


Charles, que tem 28 anos, sabia que a sua avó, mãe,
irmã e até uma prima haviam recebido, ainda na faixa
dos 20 e poucos anos, o aflitivo diagnóstico de câncer
de mama. Kate, 27, também descobriu que tinha casos
semelhantes na família. "A chance de a primeira filha do
casal nascer com predisposição a desenvolver a doença
seria de 75%, caso o pai e a mãe tenham a mutação do
gene que favorece o surgimento do tumor", afirma Sal-
mo Raskin, diretor da clínica de aconselhamento Gene-
tika e presidente da Sociedade Brasileira de Genética.

Na tentativa de gerar uma filha livre desses riscos, o
casal recorreu a uma clínica de reprodução assistida, onde
se submeteram a uma fertilização in vitro. O objetivo era
selecionar um embrião que não contivesse a mutação do
gene que favorece o câncer de mama, conhecido como
BRCAi. "Nós sentimos que, se houvesse alguma maneira
de eliminar isso do nosso bebê, esse era o caminho que
deveríamos seguir", disse ela, em junho do ano passado,
quando começava uma gestação altamente planejada.
"Com isso, a menina passou a ter 10% de chance de ter a
doença, como qualquer outra mulher", diz Raskin.

Deu certo. No dia 9 de janeiro passado, o nascimen-
to da filha de Kate e Charles motivou empolgação na
comunidade científica. Ela é a primeira criança inglesa
com gene selecionado para reduzir o risco desse tipo de
câncer — Austrália e Bélgica já haviam produzido crian-
ças livres do BRCAi alterado. O procedimento que pode
garantir uma vida saudável à recém-nascida e que acena
com um sem-número de possibilidades de escolhas para
os pais surgiu no início dos anos 1990, mas é agora que
vem ganhando espaço nas clínicas de reprodução assis-
tida. Trata-se do diagnóstico genético pré-implantação
de embriões, o DGPI. A sigla representa um conjunto de
tecnologias para detectar genes cujas formas alteradas
são responsáveis pelo aparecimento de desordens —
como a doença de Huntington e a fibrose cística — ou
identificar anomalias cromossômicas como a que causa
a síndrome de Down, entre outras centenas de enfermi-
dades. Em sua maioria, são doenças raras, graves e que
podem ser fatais ou, no mínimo, debilitadoras. Até hoje,

cerca de 2 mil nascimentos bem-sucedidos já foram re-
alizados com essa técnica no mundo.

Em termos tecnológicos, o DGPI representa um sal-
to considerável desde que a britânica Louise Brown, o
primeiro bebê de proveta, nasceu, em julho de 1978.
Naquele tempo e durante todos os anos 1980, as clí-
nicas de reprodução assistida se limitavam a criar um
embrião qualquer em laboratório e deixar a natureza
cuidar do resto. Com as novas tecnologias, os cientis-
tas têm a opção de tirar o "natural" da seleção e montar
uma loteria só de bilhetes premiados.

Exemplo disso é a americana Chloe Kingsbury, nasci-
da quatro anos atrás em Chicago. Chad, pai da menina,



vem de uma família devastada pelo câncer de cólon. Sua
mãe, seu avô e seus dois tios, entre outros membros
da família, morreram em decorrência dele. Chad e sua
mulher, Colby, ficaram sabendo do DGPI e autoriza-
ram a realização de exames no embrião do que viria a
ser Chloe quando ele tinha apenas oito células. De-
pois de quatro embriões descartados, eis que os mé-
dicos conseguiram um livre da mutação que favorece o
aparecimento da doença. Hoje com 4 anos, a loirinha
Chloe leva uma vida saudável e aparentemente isenta
da herança familiar. Mas há casos em que os médicos e
cientistas dispensam com segurança o uso do advérbio
"aparentemente". Em determinadas doenças hereditá-
rias — como a anemia falciforme ou atrofia muscular
espinhal —, selecionar um embrião sem a forma altera-

da do gene que provoca a enfermidade significa reduzir
a zero a possibilidade de ela se desenvolver. Ou, em al-
guns casos, a esperança para uma outra vida.

É o caso do espanhol Javier, filho de Soledad Puer-
tas e Andrés Mariscai, nascido em outubro do ano
passado em Sevilha. Ele foi selecionado geneticamen-
te para ser saudável e compatível com seu irmão, An-
drés, de seis anos, portador de anemia congênita gra-
ve, uma doença hereditária, incurável e que condena
o seu portador a submeter-se a seguidas transfusões
de sangue pelo resto da vida. Espera-se que o sangue
do cordão umbilical de Javier, depois de implantado
no irmão por meio de um transplante de medula ós-
sea, possa colonizar o organismo doente permitindo-
lhe fabricar glóbulos vermelhos saudáveis. »



G E N É T I C A

TÉCNICA AINDA NÃO É INFALÍVEL
Para salvar um filho com anemia, americana usa DGPI

e gera duas crianças, também anêmicas

Antes do questionamento ético ou filosófico que se segue

à utilização dessas novas possibilidades de reprodução, há

um problema bem mais terreno: o risco de, no atual estágio

das pesquisas, o procedimento dar errado, como aconteceu

com a norte-americana Doreen Flynn. Jordan, sua segunda

filha, nasceu com anemia de Fanconi. A doença, rara, ataca

principalmente a medula óssea, um tecido gelatinoso que fa-

brica elementos do sangue. A melhor chance de sobrevivência

era receber uma doação desse tecido de um parente próximo.

Como os pais e os outros dois irmãos de Jordan não são com-

patíveis, os pais optaram pelo DCPI para gerar um filho sem o

gene responsável pela doença e compatível com Jordan.

Os médicos garantiram ao casal que havia dois embriões

com ambas as características. Eles foram implantados no

útero de Doreen, que deu à luz duas gêmeas. Depois do parto,

o choque: as crianças também eram portadoras da anemia.

De acordo com Salmo Raskin, há uma possibilidade de

que apenas algumas células do embrião carreguem o gene

alterado, e outras não. Se essa célula livre for aquela que é

retirada para exame [veja o quadro "Por dentro"], pode dar

um resultado falso negativo.

Doreen não sabe se o erro ocorreu durante o diagnóstico

ou na implantação dos embriões, mas o certo é que agora

ela tem três crianças doentes em casa. Julia e Jorja, as gê-

meas que hoje têm 4 anos, estão com a saúde em dia, reali-

zando contagem de sangue a cada seis meses e uma biópsia

anual da medula óssea para monitorar seu funcionamento.

Já Jordan, atualmente com 10 anos, enfrenta uma situação

mais crítica. Precisa passar pelos exames com mais freqü-

ência, enquanto a família procura um doador.

Depois que a história de sua família foi publicada em

um grande jornal dos EUA, Doreen conta que deparou com

um blog no qual algumas pessoas achavam que a decisão

de gerar um filho para salvar o outro era imoral e incorreta.

Apesar de contrariada, ela não se deixou abater. "Antes que

as pessoas me julguem, só peço para que se coloquem no

meu lugar. O que fariam?", disse a GALILEU.

Além dessas falhas, é preciso entender até onde vão os

limites técnicos. "Ouço muitos pacientes da minha ,clíni-

ca dizendo que procuraram a reprodução assistida porque

querem eliminar a probabilidade do filho ter doenças", diz

Raskin. Mas isso a ciência ainda não consegue fazer.



Mas há quem, em vez de adotar as novas tecnologias
para eliminar predisposições para doenças, pretende
perpetuá-las. São pessoas que desejam selecionar em-
briões com genes defeituosos e que acarretem as mes-
mas deficiências dos pais. Esse tipo de seleção genética
não é inédito fora do âmbito do DGPI. Em 2002, as lés-
bicas norte-americanas Candace McCullough e Sharon
Duchesneau, ambas surdas de nascença, provocaram
polêmica ao querer gerar um filho também surdo.

Elas defendiam a de que a surdez não é uma do-
ença, mas sim uma identidade cultural. "Seria incrí-
vel ter um filho surdo, assim como a gente", disse
Sharon na época. O casal bateu nas portas de vá-
rios bancos de esperma e, naturalmente, ouviu "não"
em todos. Resolveu recorrer a um amigo da família
completamente surdo. Ele doou o sêmen para engra-
vidar Sharon. Gauvin McCullough nasceu saudável,
exceto pelo fato de ouvir mal. E com apenas um dos

ouvidos. Apesar das críticas, o casal celebrou o êxi-
to da empreitada e afirmou que, caso não aprove a
decisão, o pequeno Gauvin poderá usar um aparelho
auditivo se quiser.

O casal britânico formado por Tomato Lynch, um ar-
tista plástico, e sua mulher, Paula Garfield, diretora de
teatro, acredita que a sua surdez não é uma deficiência,
mas uma entrada para uma minoria lingüística. Pais de
uma filha também surda, o casal deseja ter um segundo
filho com a mesma característica, recorrendo ao DGPI
para isso. Porém, em março do ano passado, foi aprovado
um projeto de lei no Reino Unido que proíbe que clínicas
implantem deliberadamente embriões que carregam de-
feitos congênitos.

Portadora de nanismo, a ex-atriz e hoje dona de casa
Barbara Spiegel passou por uma situação delicada. Ao
sofrer um aborto espontâneo durante a primeira gravi-
dez, recorreu à fertilização ín vííro para melhorar suas
chances de uma gestação sadia. Por uma confusão »

© l, Arquivo Pessoal; 2, Geraldo Souza



BUSCA PELA PERFEIÇÃO?
Os bebês customizados ainda nem nasceram,

mas eles já têm nome, e a polêmica já começou

"Precisamos começar a responder a essas perguntas já, pois
tecnologias atuais, como a amniocentese [exame do líquido
amniótico que envolve o feto] e as ultrassonograf ias, já dão aos
pais certo grau de escolha, como quando um feto com diagnós-
tico de síndrome de Down é abortado ou quando fetos de me-
ninas são descartados na Ásia", afirma o filósofo e economista
político norte-americano Francis Fukuyama. Ex-membro do
Conselho Presidencial de Bioética dos EUA e autor dos livros
"O Fim da História" e "Nosso Futuro Pós-Humano", ele dá
dois exemplos para reforçar a tese da necessidade de antecipar
o debate. 1: no fim da década de 1980, havia entre os cientistas
um firme consenso de que era im-
possível clonar um mamífero a partir
de células adultas, uma idéia que foi
enterrada com o nascimento da ove-
lha Dolly, em 1997.2: em meados da
década de 1990, havia geneticistas
prevendo que o Projeto Cenoma Hu-
mano se completaria em algum mo-
mento entre 2010 e 2020. Mas isso
aconteceu bem antes: julho de 2000.

Embora ainda em estágio em-
brionário, a discussão sobre as pos-
sibilidades de moldar um bebê ao
gosto do freguês já começou. De um
lado, os cientistas acenam com um
mundo menos doente. Do outro, críticos questionam se não
vamos caminhar para a eugenia, ou uma sociedade formada
por super-homens feitos em série.

Para alguns estudiosos, a seleção do sexo do bebê — que já é
possível de ser feita por meio do DCPI — é uma forma de discri-
minação que pode gerar um desequilíbrio populacional. Exemplo
maior e contemporâneo é a China, onde há a política de apenas
um filho por família, e muitas preferem que ele seja do sexo mas-
culino, assassinando ou abortando filhas mulheres. Claro que o
exemplo é extremo, mas os médicos já se dividem entre apro-
var ou não o uso da técnica para escolher o sexo do bebê. Prin-
cipalmente quando a seleção não está ligada a doenças que
atingem predominantemente ou exclusivamente um dos dois
gêneros, como hemofilia ou distrofia muscular de Duchenne.

Um passo adiante, os cientistas já começam a discutir
as decorrências da possibilidade de os pais poderem esco-
lher não só o sexo, mas também a orientação sexual do bebê.

O pesquisador Edgar Dahl, da Universidade de Giessen, Alema-
nha, sugere que os pais tenham permissão de escolher a orien-
tação sexual de seus filhos, caso isso seja possível um dia. Para
justificar a idéia, defende que, se nós aceitamos procedimentos
médicos/estéticos como colocar silicone nos seios, fazer lipo-
aspiração ou implante contra a calvície, não há conflito nenhum
em usar o diagnóstico genético para fins estéticos, físicos ou
comportamentais. E vai além. Para ele, preferir um filho heteros-
sexual, por exemplo, a um homossexual não carrega, por si só,
um julgamento negativo sobre os valores de indivíduos gays. O
cientista acredita que, no futuro, a maioria dos pais que usarem o

DCPI para escolher a orientação sexual
de sua prole provavelmente o fará não
por preconceito, mas "simplesmente
porque eles desejam ver seus filhos se
casando, construindo sua família e ge-
rando seus próprios filhos".

E quando os pais querem comparti-
lhar com os filhos anomalias? Aí, vozes
de respeito se levantam contra o uso da
técnica. Pioneiro no diagnóstico gené-
tico para nanismo, o dentista francês
Stéphane Viville afirma que se recusa-
ria a implantar um embrião portador
da deficiência caso houvesse um outro
saudável, de altura normal, daquela

mesma mãe. "Parte de mim se questiona se falar a mesma língua
ou ser da mesma altura garante uma família mais unida", escre-
veu o cardiologista pediatra Darshak Sanghavi em um artigo para
ojorna "The New York Times".

E, para boa parte dos cientistas, essa discussão traz à tona
uma questão central: até onde vai nosso direito de fazer escolhas
que vão afetar a vida de outro ser humano? O filósofo do direito
Ronald Dworkin, professor da Universidade College de Londres,
faz um libelo em defesa da pesquisa e da intervenção. Diz que, "se
brincar de Deus significa esforçar-se para melhorar o que Deus —
deliberadamente — ou a natureza — de maneira cega — desen-
volveram ao longo de eras, o primeiro princípio do individualismo
ético ordena essa luta, e seu segundo princípio proíbe, na ausência
de indícios positivos de perigo, estorvar cientistas e médicos que
se oferecem para liderá-la". Isso eqüivale a um salvo-conduto
para que os pesquisadores continuem trabalhando para que do-
minemos circunstâncias que eram prerrogativa da natureza.



» do laboratório, Spiegel foi informada de que sua filha
teria uma altura normal. "Amaria a criança do mesmo
jeito, mas temia como ia ser sua adaptação e crescimen-
to em um ambiente no qual seria diferente do restan-
te da família." Quando soube do engano do laboratório
sentiu-se aliviada. Sua filha veio ao mundo em 2006.
Portadora de nanismo, como a mãe.

Enquanto serve para livrar as crianças de doenças e
anomalias, a utilização do DGPI é pouco questionável.
Por outro lado, essa abertura da porta da customização
para diversas direções pode roubar a quase unanimida-
de de uma técnica que nasceu para salvar vidas ou, no
mínimo, torná-las mais saudáveis.

Para os cientistas, esse lado mais "nobre" é apenas o
começo das possibilidades abertas pelas novas técnicas
de reprodução assistida. Hoje, já é possível escolher o
sexo do bebê. E, em alguns anos, acredita-se que os pais

também terão a chance de decidir, por exemplo, a altura,
a cor dos olhos e as linhas do nariz de seus filhos. Se-
rão crianças feitas sob medida, ao gosto dos clientes, no
caso, os próprios pais.

Esses bebês ainda não nasceram, mas já têm
nome: são os "designer babies", ou bebês de desig-
ner, termo que, em 2004, foi incluído no dicionário
Oxford. Cientistas projetam que até características
como inteligência, preferência sexual e habilidades
musicais poderão ser selecionadas em laboratório.
Essas possibilidades vão depender de os cientistas
identificarem genes específicos que atuem no apare-
cimento desses traços. Quando forem identificados,
outro campo da ciência também já deverá ter evolu-
ído para ajudar na construção de seres sob medida:
a manipulação genética.

O mais próximo que a ficção chegou de retratar um
tempo tomado por bebês customizados foi no filme
"Gattaca" de 1997 (veja outras obras no quadro "Os »



OS CHUTES DA FICÇÃO
Algumas obras do cinema e da literatura mostram um mundo altamente tecnológico e

avançado em termos de pesquisa genética. Veja o que é factível nessas histórias

CATTACA (1997)
Em um futuro não muito distante, os geneticamente selecionados

para serem mais inteligentes, bonitos e saudáveis formam uma

elite que domina os "filhos de Deus", que nasceram pelo método

natural. Ethan Hawke é Vincent, um excluído dessa elite que assu-

me a identidade de Jerome Morrow [Jude Law], um ex-nadador

dotado de um código genético "perfeito" e que ironicamente não

pode desenvolver seu potencial por causa de um acidente

Nível de acertos: alta

Ressalva: das possibilidades mostradas no filme, hoje só é

possível selecionar embriões livres de algumas doenças here-

ditárias específicas, diminuir a pré-disposição de alguns tipos

de câncer e escolher o sexo

Opinião dos especialistas:

"Achei o filme muito pé-no-chão e com uma história bas-

tante consistente em relação aos estudos da genética", Car-

los Ricart, biólogo e professor da Universidade de Brasília

"Viável a longo prazo", Mayana Zatz, coordenadora do

Centro de Estudos do Genoma Humano da USP

Â ILHA [2005]

Ewan McCregor e Scarlett Johansson são Lincoln Six-Echo e

Jordan Two-Delta, dois clones que vivem em um complexo e ser-

vem como um banco de órgãos de seus "donos". O detalhe: eles

só conhecem sua origem quando Jordan é convocada para ir até a

tal ilha do título, o que eqüivale a uma sentença de morte

Nível de acertos: médio

Ressalva: é bem possível que no futuro próximo (10 anos)

consigamos realizar a clonagem terapêutica (produção de te-

cidos do organismo a partir de células-tronco). Mas a clona-

gem reprodutiva, ou seja, produzir um ser humano completo

geneticamente igual a outro, ainda está muito distante.

Opinião do especialista:

"As técnicas de clonagem reprodutiva ainda são muito

ineficientes. Para gerar a ovelha Dolly foram necessários 277

embriões, e ela nasceu cheia de problemas", Salmo Raskin,

presidente da Sociedade Brasileira de Genética

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO (1932)
O romance de Aldous Huxley se passa na Londres de 2540. Por

meio da reprodução assistida, condicionamento'e uso de drogas,

as pessoas são selecionados para desenvolveram habilidades e

comportamentos específicos, são divididas em castas e apresen-

tam um comportamento passivo. Não existe doença nem conflitos

sociais, família e religião foram abolidas

Nível de probabilidade: alto

Ressalva: tirando o modelo de organização de sociedade

como o apresentado por Huxley, tecnicamente é possível rea-

lizar muitos dos eventos previstos pelo escritor

Opinião do especialista:

"Muitas das tecnologias que Huxley prefigurou, como a

fertilização in vitro, as drogas psicotrópicas e a engenharia ge-

nética para a manufatura de crianças, já estão aqui. Mas essa

revolução apenas começou: (...) façanhas como a conclusão do

Projeto Genoma Humano no ano de 2000 pressagia que mu-

danças muito mais sérias estão por vir", FrandsFukuyama



» chutes da ficção"). Em um futuro não muito distante,
pessoas geneticamente selecionadas para serem mais
inteligentes, bonitas e saudáveis formam uma elite
que domina os "filhos de Deus", que são aqueles ge-
rados pelo método natural. O mundo é dividido entre
os "viáveis", escolhidos a dedo para serem menos sus-
cetíveis a doenças e portarem as características físicas
desejadas pelos pais, e os "inviáveis", subalternos que
foram submetidos à loteria genética. Diferentemente
do que se pode imaginar, a vida dos viáveis não é tão
moleza: eles carregam o pesado fardo da pressão so-
cial para serem bem-sucedidos e não falharem. Afinal,
seus pais investiram nessa perfeição.

Para Péricles Hassun Filho, diretor do laboratório
Gênesis Genetics Brasil e colaborador da clínica de
reprodução assistida Huntington, em São Paulo, há
uma parte da realidade mostrada em"Gattaca" que é
mais plausível do que escolher características físicas
ou comportamentais dos filhos: a possibilidade de
optar por um design que favoreça embriões sem a
predisposição genética para doenças como diabetes,
obesidade e pressão alta. Isso ainda não é possível
porque essas enfermidades, diferentemente das he-
reditárias, sofrem influências de múltiplos fatores
ligados ao estilo de vida do indivíduo.

Mas outras notícias animadoras têm vindo dos
laboratórios. Pesquisadores da Universidade Johns
Hopkins, nos Estados Unidos, produziram ratos
duas vezes mais musculosos ao desativar o gene li-
gado à produção da miostatina, proteína que limita o
crescimento muscular nos animais — e que é a mes-
ma dos humanos. Cientistas já demonstraram até
que é possível modificar o comportamento por meio
de alterações genéticas. Ratos que não temem gatos
foram produzidos na Universidade de Tóquio, e roe-
dores menos promíscuos saíram dos laboratórios da
Universidade de Emory, nos Estados Unidos.

Alguns pesquisadores acreditam que, apesar desses
avanços, ainda estamos muito distantes de escolhas
mais sutis na hora de criar uma criança customizada.
"Selecionar características como inteligência e apti-
dões musicais ainda está na esfera da ficção científica"
afirma Regina Mingroni Netto, professora do Departa-
mento de Biologia da Universidade de São Paulo.

Para outros, as possibilidades são bastante razoáveis.
Tanto que defendem que as implicações dos avanços
sejam discutidas agora, quando as maravilhas prenun-
ciadas pelas novas técnicas ainda estão no campo da su-
posição. E não quando — e se — o mundo estiver domi-
nado por bebês que parecem saídos de uma propaganda
de fralda ou de uma obra de ficção científica.

l, Divulgação; 2, Keith Weller/Divulgação

Text Box
TIRABOSCHI, Juliana. Crianças sob medida, Galileu, São Paulo, n. 211, p. 40-49, fev. 2009.




