosas e exaus-
tivas. Logo, têm imposto regras estritas quanto à utilização de transgénicos em ambi-
entes não isolados (fora dos laboratórios). Estas incertezas, têm acentuado na população
destes países uma atitude negativa relativamente a estas inovações tecnológicas. 

Outra questão extremamente importante que poderá comprometer o acesso da
maior parte da população humana a estas inovações tecnológicas é a possibilidade de
empresas patentearem seres vivos alterados geneticamente. O patenteamento de sequên-
cias de informação genética levará à cobrança de licenças e de direitos de utilização que
os países em vias de desenvolvimento ou os pequenos agricultores e criadores de gado
dificilmente poderão custear. Será lícito as grandes empresas patentearem um
património natural que até há pouco tempo estava à disposição de todos?
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Preparar o futuro

Por tudo o que foi referido, torna-se evidente que as aplicações da tecnologia genética
na medicina, na agricultura e na indústria têm inúmeras implicações sociais e éticas. As
suas influências tornam-se imprevisíveis e incalculáveis nos sistemas ecológicos e nas
próximas gerações de todos os seres vivos, incluindo o ser humano. Muitas das decisões
a serem tomadas nesta área dizem respeito às gerações futuras. Assim, torna-se necessária
uma população que esteja informada sobre os novos avanços no campo da tecnologia
genética e que não se sinta socialmente impotente ou insignificante, de modo a poder
participar num processo decisório que a todos diz respeito. A cidadania moderna e
democrática passa por uma cultura científica partilhada pela vasta maioria dos cidadãos
e que permita a compreensão das questões sociais, económicas e tecnológicas. É neste
contexto que surge o apelo a uma nova bioética, capaz de auxiliar a sociedade em tão
difíceis decisões: "Perante os novos poderes que a ciência dá ao Homem sobre a vida e
sobre si próprio, é importante que ele segure as rédeas do progresso e tome as decisões
éticas que lhe tornem possível plasmar um futuro autenticamente humano" (Archer,
1996, p. 32).
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Endereços electrónicos

Na Internet podemos encontrar várias páginas extremamente interessantes centradas na
discussão das implicações éticas e morais de avanços tecnológicos e científicos na área
da genética. Infelizmente, a maioria é em inglês. No entanto, já existem algumas pági-
nas interessantes em português construídas por portugueses e brasileiros. Eis alguns
exemplos:

(Nota: Apesar destes sites estarem em funcionamento durante a preparação desta pu-blicação,
alguns endereços poderão sofrer alterações.)

- Escolas e Cientistas
Projecto da uARTE (Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa) do Minis-
tério da Ciência e da Tecnologia.
A clonagem em debate: Conjunto de trabalhos de alunos sobre esta temática acom-
panhado por comentários do Prof. Alexandre Quintanilha (em português).
http://www.uarte.mct.pt/internet-escola/acerca.asp
http://www.uarte.mct.pt/escolas-cientistas/

- Mulheres Negras
Página com informação sobre a anemia falciforme (uma doença frequente na po-
pulação negra)(em português).
http://www.mulheresnegras.org/anemia.html

- Associação Portuguesa de Fibrose Quística
Página com informação sobre a fibrose quística (em português). O que é a Fibrose
Quística? Explicação genética da Fibrose Quística. Qual a gravidade? Como se dia-
gnostica? Qual o tratamento? 
http://www.apfq.pt/home/



- Associação Portuguesa de Doentes de Huntington
Página com informação sobre a doença de Huntington (em português).
Qual é a origem desta doença? Poderá o gene ser detectado? Como é a evolução
da Doença de Huntington?
http://www.geocities.com/corea_huntington_99/

- Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo
Conjunto de textos seleccionados sobre hereditariedade, clonagem e utilização de
animais em investigação (em português).
http://www.ib.usp.br/textos/index.html

- Núcleo Interinstitucional de Bioética da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Conjunto extenso de textos, resumos, definições, normas, legislação e casos sobre
bioética, genética, investigação em animais, eugenia, alimentos transgénicos, tec-
nologia médica e muitos outros temas (em português).
http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/bioetica.htm
http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/textos.htm

- Engenharia Genética
Projecto da Escola Paulista de Medicina que aborda vários assuntos sobre enge-
nharia genética (em português).
http://www.epm.br/ge/engenet/htm/ENGENE.HTM

- BIOTECNOLOGIA Ciência e Desenvolvimento
Revista da Sociedade Brasileira de Biotecnologia. Textos e legislação sobre biotec-
nologia em geral: Vacinas génicas, biotecnologia agrícola, melhoramento genético
de animais e clones (em português).
http://www.biotecnologia.com.br/

- Beginners Guide to Molecular Biology
Informação sobre biologia molecular destinada a alunos e professores (em inglês).
http://www.iacr.bbsrc.ac.uk/notebook/

- The Gene Letter
Artigos sobre genética e suas implicações sociais (em inglês).
http://www.geneletter.org/aboutgeneletter.html

- The National Human Genome Research Institute
Inclui análises das implicações éticas, legais e sociais da disponibilização de infor-
mação genética sobre os indivíduos (em inglês).
http://www.nhgri.nih.gov/index.html
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- Scientific American
Revista de divulgação científica (em inglês).
http://www.sciam.com/index.html

- NIWI, the Netherlands Institute for Scientific Information Services.
Fornece informação científica em diferentes áreas (em inglês).
http://www.niwi.knaw.nl/welcome.htm

- Projectos europeus de investigação em biotecnologia (em inglês).
http://www.niwi.knaw.nl/cgi-bin/nph-biorep_search.pl

- HUM-MOLGEN - Communication Forum in Human Genetics
Constitui uma das maiores e melhores fontes de informação via Internet a nível
mundial sobre genética humana. Permite, ainda, comunicar com cientistas de to-
do o mundo que trabalham na área da genética (em inglês).
http://www.informatik.uni-rostock.de/HUM-MOLGEN/

- The Biotechnology Industry Organization's - "Editors' and Reporters' Guide to
Biotechnology"
Fornece informação variada e útil sobre indústria biotecnológica (em inglês).
http://www.bio.org/whatis/guide.dgw

- Principles of Biology
Iowa State University Office of Biotechnology & Biotechnology Training Programs,
Inc. 
Conjunto de informação sobre biotecnologia destinada a principiantes no assunto
(em inglês).
http://www.inform.umd.edu:8080/EdRes/Topic/AgrEnv/Biotech/.bio1.html

- About Biotech - Issues and Ethics
Centra-se nos avanços científicos mais recentes na área da biotecnologia (em inglês).
http://www.gene.com/ae/AB/IE/

- The National Center for Biotechnology Information
Uma base de dados com todas as sequências de ADN conhecidas e muito mais
(em inglês).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

- The World Wide Web Virtual Libary: Biotechnology
Este endereço aborda temas variados nas áreas da biotecnologia, desenvolvimento
de medicamentos, engenharia genética (em inglês).
http://www.cato.com/biotech/
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- Ifgene, the International Forum for Genetic Engineering
Este fórum foi criado com o objectivo de fomentar um diálogo aprofundado sobre
a engenharia genética e as implicações éticas e morais das implicações da biotec-
nologia (em inglês).
http://www.anth.org/ifgene.

- Bioética Web
Escuela de Medicina de la Universídad de Valparaíso
Conjunto de artigos sobre bioética (em castelhano).
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9830/bioetica.htm

- Biotech Chronicles
Uma história breve das descobertas na área da biotecnologia (em inglês).
http://www.gene.com/ae/AB/BC/index.html

- The Human Cloning Page
Selecção de sites sobre clonagem humana: informação científica e questões éticas
e morais (em inglês).
http://users.andara.com/~bpaul/humanclone.html

- Roslin Institute Online
Conjunto de artigos sobre clonagem escritos pelos investigadores responsáveis pela
"criação" da ovelha Dolly (em inglês).
http://www2.ri.bbsrc.ac.uk/library/research/cloning/archive.html

- Science
Alguns artigos científicos sobre biotecnologia (em inglês).
http://www.sciencemag.org

- Nature
Alguns artigos científicos sobre biotecnologia (em inglês).
http://www.nature.com

- New Scientist
Alguns artigos científicos sobre biotecnologia (em inglês).
http://www.newscientist.com

- National Centre for Biotechnology Education
Artigos e actividades sobre biotecnologia (em inglês).
http://www.rdg.ac.uk/NCBE
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- Genentech
Empresa de biotecnologia (em inglês).
http://www.genentech.com

- Monsanto
Empresa de biotecnologia (em inglês).
http://www.monsanto.com

- Zeneca
Empresa de biotecnologia (em inglês).
http://www.zeneca.com

- International Rice Research Institute
Instituição responsável pela investigação relacionada com o "arroz dourado" _

arroz onde foi introduzida a sequência genética responsável pela produção de
beta-caroteno (em inglês).
http://www.worldbank.org/html/cgiar/directory/IRRI.html
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Glossário

Ácido desoxirribonucleico (ADN) - Ácido nucleico que transporta a informação genética
para as células.

Alelo - Uma de duas ou mais formas de um gene. 

Biotecnologia - Utilização de seres vivos ou de sistemas e processos biológicos na indús-
tria.

Clonagem - Produção de indivíduos com a mesma constituição genética.

Cromossoma - Estrutura existente no núcleo e onde se situam os genes.

Doença de Huntington - Esta doença hereditária traduz-se numa degeneração neurológ-
ica progressiva que só se manifesta entre os 35 e os 50 anos de idade. Nessa altura, os
portadores desta alteração genética começam a apresentar movimentos musculares
involuntários, perda de memória, depressão e comportamento irracional. A doença pro-
gride, irremediavelmente, até à loucura, perda de controlo motor e, finalmente, morte.
Apresenta uma incidência de 1 em cada 2500 seres humanos. Actualmente, existem
testes de diagnóstico genético capazes de indicarem se uma pessoa apresenta, ou não,
grandes possibilidades de desenvolver a doença.

Dominância - Quando a expressão de um alelo se sobrepõe à expressão do alelo alter-
nativo.

Engenharia genética/manipulação genética - Permite introduzir e tornar funcional, num
ser vivo, um gene proveniente de outro ser vivo de uma espécie diferente. Esta técnica
permite criar microrganismos capazes de sintetizarem proteínas com interesse comercial



e alterar características de plantas e de animais.

Eugenia - Selecção de características consideradas desejáveis.

Evolução - Processo pelo qual os seres vivos se transformam, estrutural e funcionalmente,
no sentido de uma maior complexidade.

Fecundação - União dos gâmetas ou células sexuais para formar o ovo.

Fenilcetonúria - Doença hereditária que se traduz na ausência da enzima que converte a
fenilalanina em tirosina (aminoácidos). A acumulação de fenilalanina provoca atraso
mental.

Fibrose Quística - Esta doença hereditária provoca alterações no transporte de cloro e,
portanto, no transporte de água dentro do organismo, alterações essas que se traduzem
num espessamento das secreções humanas. Este espessamento dificulta a eliminação do
mucus das vias respiratórias. A sua acumulação provoca doenças pulmonares crónicas,
incluindo infecções potencialmente fatais. Até há poucos anos, os portadores dos dois
genes autossómicos recessivos morriam por volta dos 5 anos de idade; actualmente, a
utilização de antibióticos e de certas terapias de descongestionamento das vias respi-
ratórias permite-lhes alcançar a vida adulta. Actualmente, existem testes de diagnóstico
genético capazes de detectarem 90% dos genes anormais causadores desta doença.

Gâmeta - Célula sexual, quer masculina quer feminina.

Gene - Unidade básica da hereditariedade localizada nos cromossomas. Um gene encer-
ra informação para uma determinada característica que passa de geração para geração.
Em termos moleculares, um gene é um segmento de ADN (ácido desoxirribonucleico)
responsável pela síntese de uma proteína ou cadeia polipeptídica.

Genética - Área da ciência que estuda a hereditariedade.

Genoma - Conjunto de todos os genes de um indivíduo.

Hereditariedade - Processo de transmissão de características de pais para filhos.

Heterozigótico - Um indivíduo com as duas formas alternativas de um par de alelos.

Homozigótico - Um indivíduo com um par de alelos idênticos.

In vitro - Um acontecimento ou reacção enzimática que ocorre em situações experi-
mentais fora de um ser vivo.
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Mutação - Alteração brusca num gene.

Ovo ou Zigoto - Célula resultante da união de dois gâmetas.

Projecto Genoma Humano - Projecto que pretende mapear e descodificar os 30.000 a
40.000 genes existentes nos 46 cromossomas humanos.

Recessividade - Quando a expressão de um alelo não se efectua devido à sobreposição da
expressão do alelo alternativo. 

Terapia génica - Tecnologia recente que envolve a extracção de células do doente, a sua
modificação por engenharia genética e a sua posterior reintrodução no mesmo indiví-
duo. A modificação destas células resulta da introdução de um gene activo que antes não
possuíam.
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