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Clonar, testar e substituir: efeitos das tecnologias 
genéticas sobre a identidade pessoal 
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Resumo: O artigo procura explicitar os efeitos das tecnologias genéticas sobre 
a identidade pessoal, analisando-os a partir de três conjuntos de técnicas: a) a 
clonagem reprodutiva – abordando-se as implicações, para os indivíduos e a 
sociedade, da criação de clones humanos; b) os testes genéticos – discutindo-
se o risco de discriminação e intensificação de medidas de monitoramento, 
decorrentes da difusão destes exames; e c) a substituição mitocondrial – 
tratando-se das questões legais e sociais que emergem com a criação dos 
chamados “bebês de três pessoas” (three-person babies). Ao final, o artigo realiza 
uma crítica ao essencialismo genético como fundamento da identidade pessoal, 
ponderando sobre os limites e possibilidades desta crítica.  
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Cloning, testing and replacing: effects of genetic technologies on 
personal identity 

Abstract: The article aims to explicit the effects of genetic technologies on 
personal identity, analyzing them from three sets of techniques: a) reproduc-
tive cloning – addressing the implications, for individuals and society, of 
creating human clones; b) genetic tests – discussing the risk of discrimina-
tion and intensification of monitoring measures, resulting from these diag-
nostic exams; and c) mitochondrial substitution – dealing with the legal and 
social issues that emerge with the creation of so-called “three-person ba-
bies”. In the end, the article carries out a critique of genetic essentialism as 
the foundation of personal identity, counterbalancing the limits and possibil-
ities of this critique.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os saberes e artefatos técnicos contemporâneos têm permitido à 
sociedade intervir com sucesso sobre os fenômenos vitais, levando à 
produção de bens de consumo e ao tratamento de patologias. 
Durante a década de 1970, cientistas como Paul Berg, Stanley Cohen 
e Herbert Boyler desenvolveram as primeiras moléculas de DNA 
recombinante. A aplicação da técnica revelou-se útil em áreas como a 
medicina, a agricultura e a indústria, levando ao surgimento de 
produtos tais como a insulina humana sintetizada por bactérias 
(Griffiths et al., 2000).  

A união bem sucedida de genes de espécies distintas em moléculas 
recombinantes, motivou cientistas a aplicarem este princípio ao 
tratamento de mutações no DNA humano. Desde a década de 1990, 
ensaios clínicos com terapia genética são conduzidos, a fim de 
corrigir estas alterações (Sheridan, 2011). A terapia genética seria 
apenas uma de outras conquistas biotecnológicas a atraírem a atenção 
do público. No ano de 1997, Ian Wilmut e colegas anunciaram o 
nascimento de animal resultante de clonagem reprodutiva. Além de 
clones animais, a técnica é hoje capaz de gerar células geneticamente 
compatíveis com determinado indivíduo, destinando-se a 
tratamentos, como transplantes de órgãos e terapias celulares 
(National Bioethics Advisory Commission, 1997).  

No início da década de 2000, a sociedade seria beneficiada pela 
conclusão do Projeto Genoma Humano. Em decorrência, 
multiplicaram-se os estudos que explicitam as bases genéticas de 
distintos fenótipos, estimulando o aperfeiçoamento de técnicas como 
a testagem genética. Testes genéticos disponíveis no mercado revelam 
desde a predisposição de indivíduos a doenças, até seu passado 
genealógico (Papalia & Olds, 2000). Mais recentemente, técnicas de 
substituição mitocondrial receberam aprovação no Reino Unido, 
passando a integrar o rol de métodos de reprodução assistida 
oferecidos aos pacientes. Por meio dela, são gerados bebês cujos 
genes mitocondriais advêm de um terceiro indivíduo, que não o pai e 
a mãe, resultando nos chamados three-person babies (Cree & Loi, 2015). 
Entretanto, tecnologias genéticas suscitam controvérsias, levantando 
questões éticas, referentes aos riscos e benefícios de sua aplicação. 
Entre os desafios colocados pela prática, estão seus efeitos sobre a 
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concepção de identidade pessoal e sobre as relações sociais baseadas 
nesta concepção. Identidade designa um conceito amplo, que inclui: o 
modo como uma pessoa percebe a si mesma; como a sociedade 
percebe esta pessoa, ou ainda, como distinguimos numericamente 
uma pessoa de outrem (Nuffield Council on Bioethics, 2012).  

Procedimentos como a clonagem e a substituição mitocondrial, ao 
alterarem a composição genética dos sujeitos, afetam os traços 
biológicos que lhes conferem uma identidade pessoal. Ademais, o 
mapeamento de nosso genoma e os testes diagnósticos, ao facilitar o 
acesso à informação genética, oferecem riscos como violação de 
privacidade e discriminação com base no DNA.  

Por conseguinte, este artigo visa discutir as problemáticas éticas 
envolvidas nas tecnologias de clonagem, testagem genética e 
substituição mitocondrial, explicitando seus efeitos sobre a identidade 
pessoal. Realiza-se, ao final, uma crítica ao essencialismo genético 
como fundamento da identidade, ponderando sobre os limites e 
possibilidades desta crítica. 

2 CLONAGEM REPRODUTIVA E TERAPÊUTICA 

2.1 Características técnicas 

Em 1997, o cientista escocês Ian Wilmut e colegas anunciaram o 
nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado, a partir 
das células de um animal adulto.  Em sentido estrito, o termo clone 
significa a cópia exata de uma molécula, célula, planta, animal ou ser 
humano (National Bioethics Advisory Commission, 1997). Pode-se 
usualmente encontrar cópias idênticas do mesmo ser, de forma 
espontânea na natureza, assim como resultante da intervenção 
humana.  

Animais invertebrados, como algumas espécies de vermes, têm a 
propriedade de regenerarem novos indivíduos a partir de fragmentos 
do próprio corpo (National Bioethics Advisory Commission, 1997). 
Tal propriedade foi perdida pelos animais vertebrados, contudo, 
processo semelhante à clonagem ocorre no momento da formação de 
gêmeos univitelinos. Além disto, a horticultura é um exemplo de 
como a ação humana produz clones. Em cultivares, encontramos 
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plantas com cargas genéticas idênticas, geradas por métodos de 
reprodução assexuada, como a estaquia ou a gemulação (ibid.).  

O procedimento responsável pelo nascimento da ovelha Dolly 
consiste na chamada clonagem reprodutiva, através da qual se busca criar 
cópias plenamente desenvolvidas de um espécime original (National 
Bioethics Advisory Commission, 1997; National Academy of Science 
et al., 2002). Há dois principais métodos de clonagem reprodutiva de 
animais: a divisão embrionária (ou clivagem de blastômeros) e a 
transferência nuclear de células somáticas (National Bioethics 
Advisory Commission, 1997; National Academy of Sciences et al., 
2002).  

No primeiro método, realiza-se a fertilização in vitro do embrião e 
então sua clivagem, no estágio em que ele é formado por cerca de 
oito células, chamadas blastômeros. Cada célula é capaz de produzir 
um novo organismo, dado que os blastômeros são totipotentes 
(National Bioethics Advisory Commission, 1997; National Academy 
of Sciences et al., 2002). Este processo possui semelhança com a 
formação natural de gêmeos, em que ocorre a clivagem espontânea 
do óvulo fertilizado.   

Por sua vez, na transferência nuclear, efetua-se a retirada do 
núcleo de uma célula somática adulta, proveniente do indivíduo a ser 
copiado, transferindo-o para um óvulo, cujo próprio núcleo foi 
eliminado (National Academy of Sciences et al., 2002). Estimula-se a 
célula até a formação do blastocisto, implantando-o então no útero de 
um animal. Deve-se a este método o nascimento não somente de 
Dolly, mas de diversos outros clones animais, como cães, mulas, 
coelhos, cervos, vacas, camundongos, gatos e mesmo espécies em 
perigo de extinção, como lobos cinzentos (Malakar et al., 2016).  

Entre os desafios técnicos com os quais a clonagem se depara, 
está o fenômeno da diferenciação celular (National Bioethics Advisory 
Commission, 1997). Todas as células somáticas de um organismo 
possuem os mesmos genes. Porém, em diferentes órgãos ou tecidos, 
genes distintos são ativados ou silenciados, apresentando padrões 
particulares de expressão genética. Esta programação ocorre ao longo 
do desenvolvimento embrionário, fazendo com que a massa inicial de 
células que compõe o embrião diferencie-se progressivamente nas 
estruturas que formam o corpo adulto (ibid.).  
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Ao aplicarem o método de clonagem por transferência nuclear, 
cientistas defrontavam-se com o problema de criar novos seres, a partir 
de células já diferenciadas (National Bioethics Advisory Commission, 
1997). O experimento de Wilmut e colegas tornou-se um marco por 
contornar esta barreira. Os autores conseguiram reverter 
suficientemente o processo de diferenciação, utilizando o núcleo de 
células mamárias para a criação de sua ovelha (Wilmut et al., 1997).  

As técnicas de clonagem trazem consigo amplo potencial 
terapêutico. Elas beneficiam áreas como o transplante de órgãos e 
tecidos, a pecuária, e a pesquisa científica de base. Nestas 
circunstâncias, as técnicas não objetivam a criação de clones 
humanos, mas a aplicação do que se denomina clonagem terapêutica 
(National Bioethics Advisory Commission, 1997).    

Órgãos transplantados são capazes de tratar patologias renais, 
cardíacas, do fígado, leucemia, entre outras enfermidades. Porém, eles 
sofrem o risco de rejeição, devido à incompatibilidade genética entre 
indivíduos doadores e receptores. A clonagem oferece um modo de 
superar esta incompatibilidade, desenvolvendo in vitro um estoque de 
órgãos a partir de células-tronco retiradas de embriões clones do 
paciente e, portanto, geneticamente concordantes (National Bioethics 
Advisory Commission, 1997).  

Os benefícios da clonagem estendem-se à pecuária, obtidos pela 
estreita articulação com as técnicas de DNA recombinante. Ela 
possibilita a rápida propagação de animais transgênicos, dotados de 
características desejáveis, como a capacidade de secretar proteínas 
terapêuticas no leite ou produzir fibras de lã de alta qualidade 
(National Bioethics Advisory Commission, 1997). Além disto, com a 
técnica, pode-se desenvolver réplicas idênticas de modelos animais, 
utilizados na pesquisa biológica básica. Cobaias animais idênticas 
eliminam as variações individuais que dificultam a generalização do 
conhecimento biomédico obtido por análises experimentais (National 
Bioethics Advisory Commission, 1997). 

2.2 Considerações éticas 

Apesar dos benefícios potenciais da clonagem, a prática suscita 
controvérsias éticas, especialmente no tocante à sua aplicação em 
humanos. Desde o final da década de 1990, o tema entrou para a 
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pauta de debates públicos, levando ao estabelecimento de moratórias 
e à criação de leis para a regulação de seu uso.  

Nestes debates, vemos emergir opiniões conflitantes. Em 2002, o 
norte-americano President’s Council on Bioethics publicou o relatório 
Human cloning and human dignity, no qual expressa claramente sua 
recusa à clonagem de bebês humanos. O Conselho afirma que a 
prática violaria princípios éticos como dignidade, liberdade e 
igualdade, ameaçando a identidade e o senso de individualidade dos 
sujeitos. Para o indivíduo, a posse de um genoma idêntico a outrem, 
prejudicaria sua compreensão como ser humano único e o faria viver 
à sombra de expectativas e comparações (President’s Council on 
Bioethics, 2002).  

Além de romper com a singularidade genética de que cada sujeito 
é dotado, a criação de clones modifica sua identidade pessoal, ao 
estimular a comercialização e industrialização do processo de 
procriação (President’s Council on Bioethics, 2002). Ela transforma 
bebês em manufaturas, submetendo-os ao desejo de pais projetistas, 
ao invés de tratá-los como dádivas, aceitas tal como nos foram 
concedidas. Memórias, traços de personalidade e habilidades deixam 
de serem traços pessoais, para serem atribuídos aos esforços da 
biotecnologia (ibid.).  

Transcendendo a esfera da vida individual, os efeitos da clonagem 
impactam negativamente a sociedade e a organização familiar. Ela 
oferece o perigo de estimular o retorno de práticas eugênicas, pois 
incentiva a propagação de traços genéticos valorizados, através da 
produção de cópias de indivíduos detentores de melhores genótipos 
(President’s Council on Bioethics, 2002). 

A higienização e purificação biológicas perpetradas por regimes 
autoritários no passado, ressurgiriam no interior de sociedades 
democráticas, com anuência de profissionais de saúde e da população. 
Desta forma, a eugenia não seria exercida de modo coercitivo, através 
do aniquilamento e esterilização forçada de grupos populacionais. Ela 
se daria conforme a lógica dos livres mercados, atendendo a anseios 
de pais que buscam pela otimização das capacidades dos filhos 
(President’s Council on Bioethics, 2002).  

No âmbito familiar, o Conselho alerta que a clonagem altera as 
fronteiras existentes entre gerações, deformando os laços de 
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parentesco (President’s Council on Bioethics, 2002). Identidades 
tradicionalmente estabelecidas diluem-se, de forma que pais se 
tornarão irmãos gêmeos de seus filhos e avós se tornarão pais de seus 
netos. Enquanto sociedade, a busca sem limites pelo 
desenvolvimento técnico faria de nós menos humildes diante do 
desconhecimento e mais transgressores com relação à moralidade 
(President’s Council on Bioethics, 2002).  

Os efeitos sobre a identidade não são os únicos problemas éticos 
suscitados pela clonagem. O procedimento oferece riscos, como má-
formação genética e longevidade reduzida, de modo que produzir 
crianças a partir dele seria inaceitável. Experimentos de clonagem 
com outros animais apresentam altas taxas de insucesso.  

Para a criação da ovelha Dolly, 277 óvulos clonados foram 
produzidos, dos quais apenas 1 resultou no nascimento de um animal 
saudável. O Conselho ressalta que esta não se trata de uma objeção 
temporária, passível de ser resolvida com o aperfeiçoamento da 
técnica. Isto, porque, para tal aperfeiçoamento, novos experimentos 
teriam de ser conduzidos, submetendo futuras crianças a riscos 
(President’s Council on Bioethics, 2002).  

Se a recusa à clonagem reprodutiva mostra-se unânime para o 
Conselho, no que diz respeito à clonagem terapêutica, o comitê 
revela-se divido, refletindo as ambivalências presentes dentro da 
comunidade científica e bioeticista. Para alguns membros, a criação 
de células clones, que não se destinam à implantação, deve ser 
incentivada, tendo em vista os diversos benefícios clínicos que delas 
decorrem (President’s Council on Bioethics, 2002). Declaram que, 
embora embriões possuam estatuto moral digno de respeito, tal 
estatuto distingue-se daquele possuído por pessoas, o que autoriza, 
portanto, seu uso e descarte em pesquisas (ibid.). 

Porém, membros conservadores do Conselho rejeitam inclusive a 
clonagem terapêutica, e justificam sua posição, argumentando que: a) 
dado o caráter de continuidade da vida biológica, os embriões 
requerem proteção moral, devendo-se evitar a destruição de formas 
humanas em potencial; b) liberar pesquisas desta natureza, causaria 
danos à sociedade ao passarmos de formas sexuadas, para formas 
assexuadas de reprodução; c) corremos o risco de investir os 
governos de poderes excessivos sobre a vida humana; d) a vida 
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humana deixaria de ser um fim em si mesma, para tornar-se 
instrumento de nossos desejos; e) se por um lado temos obrigações 
morais para com o tratamento de doenças, por outro, é necessário 
legar às próximas gerações um mundo respeitoso que não sacrifique a 
vida dos mais fracos (President’s Council on Bioethics, 2002). 

3 TESTAGEM GENÉTICA 

3.1 Características técnicas 

Devido ao mapeamento do genoma humano e à crescente 
elucidação das relações entre genes e saúde, os testes genéticos 
passaram por aperfeiçoamentos significativos ao longo das últimas 
décadas. Eles indicam a suscetibilidade de um indivíduo a 
desenvolver enfermidades, revelam relações de parentesco ou 
definem perfis farmacogenéticos.  

Para tanto, testes utilizam de metodologias que acusam alterações 
na estrutura de genes, de cromossomos ou no nível de proteínas, 
realizando esta avaliação no período anterior à gestação, durante a 
gravidez ou após o nascimento do indivíduo (Griffiths et al., 2000). 

O conjunto dos instrumentos de avaliação pré-natal, capazes de 
identificar alterações no embrião ou feto, inclui a amniocentese; a 
amostragem das vilosidades coriônicas; exames do sangue materno; a 
amostragem do cordão umbilical; o diagnóstico genético pré-
implantação, entre outros (Papalia & Olds, 2000).  

A amniocentese consiste na análise das células do feto contidas no 
líquido amniótico, possibilitando detectar centenas de anomalias 
genéticas conhecidas, má formações ou mesmo o sexo do bebê 
(Papalia & Olds, 2000). Recomenda-se este exame para casais 
portares de doença genética ou com histórico familiar positivo. Sua 
realização não deve ocorrer antes da 12ª semana de gestação, a fim de 
evitar complicações, como abortos (ibid.). 

Intervenções em períodos anteriores são possíveis através da 
técnica de amostragem das vilosidades coriônicas (CVS). Através dela, 
testam-se as extremidades das vilosidades que recobrem a membrana 
em torno do embrião, denominada córion (Papalia & Olds, 2000). 
Porém seu uso está associado a um maior risco de complicações para o 
embrião, quando comparado com a amniocentese (ibid.).  
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Menos invasiva que estes dois procedimentos, a análise do sangue 

materno é capaz de revelar a presença de alterações genéticas do feto. 

Exames de sangue detectam compostos como, por exemplo, a AFP 

(alfa-fetoproteína) e hormônios como o estriol não-conjugado e a 

gonadotropina coriônica (Papalia & Olds, 2000). A presença destes 

compostos prevê, em até 60%, casos como a Síndrome de Down.   

Pode-se também obter amostras do sangue do próprio feto, 

extraídas por agulha inserida nos vasos sanguíneos do cordão 

umbilical. Com isso, analisa-se seu DNA, bem como suas funções 

orgânicas, determinando a existência de distúrbios metabólicos, 

imunodeficiências, infeções, entre outras condições (Papalia & Olds, 

2000).  

Não obstante, pode-se evitar o desenvolvimento destas doenças 

pelo emprego do diagnóstico genético pré-implantação (PGD). O 

procedimento requer a fertilização in vitro de embriões, nos quais será 

realizada uma biópsia, em busca de eventuais alterações, 

anteriormente à implantação (Fragouli, 2007). Se a análise do DNA 

revelar a presença de mutações causadoras de patologias, descarta-se 

o embrião, devendo-se implantar apenas aqueles livres de mutações.  

Por sua vez, quando aplicados ao longo da vida adulta do 

indivíduo, os testes visam: a) determinar a existência de alterações que 

predispõem o indivíduo ao aparecimento de doenças; b) informar 

futuros casais de pais acometidos por mutações, sobre as chances de 

transmiti-las aos filhos; c) investigar variações genéticas para fins não 

médicos, como testes de ancestralidade e testes forenses de 

identidade (Griffiths et al., 2000).  

Nos últimos anos, tem-se popularizado os testes de venda direta 

ao consumidor (direct-to-consumer genetic testing). Sua aquisição pelo 

paciente dá-se sem a mediação de um profissional da saúde, através 

da internet, televisão, entre outros canais de marketing (Su, 2013). Os 

kits de testes são enviados pelo correio à casa do consumidor, que 

coletará uma amostra de seu próprio DNA, enviando o material de 

volta ao fornecedor. Os testes disponíveis no mercado avaliam ampla 

gama de condições, desde a predisposição genética do indivíduo a 

doenças, até o rastreamento genealógico de suas origens (ibid.). 
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3.2 Considerações éticas 

Ainda que o mapeamento do genoma e os instrumentos de 
testagem ofereçam benefícios à vida humana, estas técnicas 
produzem efeitos indesejáveis, motivando discussões éticas acerca de 
seu impacto para indivíduos e a sociedade. Elas intensificam a 
associação entre genes e identidade pessoal, e com isto, levantam 
questões sobre os riscos de discriminação e vigilância, baseados em 
perfis genéticos; e as consequências emocionais, para indivíduos e 
familiares, da previsão de uma doença. 

O conhecimento ampliado sobre o DNA humano e o 
aperfeiçoamento de exames diagnósticos conduziu à criação de 
categorias biomédicas, tais como a de “pessoas geneticamente 
arriscadas” (Rose, 2013, 156). Sobre estas pessoas recaem estratégias 
de monitoramento e intervenções, com vistas ao gerenciamento de 
sua saúde e de seus familiares.  

Conforme Nikolas Rose (2013, p. 157), a bioinformação 
produzida pelas ciências médicas contemporâneas organiza a 
existência dos sujeitos “de acordo com valores acerca do que nós 
somos, do que devemos fazer e do que podemos esperar”, 
fornecendo a matriz a partir da qual compreendemos e agimos sobre 
nós mesmo. Os resultados obtidos pelos testes genéticos influenciam 
desde o planejamento familiar de futuros pais, até a adoção de estilos 
particulares de vida.  

Em determinadas circunstâncias, a associação entre genes e 
identidade atua de maneira a elevar o risco de estigmatização e 
discriminação do sujeito portador de mutações deletérias. Em um 
cenário ausente de regulações, seguradoras poderiam exigir testes a 
clientes, condicionando a concessão de apólices aos riscos genéticos 
de um indivíduo. Ou ainda, estes indivíduos poderiam se deparar com 
obstáculos no mundo do trabalho, por terem em seu DNA genes 
predisponentes a doenças crônicas (Rose, 2013).  

A fim de proteger a população contra estas medidas, em 2008, os 
Estados Unidos aprovaram o Ato de Não Discriminação da Informação 
Genética (GINA). Ele proíbe duas principais atividades: 1) que 
seguradoras de saúde usem da informação genética do paciente para a 
emissão e definição de preços de apólices; 2) discriminação no 
ambiente profissional, impedindo que empregadores usem da 
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informação genética para estabelecer contratação, promoções e 
planos de carreira (National Human Genome Research Institute, 
2016). 

O risco de discriminação estende-se a outras esferas sociais, como 
as instituições escolares. Já utilizados em unidades de ensino, os 
diagnósticos médicos para dificuldades de aprendizagem assumem 
uma nova dimensão na era do DNA. Autores alertam para o perigo 
de testes genéticos passarem a integrar o arsenal de instrumentos de 
avaliação escolar, originando uma cultura de “rastreamento genético e 
de intervenção pré-sintomática” (Rose, 2013, p. 173). Contra o uso 
inadequado de informações biológicas, países como França, Noruega, 
Austrália e Dinamarca, têm criado leis que asseguram a privacidade 
dos dados genéticos de um indivíduo (Rose, 2013).  

A descoberta de mutações que conduzem a uma doença genética 
gera sentimentos de ansiedade, ira, medo, culpa ou tristeza nos 
indivíduos afetados e em seus familiares, também suscetíveis ao 
adoecimento (Papalia & Olds, 2000).  

Todavia, a capacidade preditiva dos exames é limitada, seus 
resultados são probabilísticos e fatores ambientais exercem grande 
influência na saúde geral do paciente. Além disto, são poucas as 
mutações possuem penetrância completa para patologias, ou seja, 
casos em que a simples presença de uma alteração genética conduzirá, 
inevitavelmente, a uma doença (Papalia & Olds, 2000).  

Atos discriminatórios podem igualmente ocorrer durante o 
planejamento pré-natal, ao se utilizar o PGD e outros exames, para 
selecionar embriões e fetos conforme o sexo, traços físicos, ou para 
se evitar o nascimento de bebês surdos e cegos. Neste contexto, 
críticos das práticas de testagem opõem-se ao surgimento de designer 
babies (bebês de prancheta), alertando para o risco de mercantilização 
da reprodução, promoção da eugenia e intensificação da intolerância 
contra grupos, como os portadores de necessidades especiais.  

Habermas (2010, p. 57) afirma que a seleção genética de embriões 
ocasiona uma crise na autocompreensão ética da espécie humana, “de 
tal modo que não possamos mais nos compreender como seres vivos 
eticamente livres e moralmente iguais”. A intervenção técnica sobre 
as gestações elimina a diferença entre o que cresceu naturalmente e o 
que foi manufaturado de maneira reificada.  
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Para o filósofo, esta diferença é moralmente relevante para nossa 
autocompreensão, por duas razões: em primeiro lugar, ela sustenta o 
sentimento de solidariedade entre os membros da espécie humana, 
que permite determinado sujeito reconhecer a outros, como sendo 
seus semelhantes. Em segundo, a percepção do sujeito, de ter sido 
gerado naturalmente, o faz ver a si como autor de sua própria vida, e 
não objeto da intenção de terceiros. Em consequência, Habermas 
(2010) considera legítimo o uso do PGD apenas para tratamento de 
doenças, condenando sua aplicação para selecionar características 
como inteligência e traços físicos. 

4 SUBSTITUIÇÃO MITOCONDRIAL 

4.1 Características técnicas 

A maior parte do DNA humano encontra-se compactado no 
núcleo das células. Porém, organelas presentes no citoplasma celular, 
denominadas mitocôndrias, possuem uma molécula própria de DNA, 
o DNA mitocondrial, o qual é transmitido à prole, exclusivamente 
por via materna (Cree & Loi, 2015). 

Tal como os genes do DNA nuclear, genes mitocondriais são 
suscetíveis a mutações, causadoras de enfermidades. Diversas 
abordagens terapêuticas procuram atenuar os efeitos deletérios dessas 
mutações, oferecendo aos portadores certo controle das 
enfermidades. Entre as abordagens disponíveis para tratar distúrbios 
mitocondriais, encontram-se a doação de óvulos e o PGD (Cree & 
Loi, 2015).  

Em filhos de casal em que a parceira é afetada por mutações, a 
fertilização de óvulos de doadoras, com os espermatozoides do 
parceiro, é o modo mais simples de se evitar distúrbios mitocondriais. 
Porém, aquele casal que deseja filhos geneticamente relacionados a 
ambos os pais, deverá recorrer à seleção de embriões por PGD.  

O conjunto de mitocôndrias presentes nas células de indivíduos 
afetados apresenta frequentemente uma característica denominada 
heteroplasmia (Cree & Loi, 2015). Isto é, no citoplasma das células 
destes indivíduos há uma mistura de mitocôndrias que carregam 
mutações e mitocôndrias livres de mutações. Para que uma doença 
mitocondrial se manifeste, necessita-se que a carga de mitocôndrias 
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mutantes exceda determinado patamar. Por conseguinte, a ação 
terapêutica do PGD consiste em determinar a carga de mitocôndrias 
mutantes em diversos embriões fertilizados in vitro, selecionando 
para implantação aqueles menos atingidos (ibid.). 

No entanto, há situações que restringem a ação terapêutica do 
PGD, tais como: a) a ocorrência de doenças mitocondriais específicas 
cuja manifestação clínica não possui relação direta com a carga de 
mutações; b) doenças nas quais a carga de mutação mitocondrial 
muda com o tempo; c) casos em que a mulher é portadora de 
mutações homoplásmicas, ou seja, todas as cópias do DNA 
mitocondrial são mutantes (Cree & Loi, 2015).  

As limitações da doação de óvulos e do PGD motivaram a cria-
ção de métodos alternativos. Estes métodos visam substituir as 
mitocôndrias mutantes das células do paciente, por mitocôndrias sem 
mutação. Produzem-se assim os chamados three-person babies: crianças 
portadoras de material genético de três indivíduos – o pai, a mãe e 
uma mulher doadora. As principais técnicas de substituição 
mitocondrial são a Transferência Citoplasmática; a Transferência de 
Fuso Materno e a Transferência Pró-Nuclear (Cree & Loi, 2015).  

A Transferência Citoplasmática consiste na injeção do citoplasma 
de óvulos doadores saudáveis, no citoplasma de óvulos 
comprometidos. Neste processo de injeção, mitocôndrias saudáveis 
são transferidas junto com outros componentes citoplasmáticos. O 
povoamento dos óvulos da paciente por estas mitocôndrias produz 
efeitos terapêuticos.  

No ano de 2001, o cientista Jacques Cohen e colegas apresentaram 
os resultados da aplicação da técnica em humanos, tornando-se 
responsáveis pelo nascimento dos primeiros bebês triparentais 
(Barritt et al., 2001). Porém, no mesmo ano, a Transferência 
Citoplasmática foi banida pela FDA, que requereu estudos adicionais 
sobre sua eficácia e segurança (Cree & Loi, 2015). Desde então, a 
técnica tem sido abandonada em favor de métodos como a 
Transferência de Fuso Materno (MST) e a Transferência Pró-Nuclear 
(PNT).  

Na MST, ocorre a retirada do núcleo do óvulo da mãe afetada, 
transferindo-o para o óvulo de uma doadora livre de mutações, cujo 
próprio núcleo foi eliminado. Após a transferência o novo óvulo é 
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fertilizado com espermatozoide do pai e implantado no útero da mãe 
(Cree & Loi, 2015). 

Por sua vez, na PNT, o óvulo da mãe e o óvulo da doadora são 
ambos fertilizados com os espermatozoides do pai. Após a fertili-
zação, eles darão origem a dois zigotos: aquele resultante da fusão do 
DNA materno com o DNA paterno, e a aquele resultante da fusão 
do DNA da doadora com o DNA paterno. Realiza-se então a retirada 
do núcleo do primeiro zigoto, transferindo-o para o segundo zigoto, 
cujo núcleo original foi descartado (Cree & Loi, 2015).  

Em ambos os métodos, o que se obtém são embriões constituídos 
pelo material genético nuclear dos pais e pelos genes mitocondriais de 
uma doadora. A aplicação clínica destas técnicas em humanos foi 
autorizada em fevereiro de 2015, pelo parlamento inglês (Hamilton, 
2015). Mais recentemente, em abril de 2016, o México tornou-se local 
de nascimento de uma criança fruto da substituição mitocondrial, 
vítima em potencial da Síndrome de Leigh (Roberts, 2016). 

4.2 Considerações éticas 

Tal como outras tecnologias genéticas, a substituição mitocondrial 
suscita debates sobre as implicações éticas do procedimento. Os 
debates problematizam: a) a eficácia e segurança da técnica; b) seus 
impactos sobre a identidade e as relações jurídicas dos three-person 
babies; e c) a classificação das alterações genéticas produzidas, como 
sendo de natureza germinativa ou somática.   

Anteriormente à aprovação da substituição mitocondrial no Reino 
Unido, a Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) 
organizou um painel de especialista para avaliar os riscos e benefícios 
da Transferência de Fuso Materno e a Transferência Pró-Nuclear 
para os pacientes. Em relação à segurança das técnicas, avaliaram-se 
os riscos de: a) transporte indesejável de mitocôndrias afetadas, para 
os óvulos ou zigotos da doadora; b) os efeitos dos reagentes 
utilizados no procedimento; c) as interações entre DNA nuclear e 
DNA mitocondrial.  

Em relatório publicado em 2011, o painel concluiu que “as 
evidências atualmente disponíveis não sugerem que as técnicas sejam 
inseguras” (Human Fertilisation and Embryology Authority, 2011, p. 
4). Ademais, ele recomendou seu uso para pacientes portadores de 
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distúrbios genéticos mitocondriais, ressaltando, entretanto, a 
necessidade de futuros experimentos e follow-ups das crianças 
nascidas por meio destas intervenções, para monitoramento de sua 
saúde (Human Fertilisation and Embryology Authority, 2011).  

Ainda que a substituição mitocondrial não venha a gerar danos 
biológicos aos pacientes, ela coloca questões referentes à identidade 
dos bebês triparentais e às relações jurídicas estabelecidas por eles. As 
opiniões divergem quanto aos elementos que compõem o 
fundamento de nossa identidade e quanto à capacidade das técnicas 
MST e PNT adulterarem este fundamento. 

Por um lado, instituições como o Medical Research Council e a Well-
come Trust acreditam que esta adulteração não é possível, dado que 
genes mitocondriais não estariam envolvidos na produção de 
características normalmente aceitas como definidoras de nossa 
identidade (Nuffield Council on Bioethics, 2012).  

Todavia, recusando a dissociação realizada por estas instituições, a 
bioeticista Annelien Bredenoord discorda que a transferência 
mitocondrial tenha efeito nulo sobre a identidade dos pacientes. Ser 
poupado do desenvolvimento de um distúrbio genético afeta de 
modo significativo a existência de futuros indivíduos, possibilitando-
lhes “uma experiência de vida diferente, uma biografia diferente e 
talvez também um caráter diferente” (Bredenoord apud Nuffield 
Council on Bioethics, 2012, p. 55).   

No tocante às implicações jurídicas da substituição mitocondrial, o 
Departamento de Saúde do Reino Unido afirmou que crianças 
nascidas por meio da técnica não possuem três pais. De acordo com a 
instituição, ainda que estas crianças portem material genético de três 
indivíduos, “todas as evidências científicas disponíveis indicam que os 
genes que contribuem para características pessoais advêm unicamente 
do DNA nuclear” (Department of Health, 2014, p. 15). Como 
resultado desta interpretação feita pelo Departamento, o governo 
dispensa a criança e sua doadora mitocondrial de quaisquer 
obrigações legais entre si.  

As relações entre política e ciência ficam ainda mais evidentes ao 
analisarmos as discussões em torno da natureza das modificações 
produzidas pelas técnicas de substituição mitocondrial. O referido 
Departamento de Saúde reconhece que o procedimento realiza 
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alterações na linhagem germinativa humana (isto é, em óvulos e 
zigotos), as quais são herdáveis pelas gerações futuras. Porém, a 
instituição provocou reações negativas na comunidade científica, ao 
afirmar que as alterações envolvidas na substituição mitocondrial não 
consistem em modificação genética.   

O Departamento declarou “não haver um acordo universal sobre 
a definição de ‘modificação genética’ em humanos”, de forma que, 
diante desta falta de acordo, “o governo decidiu adotar uma definição 
operacional, a fim de fazer avançar os regulamentos” (Department of 
Health, 2014, p. 15). Tal definição estabelece como sendo 
modificação genética “apenas as modificações do DNA nuclear [e 
não do DNA mitocondrial] de células germinativas, transmitidas para 
as gerações futuras” (ibid.).  

Denominam-se células germinativas, os gametas (espermatozoides 
e óvulos) e zigotos (célula inicial do estágio embrionário). 
Modificações nestas células são consideradas controversas, em 
virtude de suas consequências para as futuras gerações. Alterações 
germinativas são transmitidas a todas as outras células do embrião e 
de seus descendentes, tornando-se problemáticas, do ponto de vista 
da identidade pessoal, devido: à impossibilidade de se obter 
consentimento informado de futuras gerações e à modelagem 
biológica destas gerações, com base em valores e padrões sociais do 
passado (President’s Council on Bioethics, 2003).   

Cientistas como Ted Morrow, da University of Sussex, e Robert 
Winston, do Imperial College London, acusam o governo de agir com 
desonestidade e fornecer informações imprecisas ao público, a fim de 
introduzir uma nova terapia no país (Connor, 2014). Conforme 
David King (apud Connor, 2014, sem numeração), “evitar o termo 
[modificação genética] para mudanças nucleares herdáveis é 
claramente político. Eles não querem pessoas como eu, dizendo que 
os GM babies foram legalizados”. 

5 REPENSANDO A RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIAS 
GENÉTICAS E IDENTIDADE 

O artigo apresentou alguns dos efeitos de tecnologias genéticas 
sobre a identidade pessoal, buscando observá-los a partir de três 
conjuntos de técnicas. A princípio, tratou-se da clonagem e suas as 
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consequências para a identidade de indivíduos, suas relações 
familiares e a sociedade. Em seguida, abordaram-se os testes 
genéticos, responsáveis por reforçar a associação entre genes e 
identidade, suscitando questões sobre discriminação e ônus 
emocional de exames. Por fim, o artigo dedicou-se às técnicas de 
substituição mitocondrial, remetendo-se à identidade dos three-person 
babies e das gerações futuras.  

Pode-se afirmar que as preocupações apresentadas em torno 
destes efeitos, pressupõem duas concepções de identidade: a 
identidade narrativa e a identidade numérica.  

A identidade narrativa, também chamada de autocompreensão, 
consiste no entendimento e interpretação que a pessoa faz de si 
mesma. Ela corresponde a uma “autobiografia implícita” (DeGrazia, 
2005), a respeito de quem o sujeito acredita ser, dos valores que preza 
e de como ele vivencia sua existência de pessoa dotada de um corpo e 
inserida em uma realidade externa. A identidade narrativa é também 
intersubjetiva, pois a autocompressão pessoal está vinculada ao modo 
com que os outros indivíduos percebem o sujeito (Nuffield Council 
on Bioethics, 2012). 

Por sua vez, a identidade numérica reconhece como seu 
fundamento, a existência do sujeito ou de um objeto, enquanto 
elemento unitário e indivisível, que se mantém como tal ao longo do 
tempo (DeGrazia, 2005). Alguém poderá submeter-se a diversas 
transformações, continuando, apesar disso, a ser o mesmo indivíduo. 
Desta definição, decorrerá a questão sobre quais os critérios 
demarcadores da essência permanente da identidade numérica.  

Este artigo sustenta que, ao se oporem às técnicas em virtude de 
seu suposto impacto sobre a identidade pessoal, os críticos das 
tecnologias genéticas incorrem, de maneira equivocada, em um 
essencialismo genético. Cumpre superar este essencialismo, em defesa 
dos benefícios das referidas tecnologias. 

Autores como os membros do President’s Council on Bioethics e 
Habermas pressupõem o modelo narrativo de identidade, e veem no 
DNA humano, o elemento primordial para a compreensão ética que a 
sociedade e o indivíduo têm sobre si mesmos. Para eles, intervenções 
no DNA de nossa espécie rompem com nosso entendimento de 
humanos como seres livres, iguais e dignos de respeito.  
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Porém, o equívoco dos membros do President’s Council on Bioethics é 
evidenciado ao constatarmos a vida de gêmeos monozigóticos, isto é, 
gêmeos geneticamente idênticos, considerados clones naturais. Como 
declara o filósofo australiano Julian Savulescu, se o fundamento da 
identidade equivalesse à mera composição genética humana, não 
trataríamos estes sujeitos como pessoas distintas. Além disto, a 
igualdade de genomas de gêmeos não faz com que os consideremos 
sujeitos menos dignos ou desprovidos de individualidade, 
simplesmente por possuírem os mesmos genes (Savulescu, 2005). 

Podemos aplicar semelhante raciocínio ao problema da 
instrumentalização e mercantilização da procriação. Habermas (2010, 
p. 57), ao tratar da seleção de embriões, acredita que a “tecnicização 
da natureza humana” transforma indivíduos em objetos, impedindo 
que eles percebam a si como autores de sua própria história, 
subjugados às intenções e desejos alheios.   

Tais afirmações possuem conteúdo empírico e sua validação deve 
ser, portanto, buscada na observação da experiência. Como lembra 
Savulescu (2005), muitos filhos são concebidos visando atender a 
demandas dos pais, por exemplo, como forma de reparação 
emocional de relações, como companhia, ou como possíveis 
doadores de órgãos e medula aos seus irmãos. Apesar disto, a 
experiência não corrobora o vínculo necessário entre, por um lado, a 
gestação motivada por essas demandas, e por outro, a desqualificação 
da prole como simples objeto (ibid.). Estes filhos não são menos 
dignos de amor, por atenderem a propósitos parentais.  

O essencialismo genético, como elemento organizador da 
identidade narrativa, insinua-se também no contexto dos testes 
diagnósticos, como mostram as formas de discriminação passíveis de 
serem cometidas por empresas e escolas. Este artigo sustenta que os 
efeitos sociais nocivos decorrentes dos exames, baseiam-se 
frequentemente em uma interpretação incorreta da relação entre 
genes e saúde e na superestimação do poder preditivo da testagem.  

Interpretação feita conforme modelo determinista de genética, 
para o qual os genes operam de forma isolada e reducionista, 
produzindo fenótipos, independentemente das complexas relações 
entre o organismo e seu ambiente. Todavia, desde o final do século 
XX, com o surgimento da genômica, o “paradigma do ‘gene para’” 
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(Rose, 2013, p. 74) tem sido suplantado por uma maior ênfase “nas 
complexidades, interações, sequências de desenvolvimentos, e 
cascatas de regulação” (Rose, 2013, p. 77). 

A genética contemporânea recusa descrições deterministas do 
DNA, atentando-se igualmente a outros mecanismos bioquímicos 
envolvidos nas funções vitais, na saúde e no comportamento das 
espécies. Neste sentido, configurou-se o campo de estudos conhecido 
como epigenética, dedicado a compreender os padrões de ativação e 
silenciamento de genes, em parte resultantes da ação do ambiente 
(Feil & Fraga, 2012).  

Quando formulados de maneira adequada, leis e regulamentos 
conferem proteção a indivíduos geneticamente em risco, controlando 
o acesso e a divulgação de bioinformações. Em certas circunstâncias, 
porém, a relação entre leis e tecnologias genéticas torna-se mais 
obscura, como revelam as técnicas de substituição mitocondrial.  

O nascimento dos three-person babies desafia os fundamentos 
tradicionais da noção jurídica de pessoa, definidora da rede de direitos 
e deveres em que se insere o sujeito. Como forma de contornar os 
impasses gerados por bebês com o material genético de três pessoas, 
o Departamento de Saúde do Reino Unido adotou convenientemente 
uma definição particular de identidade.  

Trata-se de uma concepção numérica de identidade, pois ela não 
leva em conta as vivências do indivíduo, mas sim a conservação da 
unidade de seu DNA. Todavia, para o Departamento, o DNA cuja 
conservação mantém a identidade pessoal consiste apenas naquele 
encontrado no núcleo das células e não no DNA de suas 
mitocôndrias. Deste modo, a substituição mitocondrial pode ser 
efetivada, sem maiores consequências legais.  

Apesar disto, se por um lado, a definição do Departamento 
justifica a aplicação das técnicas, por outro, ela se mostra insuficiente 
para lidar com as tecnologias que modificam o DNA nuclear, como 
ocorre na terapia genética (gene therapy). Do ponto de vista da 
identidade numérica, então indagaríamos: após terem seu DNA 
nuclear modificado, os sujeitos não poderão mais ser considerados os 
mesmos? 

Novamente, tal como se passa com a identidade narrativa, a 
superação do impasse está na recusa ao essencialismo genético. Isto 
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significa opor-se à fundamentação da identidade na composição 
genética do sujeito, beneficiando-nos dos procedimentos técnicos, se 
demonstradas sua segurança e eficácia para a saúde dos indivíduos 
afetados. 

Cumpre destacar, entretanto, que a crítica ao essencialismo 
genético não basta para superarmos todos os dilemas éticos 
suscitados pelas referidas tecnologias.  

Isto se torna particularmente evidente, no caso da clonagem 
reprodutiva humana. Ainda que gêmeos e clones assemelhem-se pelo 
fato de possuírem genomas idênticos a outros indivíduos, eles 
distinguem-se pela maneira como são gerados e, consequentemente, 
como serão tratados pela sociedade. Logo, trazer estes indivíduos ao 
mundo seria consentir com a hostilidade por eles sofrida, o que viola 
o princípio ético de não-maleficência.  

Podemos também observar os limites da crítica ao essencialismo 
genético, no âmbito dos testes diagnósticos e da substituição 
mitocondrial. No primeiro caso, mesmo que instrumentos legais 
forneçam proteção a indivíduos geneticamente em risco, esta 
proteção é relativa, e nem todos os países contam com instituições 
jurídicas sólidas. De modo semelhante, a troca de mitocôndrias 
coloca outros desafios éticos, tais como a impossibilidade de se obter 
consentimento informado de embriões e as consequências 
transgeracionais de efeitos colaterais das técnicas.   

Desta maneira, conclui-se que, por um lado, a crítica ao 
essencialismo genético permite superar certas objeções às tecnologias, 
mas por outro lado, alguns problemas éticos permanecem, 
demandando futuras discussões, de forma a maximizarmos os 
benefícios e reduzirmos os riscos do desenvolvimento científico. 
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