


Desde que James Watson e
Francis Crick descreveram a estru-
tura do DNA, em março de 1953, o
mundo vive a expectativa de que o
conhecimento sobre a molécula da
vida altere a existência humana de
forma espetacular. Essa esperança
começou a ser confirmada em 2003,
pelo mapeamento do DNA humano
no Projeto Genoma, e ganhou forma
definitiva com dois avanços recentes,
rápidos e radicais na fronteira da ciência com a tecnologia.

O primeiro deles foi a publicação, em 2006, de uma
espécie de dicionário de mutações genéticas, que tornou
mais fácil localizar, em meio ao oceano de 3 bilhões de pares
de genes humanos, as alterações responsáveis por 1,4 mil
doenças. A outra mudança: no ano passado, produziram-se
pela primeira vez, a preço razoável, os chips identificadores
de proteínas, capazes de examinar rapidamente as bases
químicas do DNA. Com isso, o custo de vasculhar a totali-
dade do código genético humano caiu de US$ 3 bilhões em
2003 para atuais US$ 250 mil, com enormes conseqüências.

A principal delas foi a criação quase instantânea
da genômica de varejo. Por meio dela, pessoas comuns, pá-

empresa do Vale do Silício, instalada nas cercanias do Goo-
gle, os 30 funcionários estão atentos a novos estudos que
relacionem mutações genéticas a doenças e características
humanas específicas. A companhia começou a funcionar
no ano passado, depois de 18 meses de planejamento, e já
consumiu investimento de US$ 10 milhões. Quatro destes
US$ 10 milhões vieram de Sergey Brin, fundador do Goo-
gle e marido de uma das sócias da empresa, Anne Wojcicki.

Para usar os serviços da empresa, basta encomendá-
los pelo site www.23andme.com (que ainda não atende no
Brasil). A companhia manda um kit para a casa do cliente,



mas é certo que este percentual crescerá exponencialmen-
te nos próximos anos, à medida que os pesquisadores si-
gam mapeando as mutações genéticas e suas decorrências.

TESTE NÃO É DIAGNÓSTICO
Em breve, além de saber se os tataravós vieram da

Sibéria ou da Mauritânia, as pessoas terão de lidar com
o fardo de conhecer as debilidades da própria complei-
ção, embora os cientistas e as empresas façam questão
de ressaltar que os resultados dos testes não eqüivalem a
diagnósticos. Primeiro, porque o funcionamento do códi-
go genético humano ainda está longe de ser inteiramente
compreendido. Segundo, porque fatores ambientais, e não
genéticos, explicam boa parte das doenças humanas. "Ter
um gene associado a uma doença não é garantia de que a
pessoa virá a sofrer desse mal", diz Francis Collins, líder do
consórcio internacional que seqüenciou o genoma humano.

Mas esse tipo de conhecimento, ainda que social-
mente polêmico, pode assinalar o início da medicina per-
sonalizada. "Se você tiver propensão a câncer de cólon, fará
colonoscopia mais cedo", afirma David Agus, co-fundador da
Navigenics, concorrente da 23andMe. "Isso irá salvar vidas."
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