
COMEÇOU A ERA
DA SUPERGENÉTICA

JÁ PODEMOS ESCOLHER A COR DOS OLHOS DAS CRIANÇAS, PREVER CERTOS TIPOS DE CANCRO,

APERFEIÇOAR TRATAMENTOS E ATÉ DESCOBRIR QUAL É O NOSSO RISCO DE MORTE SÚBITA.

MAS ESTAMOS PREPARADOS PARA OS PRIMEIROS SERES HUMANOS GENETICAMENTE MODIFICADOS?

TESTES DE ADNE BEBÉS À MEDIDA



40 O que dizem os nossos genes
No dia a dia, já se usa a analise genética para escolher tratamentos para
certas doenças, para conhecer os nossos antepassados e até para saber

qual o risco de lesões em certos exercícios físicos. E ainda se vai mais
longe: escolhe-se o sexo dos bebés, a cor dos olhos e do cabelo...
Para onde caminhamos?



O SEGREDO DOS

NOSSOS GENES
Um cientista chinês terá modificado os genes de dois embriões,

criando os primeiros seres humanos geneticamente manipulados.

Esta é a face mais extrema de uma revolução que já está a

acontecer. Podemos escolher o sexo ou a cor dos olhos dos nossos

bebés. O conhecimento do ADN pode dar pistas sobre os nossos

antepassados, incriminar-nos ou livrar-nos de um crime, aperfeiçoa
um tratamento médico, definir um esquema de exercício físico

Salvar-nos ou condenar-nos

jtXl SARA SÁ



O milagre da vida dá lugar ao milagre da es-
colha. Nos Estados Unidos da América, a se-

leção dos genes é prática corrente, e as clínicas

anunciam pacotes especiais para os pais que

querem escolher o sexo ou a cor dos olhos do

seu bebé. Aliás, muito em breve, uma clinica

norte -americana irá comercializar um teste

que permite aos pais optarem pelo embrião
"mais inteligente" A genética está a revolucio-

nar o nosso mundo, nas suas múltiplas facetas.

Craig Venter, o mago da genética, está bem

lançado no desenvolvimento de uma técnica

que permite reconstituir rostos a partir de um
fio de cabelo, o que pode revelar-se precioso
na área criminal. Com um teste caseiro à sa-

liva, é possível antecipar o risco que cada um
de nós vir a sofrer de morte súbita. E voltamos

aos bebés: duas meninas gémeas terão nasci-
do imunes à infeção por VIH, depois de um
obscuro cientista chinês lhes ter modificado o

código genético, quando ainda não passavam
de uma bolinha de células.

Foi assim que, na manhã de 26 de novem-
bro de 2018, o mundo acordou no futuro.
Cientista da Universidade de Ciência e Tec-

nologia do Sul, em Schenzen, na China, He

Jiankui anunciou ter alterado os embriões de

sete casais que se submeteram a tratamentos
de fertilidade e que, num dos casos, a gravi-
dez tinha sido bem-sucedida. A modificação,

alega, terá sido feita para tornar os bebés

resistentes ao vírus da sida.

Ainda que não haja quaisquer provas do

feito - não há resultados publicados em
revistas científicas nem revisão pelos pares,

ninguém sabe quem são os pais das gémeas
nem sequer onde é que o procedimento foi
feito -, o anúncio fez soar todos os alarmes.

Eugenia, o "apuramento racial", é um crime
ético e moral. E Darwin deve estar aos tom-
bos na Abadia de Westminster. Afinal, a se-

leção dos genes não depende de milhares de

anos de evolução, mediante uma adaptação
ao meio. O salto pode acontecer em apenas
nove meses. "Estamos a testemunhar o início
de uma nova era", sublinha Sílvia Curado,
cientista da Universidade de Nova lorque e

autora do livro Engenharia Genética, o Fu-
turo Já Começou.

Mesmo que possa não ter acontecido desta

vez - He Jiankui desapareceu de circula-

ção, alegadamente por ter sido preso pelas
autoridades chinesas em resposta ao coro
de críticas, sem deixar rasto ou provas -,
na comunidade científica sabia- se que era

uma questão de tempo. "Todos antevíamos

que tal viria a acontecer, mais cedo ou mais

tarde", admite a cientista portuguesa. Ainda

que, desde 2015, vigore uma moratória que

impede os cientistas de recorrerem à técnica
de edição de genes, Crispr-Cas9, em embriões

que venham a ser implantados no útero.
Tudo começa com os genes - metade

do pai, metade da mãe, que se fundem no
momento da conceção - e, inevitavelmente,
tudo acaba por ir lá parar. Da cor dos olhos

à inteligência, da musicalidade à tendência

para a depressão. Em alguns aspetos, como

a aparência física, o ADN dita praticamente
cem por cento do que somos. Noutras ques-
tões, como a saúde mental, a equação é mais

complexa, mas os genes nunca deixam de ter
a sua quota-parte de responsabilidade.

Quando se mexe no embrião, a alteração

pode ficar para sempre, passando de geração
em geração. Mas fora das fronteiras duvidosas

da ética, a investigação genética tem sido um
bem maior no combate a certas doenças - das

mais raras às mais comuns, como o cancro.

O TESTE SALVADOR
"Temos assistido a um avanço espetacular,

que já está a chegar às pessoas!", entusias-
ma-se António Andreu, diretor científico
da Infraestrutura Europeia para a Medicina
de Translação (EATRIS na sigla em inglês).
"Boa parte dos progressos no tratamento
das doenças deve-se aos conhecimentos da

genómica. O exemplo mais claro é o cancro.

Já somos capazes de desenvolver terapias
direcionadas às vias moleculares afetadas e

isto está a mudar radicalmente o conceito",
diz o cientista de origem espanhola.

Este é já o dia a dia de Sandra Lucas,
38 anos. Quando recebeu um diagnóstico de

cancro da mama, com apenas 33 anos, pen-
sou-se logo que os genes alterados já tinham
nascido com ela - sempre que a doença apa-
rece em mulheres jovens, a origem hereditária
acaba por ser a principal suspeita.

No auge da sua vida e com um bebé de

1 ano, estava preparada para tirar o tumor,
fazer radio e quimioterapia e seguir em fren-
te. E o teste genético certamente iria mostrar

0 CIENTISTA
MALDITO

He Jiankui terá
tanto de genial
como de louco.

Sem aviso prévio,
o cientista

e empresário
chinês anunciou
ter manipulado

geneticamente o

embrião de duas
meninas, para as
tornar resistentes
ao VIH. 0 anúncio
- que ainda está

por confirmar - fez
soar os alarmes
e pôs cientistas

e cidadãos
a questionar
a validade da

técnica. Jiankui
está desaparecido

desde o final
de novembro



BEBES "A LA CARTE"

As técnicas de procriação medicamente
assistida, desenvolvidas para dar um filho

a pessoas que não conseguem concebê-lo

naturalmente, estão a ser usadas para criar
seres humanos à medida

Nos países em que é

permitido selecionar
embriões com base em

características físicas

como a cor dos olhos, há

clínicas a anunciar este

serviço. Estados Unidos

da América ou (ndia são

os destinos dos casais

que pretendem escolher a

aparência do futuro filho

Os chineses e os indianos

preferem os rapazes, já os

australianos são capazes
de atravessar meio

mundo para poderem
escolher um embrião do

sexo feminino em clínicas

dos EUA

A seleção de embriões com

base em características
físicas é malvista

pela generalidade da

comunidade científica.

Na Europa não é permitido
recorrer à técnica se não

houver uma razão médica

para o fazer

A empresa norte-
-americana Genomic

Prediction anunciou que
será capaz de detetar
os embriões com risco

de terem um Ql abaixa

da média. Daí até à

escolha dos bebés mais

inteligentes vai um salto

0 objetivo da seleçao
de embriões é escolher

bebés saudáveis, em
famílias com história

de doença hereditária.
Os métodos passam

por fertilização in vitro,
análise genética dos

embriões resultantes
e seleção, para

implantação, do embrião

sem doença, no caso
de resultar algum do

processo

Há casais que decidem

gastar 20 mil dólares

(cerca de 18 mil euros)

para se submeterem a

uma fertilização in vitro,

só para poderem escolher

o género ou a cor dos

olhos do bebé

A LIBERDADE DE ESCOLHER 0 SEXO DA CRIANÇA PODE VIR

A CRIAR GRAVES DESEQUILÍBRIOS ENTRE OS GÉNEROS



COMO OS TESTES BENEFICIAM A SAÚDE

Não é bem a bola de cristal, mas anda lá perto. Afinal, de que falamos

quando nos referimos a testes de ADN?

cromossomas ou nos

genes, o que pressupõe
a recomendação ou, pelo

menos, o acompanhamento

por um médico ou um

especialista em genética.
Pode fazer sentido para
despistar uma suspeita em
famílias com historial de

patologias hereditárias ou

em bebés com doenças raras
desconhecidas.

EFETUAR UM DIAGNÓSTICO

Serve para identificar com

precisão a causa de uma

doença. Os resultados deste

tipo de teste podem ajudar a

fazer escolhas relativamente
à forma de se tratar ou de

se lidar com o problema,
dando uma resposta positiva
ou negativa. Podem ser

estudados os cromossomas,

por exemplo em casos
de trissomia 21, ou então

pedaços específicos de DNA,
sob suspeita, como no caso

da doença dos pezinhos.

PREVER 0 RISCO

Com estes testes, o objetivo
é antecipar problemas,

prever o risco de um indivíduo

saudável- com ou sem

história familiar de doença
- vir a desenvolver uma
determinada condição. Faz-se

normalmente em adultos,

para detetar precocemente
certos tipos de cancro,

doenças cardiovasculares ou

patologias que resultam da

alteração de um único gene.
Atualmente, a comunidade

médica e científica
desaconselha que se avalie

o risco de uma pessoa vir a

sofrer de um problema para

o qual não há ainda solução.
Um exemplo disto é a doença
de Alzheimer. Apesar de

serem conhecidos os genes

que aumentam o risco deste

tipo de demência, pouco há

a fazer, aLém da manutenção
de uma vida ativa e saudável

que permita travar a doença
cerebral.

CONTER A TRANSMISSÃO

Por vezes faz sentido

determinar se uma pessoa
transporta determinada

cópia de um gene alterado.
Em algumas doenças
genéticas, o indivíduo pode
ter o gene alterado sem que
a condição se manifeste.
O resultado desta análise

pode determinar a forma
como o indivíduo tem filhos.

Em alguns casos, poderá
fazer sentido proceder a um
tratamento de fertilização
m vitro, com seleção dos

embriões saudáveis, numa

técnica conhecida por

E POSSÍVEL DETETAR

PRECOCEMENTE

CERTOS TIPOS

DE CANCRO OU

DE DOENÇAS

CARDIOVASCULARES,

HAJA OU NÃO UMA

HISTÓRIA FAMILIAR

diagnóstico genético pré-
-implantacional. É o caso
de problemas hereditários,
como a fibrose quística ou a
hemofilia,

FAZER UM DIAGNÓSTICO

PRÉ NATAL

É usado para detetar doenças
ainda no feto e pode passar
peta recolha de sangue
da grávida, a ecografia, a

amniocentese, a análise a

uma amostra da placenta ou

rin nnrriãn umbilical.

DESPISTAR COM 0 TESTE

DO PEZINHO

Feito a nível nacional,
este rastreio destina-
-se a despistar doenças
metabólicas com relevância

para a saúde pública.
A grande vantagem deste

tipo de testes é que permite
corrigir, através de medidas

simples, graves problemas
de saúde.



que tinha nascido com uma alteração que
explicaria este aparecimento precoce. Mas
não. A mutação não tinha sido herdada, e não,
o cancro não desapareceu. Seis meses mais
tarde, voltou em força, sob a forma de umas
manchas na pele - eram metástases.

No caso de Sandra, e que é na realidade o

que acontece em 90% das situações, a dada

altura, uma célula adquiriu uma mutação
que lhe conferiu uma espécie de superpoder:
tornou-se imortal e passou a multiplicar-se
indefinidamente. Já foram identificadas mi-
lhares de alterações moleculares responsáveis
pelo desequilíbrio celular que está na origem
do cancro. Para alguns destes erros já exis-
tem, inclusivamente, moléculas capazes de os

corrigir. Uma revolução na forma de tratar o

cancro que descolou com a descodificação
do genoma humano, cujo primeiro esboço
foi apresentado ao mundo no ano 2000, e

escancarou portas para formas completa-
mente novas de tratar doenças.

Aos 38 anos, Sandra Lucas já fez de tudo

para se manter viva. Do seu lado está o facto
de ter formação na área da Biologia e de ser
uma paciente especialmente "vigilante", com
um bom conhecimento da sua própria doença.
Também é acompanhada por um médico com
uma forte ligação à investigação. Mas a sua

singularidade deve-se à energia e ao entusias-
mo com que vive cada dia. No ano passado,
quando estavam a esgotar-se as opções, o seu

médico sugeriu-lhe que fizesse uma análise ao

perfil do seu tumor. A amostra foi recolhida,
enviada para os EUA e ao fim de três semanas
estava desfeito o mistério. Bem no interior das

suas células mamarias, uma alteração na via
PI3K é responsável pela proliferação e pela
longevidade das células malignas. "Graças
ao teste FoundationOne, chegámos a uma
combinação de fármacos, direcionados para
esta alteração", conta.

Com os resultados da análise genética e

um artigo científico na mão, Sandra já tinha

argumentos para aceder, em regime off label

(prescrição de um medicamento para uma
patologia que não é aquela para o qual foi
aprovado), ao everolimus, uma substância

que corrige precisamente a via PI3K. Ao fim
de uma semana de tratamento, as metásta-
ses cutâneas reduziram-se para metade; ao
fim de dois meses, quase tudo desapareceu.

"Hoje, antes de prescrever o tratamento, o

médico pede o teste genético. O panorama
está a mudar muito rapidamente. De tal modo

que estão a ser desenvolvidos medicamentos
não para este ou para aquele cancro, mas

para esta ou aquela via molecular", avança
António Andreu.

Ao nascerem, Beatriz e Leonor vinham en-
voltas numa espécie de película branca, como

Cumplicidade
Leonor e Beatriz,
gémeas verdadeiras,
são iguais em tudo
- até na doença
genética, incurável,
de que sofrem.
Inconformados com
a ausência de terapia,
os pais das meninas
fundaram uma
associação
e têm-se dedicado
a angariar fundos

para a investigação
na área

EM BUSCA DA ENZIMA PERDIDA

Em breve, a empresa
GenoMed irá

disponibiUzar um teste

que avalia o risco de

cancro hereditário e de

doença cardiovascular

uma segunda pele. A equipa médica que
acompanhou a cesariana das gémeas chamou
a dermatologista e o problema ganhou nome
e apelido: ictiose lamelar. Aos 2 meses de

vida, o teste genético, feito no Hospital Dona
Estefânia, em Lisboa, trouxe o veredito defi-
nitivo: alteração no gene TGMI, responsável
por 90% dos casos desta doença. Quando está

mutado, causa um problema ao nível da for-
mação da epiderme e os doentes - estima-se

que sejam 50 mil em todo o mundo - sofrem
de desidratação, descamação da pele e difi-
culdade em manter a temperatura corporal
e em combater as infeções.

A notícia deixou os pais, Elena, 35 anos, e

Francisco de Calheiros, 38, completamente
perdidos. Apesar de ser uma doença heredi-
tária, nem na família do diplomata português
nem na da italiana, que trabalha no setor hu-
manitário, havia registo de casos. Depois do
abalo dos primeiros tempos, Francisco traçou
um plano de ação: haveria de encontrar uma
solução para esta doença incurável e sem ou-
tro tratamento disponível que não o alívio dos
sintomas. Ao fim de dois meses, encontrou
um grupo de investigadores, liderado pelo
dermatologista e sumidade a nível mundial
no estudo da doença, o alemão Heiko Traupe,
que dedicou a sua vida ao desenvolvimento de

uma terapia de substituição enzimática. Em
laboratório, o professor da Universidade de
Miinster encontrou uma forma de produzir
a enzima transglutaminase 1, cujas instruções
de fabrico estão contidas no tal gene TGMI,
alterado no ADN de Leonor e Beatriz, que por
serem gémeas ditas "verdadeiras" partilham
exatamente a mesma informação genética.

No momento em que Francisco contac-
tou o médico alemão, a investigação estava

parada por falta de fundos. Aqui trata-se de



QUANDO SE MEXE NO

EMBRIÃO, A ALTERAÇÃO
PODE FICAR PARA

SEMPRE, PASSANDO DE

GERAÇÃO EM GERAÇÃO

usar os estudos genéticos para se encontrar

um tratamento. Com ajuda da família e dos

amigos, o casal conseguiu angariar, em sema-

nas, 100 mil euros para relançar os trabalhos.

Constituíram uma associação, a Comitato
UFFI (Unidos pelo combate à ictiose, amigos
da pele), e agora lançaram-se numa segunda

etapa, mais ambiciosa: angariar dois milhões

de euros para se conseguir chegar à fase dos

ensaios clínicos. "Nos testes, feitos em rati-
nhos, a pele fica perfeita. Até os danos nas

camadas inferiores são corrigidos", diz Elena,

com um sorriso carregado de esperança, en-

quanto Leonor e Beatriz montam um puzzle,
com aquela cumplicidade que só os gémeos
partilham.

PREVER AS LESÕES

Descodificar o genoma inteiro não tem gran-
de vantagem. Todos nós somos diferentes,
únicos. A tendência é a de fazer perguntas
fechadas e ir à procura de respostas, em locais

específicos do ADN. A empresa Genomed,

que surgiu em 2004 no Instituto de Medi-
cina Molecular, em Lisboa, oferece um teste

que dá pistas sobre os nossos antepassados.
E possível, por exemplo, descobrir se as

nossas origens estão predominantemente no

Médio Oriente ou na África subsariana. Estes

tipos de respostas são muito procurados e há

inúmeras empresas em todo o mundo que os

disponibilizam. Basta uma amostra de saliva

e algumas dezenas de euros.
O próximo lançamento da empresa será

um rastreio genético, que irá determinar a

suscetibilidade para cancro e doenças car-
diovasculares. "Seremos capazes de detetar

alterações que estão na origem de cancros he-

reditários, na mama e no cólon, por exemplo,

e ao mesmo tempo apanhar também defeitos

que causam alterações no funcionamento do

coração", avança a cientista e diretora da em-

presa, Maria do Carmo Fonseca. "Num único

teste, juntamos dezenas de genes." Apesar de

poder ser feito em casa, também com uma
amostra de saliva, o processo começa e ter-
mina numa consulta acompanhado por um

especialista em aconselhamento genético.

Empresário, com uma agenda pesada
e dado ao perfecionismo, Hugo Ferreira,
46 anos, não pode dar-se ao luxo de gastar
mal o tempo. Aos 42 anos e com 20 quilos
a mais, começou a correr. Perdeu peso, mas
também arranjou uma lesão. Mudou de es-

tratégia c contratou um treinador pessoal. A

condição física melhorou, mas continuava
atreito a lesionar-se. Assim, quando viu anun-
ciado o teste Genetic Fitness, no ginásio que

frequenta, na região do Porto, não hesitou e

deu a saliva ao manifesto.
Com uma amostra recolhida na boca, a

empresa Heart Genetics avaliou o seu perfil,
especificamente no lote de genes envolvidos

no desempenho físico e na tendência para
o acidente durante a prática desportiva. O

resultado, que considera muito completo e

bem fundamentado, mostrou, de facto, uma

grande propensão para as lesões, maior ne-
cessidade de recuperação entre treinos e uma
menor resistência, relativamente à média. Nos

pontos positivos, a grande facilidade em for-
mar massa muscular, testada com uma mu-
dança no regime de treino, Resultado: "Num
mês ganhei dois quilos de músculo", revela.

OS PAIS CAPRICHOSOS
Se a genética nos permite antecipar o futuro
da nossa saúde ou os tratamentos de que ne-
cessitamos, os avanços na investigação nem

sempre têm um objetivo nobre. Quando se

entra no site de uma clínica norte-americana
de procriação medicamente assistida, não se

acredita. A The Fertility Institutes, que tem

delegações no México e na índia, anuncia a

sua última novidade, como quem apresenta
a coleção outono/inverno de uma marca de

roupa. "Seleção da cor dos olhos." No site, a

foto de um bebé muito louro, branquinho e de

olhos azuis. O médico e fundador da clínica,

Jeffrey Steinberg, chega mesmo a reforçar a

oportunidade de reservar o serviço, a preços
de lançamento mais simpáticos.

Sandra Lucas vive

com um cancro da
mama metastático
há seis anos. Quando
estava a ficar sem

opções de tratamento,
submeteu-se a um
teste genético que
lhe abriu caminho

para novas terapias,
específicas para a

mutação das suas
células tumorais

AREIAS
MOVEDIÇAS

Uma moratória impede
os cientistas de

recorrerem à técnica de

edição de genes,
Crispr-Cas9, em

embriões que venham

a ser implantados no

útero - mas isso é

impossível de controlar



A técnica usada por Steinberg começou por
ser desenvolvida para evitar a transmissão de

doenças genéticas e implica o recurso à fer-
tilização in vitro. Dos vários embriões resul-
tantes, analisam-se os genes de cada um para
detetar possíveis anomalias e implantam-se
os embriões saudáveis. O método, denomi-
nado diagnóstico genético pré-implantatório,
já é usado há quase duas décadas em todo o
mundo. Em Portugal, por exemplo, recorrem
a esta técnica famílias com doenças hereditá-
rias, como a hemofilia, a fibrose quística ou
a tão portuguesa doença dos pezinhos. Des-
ta forma, quebra-se a corrente e trava-se a

passagem do problema às gerações seguintes.
O que Steinberg faz é usar o mesmo méto-

do, mas para escolher bebés com determinada
cor de olhos. Pelas fotos apresentadas, supõe-
-se que a tendência atual recaia nos tons azul
e verde. O mesmo processo também pode ser
usado para a escolha do sexo do bebé. Nas
suas clínicas, o médico norte-americano re-
cebe casais de todo o mundo, em particular
da Europa e da Austrália, onde a seleção de
embriões só pode ser utilizada por razões
médicas. De acordo com os dados divulgados
pelo próprio, cerca de 70% dos australianos
procuram bebés do sexo feminino. Já entre
os chineses e os indianos, a preferência vai
para embriões do sexo masculino.

Outra empresa norte -americana, a Ge-
nomic Prediction, aperfeiçoou a técnica de

fertilização in vitro, a ponto de se elimina-
rem os embriões com risco de terem um
quociente intelectual (QI) inferior à média.
"Se considerarmos que a inclusão e a diver-
sidade são uma medida do progresso social,
então as propostas de teste ao QI são pouco

OSDETETIVESDOADN

A informação sobre os genes é um forte
aliado da polícia de investigação. 0 mundo
do crime nunca mais foi (nem será) o mesmo

A ideia parece tirada
de um livro de ficção
científica. Mas não é
novidade na carreira
do cientista que tem
tanto de louco como
de genial. Craig Venter,
que fez parte do projeto
Genoma Humano,
responsável pela
primeira descodificação
do genoma, lançou-
-se agora numa
fantástica empreitada:
a reconstituição
dos traços faciais a

partir de amostras de
ADN. Nos primeiros
trabalhos, publicados
em revistas científicas,
os testes são todos
feitos com estudantes,
e é inevitável não abrir
a boca de espanto.
Tirando ilações a

partir da informação
do genoma, acerca
da cor dos olhos,
do tom de pele, do

tamanho do nariz

ou da profundidade
do maxilar, e
usando técnicas

computacionais de

reconstrução facial,
o cientista e a sua

equipa conseguiram
fazer cópias quase
perfeitas do rosto dos
voluntários. 0 potencial
de aplicação, para o

bem e para o mal, vai

para além do engenho
das mais criativas
mentes de Hollywood.
Se aqui ainda estamos
no plano hipotético, em
termos de aplicação,
nos Estados Unidos da
América, já há casos
concretos de como a

informação genética,
à boleia da moda
de ir à procura dos

antepassados, está a

revelar-se um bom
aliado, permitindo
resolver casos
fechados na gaveta
há décadas. 0 que
começou por ser uma
página de pesquisa
de pais biológicos,
muito procurada por
pessoas que foram
adotadas, passou a

ser um braço armado
na identificação de
criminosos. No grupo
DNA Detectives,
com mais de
100 mil membros,
já foi possível cruzar
pais com filhos e

também resolver
21 casos de homicídio
e de violação.
0 método passa pelo
cruzamento de bases
de dados montadas
pelas empresas
que fazem testes
genéticos, com vista à

pesquisa genealógica,
com as informações
recolhidas em locais
de crime. Depois é

aplicar a ferramenta
GEDmatch,
desenvolvida por
dois reformados com
gosto pela genealogia,
e pronto: dá-se o

encontro. Neste caso,
um encontro fatal
para os criminosos.
Até agora, as bases
de dados da polícia
apenas conseguiam
detetar familiares
diretos, como pais,
irmãos ou filhos.
Com a combinação
destas duas
ferramentas tem
sido possível
encontrar suspeitos
a partir de primos
e de familiares
mais afastados.



CONHECER OS NOSSOS

ANTEPASSADOS

Oferecer um pedaço de passado
a um familiar é um negócio que
nasceu com as ferramentas
de descodificação do genoma

A moda já tem

alguns anos, mas
continua a ganhar
força. Nos testes
de ancestralidade é

possível conhecer a
história dos nossos

antepassados pré-
-históricos, através
da análise do ADN
materno e paterno.
Partes específicas
do genoma, que
é recolhido numa
amostra de saliva,
dão pistas sobre as
rotas migratórias
dos antepassados,
situando-as no espaço
e no tempo.
0 historial por via

materna conta-se
através do ADN
mitocondrial, o qual
é exclusivamente
herdado das mães.
"Tanto os rapazes
como as raparigas o

recebem, mas só as

mulheres o passarão
aos seus filhos. O

estudo permite saber,

por exemplo, que
antepassados da

sua mãe pertenciam
aos povos que
descobriram a

agricultura no Próximo

Oriente, há nove mil

anos, e que depois

migraram pela bacia

do Mediterrâneo até
à Península Ibérica",
lê-se na página da

empresa portuguesa
GenoMed, que oferece
este tipo de testes.
Já o cromossoma Y é

exclusivo dos homens,

que o recebem dos

pais e que o passam
aos filhos varões,
caso os tenham.
Várias empresas
vendem este

serviço, cujo preço
tem vindo a baixar

vertiginosamente.
Quando apareceram,
os testes custavam
mais de mil euros;

hoje já é possível
fazê-lo por cerca de
60 euros. Além do

disponibilizado pela
empresa portuguesa,
também há o da

empresa 23andMe ou
o da MyHeritage, que
está com descontos

para a quadra festiva.
Normalmente, os
resultados vêm sob a

forma de um dossiê

a explicar o método,
com um mapa
ilustrativo das origens
materna e paterna.

SABER DE ONDE VIMOS,
ATRAVÉS DE UM TESTE

GENÉTICO, CUSTA CERCA

DE 60 EUROS,

É UM NEGÓCIO CADA

VEZ MAIS POPULAR

100

Nll
É o número de

cidadãos britânicos
a quem foi

descodificado o

genoma, no âmbito
de um ambicioso

programa de saúde,

lançado pelo antigo
primeiro-ministro
David Cameron.

As pessoas foram
escolhidas quer por

sofrerem de uma

doença oncológica
quer por terem

nascido com uma

doença rara (neste
caso, é estudado o

ADN do pai, da mãe
e do filho). Com início

em 2012, por ocasião
das Olimpíadas

de Londres, o

programa já deu

frutos, permitindo
encontrar soluções
terapêuticas para

casos considerados

perdidos.

Eficiência Menos lesões e maior
eficácia no treino: estes foram os

ganhos que Hugo Ferreira obteve,
depois de ter feito um teste genético,
oferecido pelo ginásio onde se treina

regularmente

éticas", defendeu à Neiu Scientist a ativista do

movimento Não Nos Analisem, Lynn Murray.
Aliás, os cientistas não estão convencidos

de que a alteração feita pelo chinês He Jiankui

traga uma clara vantagem às gémeas "gene-
ticamente modificadas". "O conhecimento
não está avançado ao ponto de se fazerem
experiências em humanos", alerta Maria do

Carmo Fonseca. "Sim, as crianças podem ser

mais resistentes à sida, mas mais suscetíveis

a outras infeções virais", concretiza a espe-
cialista em genética.

"Quem tem o direito de selecionar as gera-
ções futuras? Não vejo quem possa hoje fazer
isso. Até porque mesmo o conceito de saúde

não é universal. Pensemos numa comunidade
de surdos ou de anões, que muitos de nós

podemos ver como um problema de saúde,
mas os próprios não", nota a professora de
Ética da Universidade dos Açores, Maria do
Céu Patrão Neves, autora de diversos livros
sobre as questões da ética nas áreas técni-
co-científicas.

"Quando a pessoa quer um filho, vai es-
colher a partir de um menu? Estamos a

criar crianças de acordo com os desejos dos

progenitores. Quantos de nós não sentimos
a pressão dos nossos pais para cumprir as

suas ambições? Imagine o nível de pressão

quando as características são escolhidas
ainda antes do nascimento! É um roubo da

liberdade individual. Quem é o progenitor
que tem o direito de castrar a liberdade da

criança?", questiona Patrão Neves. "Lá porque
inventámos as bombas atómicas, não quer
dizer que as façamos", compara Maria do
Carmo Fonseca.

Como nota Sílvia Curado, não é possível
evitar que haja uma "atividade paralela", so-
bretudo quando a tecnologia passou a ser tão

simples e até barata, como é a da descodifi-

cação e manipulação do genoma mediante o

Crispr-Cas9. Mas o anúncio do cientista chinês

acaba por precipitar uma discussão que tem
de ser feita por todos - cientistas, políticos,
estudiosos e cidadão comum. Afinal, é o fu-
turo da espécie que está em causa. II ssaigvisao , Pt




