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Introdução
Vem o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida satisfazer ao estabelecido no
diploma legal que o criou (lei 14/90 de 9 de Junho, artigo 2º), apresentando o seu VII
relatório sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana, obedecendo
ainda ao imperativo de dar aos progressos técnicos registados o necessário
enquadramento ético, tirando as ilações que em consciência entende deverem conduzir à
formulação de recomendações.
Nesta introdução, não pode este Conselho deixar de consignar a importância da
ratificação da Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina e do Protocolo
Adicional que proíbe a clonagem de seres humanos para fins reprodutivos, por parte da
Assembleia da República (que aliás considerara urgente e recomendara no seu VI
relatório, relativo a 1999) e de sublinhar os reflexos que em toda e qualquer futura
legislação virá a ter esta magna carta bioética.
Passa agora o Conselho a apresentar, na forma resumida que naturalmente se
recomenda em análise deste tipo, as áreas de maior significado e relevância:
Células estaminais humanas
As investigações sobre o isolamento, cultura, diferenciação e potencialidades terapêuticas
de células estaminais, já mencionadas em relatório referente ao ano transacto,
prosseguiram e conduziram a novos conhecimentos, contribuindo igualmente para
levantar novas questões. É esta a configuração usual da pesquisa científica de qualidade
e não é possível, neste breve relatório, passar em revista os muitos avanços científicos e
as questões éticas que suscitam. Entende todavia o Conselho dever chamar a atenção
para os seguintes desenvolvimentos:
A obtenção de células estaminais embrionárias a partir de embriões humanos “supernumerários”, isto é congelados e sem perspectivas de implantação uterina, ou de
embriões produzidos in vitro através da fecundação de gâmetas doados é possível em
alguns países, tais como o Reino Unido e os Estados Unidos, embora de forma
regulamentada (por exemplo, no Reino Unido e na Suécia existe o limite dos quinze dias
como idade máxima da admissibilidade de embriões à experimentação; nos Estados
Unidos só podem ser financiados pelo erário público os estudos com células estaminais
que tenham sido obtidas por terceiros, financiados pelo sector privado). No Reino Unido,
mas não nos Estados Unidos, foi legalizada a clonagem "não reprodutiva" ou
"terapêutica" (para uma discussão destes termos, ver relatório sobre o estado aplicação
das novas tecnologias à vida humana relativo a 1999), como meio de obtenção de células
estaminais. A França prepara-se para discutir, em Março de 2001, uma proposta de lei
que prevê a utilização de embriões “super-numerários” para fins investigacionais com
objectivos terapêuticos. O Parlamento Europeu, porém, solicitou aos deputados britânicos
que rejeitassem a autorização da clonagem dita terapêutica e propôs que a proibição de
todo o tipo de clonagem humana fosse incluída na Declaração europeia dos direitos
humanos. Por seu turno, o Grupo de Ética da Ciência e das Novas tecnologias, da União
europeia, preparou um parecer sobre esta matéria, que virá certamente ajudar a reflectir
sobre esta matéria e que parece necessário numa União em que pelo menos quatro
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países (Itália, Alemanha, Áustria e Irlanda) proíbem toda e qualquer experimentação no
embrião, outros quatro a permitem, sob certas condições (Finlândia, Suécia, Espanha,
Reino Unido), dois se preparam para legislar sobre a matéria (Países Baixos, Bélgica) e
um (Portugal) não tem qualquer legislação relativa a esta área. O referido parecer
sublinha a prudência, o respeito pela dignidade e a proporcionalidade, recomenda a
incentivação da pesquisa sobre células estaminais adultas e considera aceitável a
investigação com células estaminais embrionárias obtidas de embriões super-numerários,
nos países em que seja legal o uso desses embriões para fins de pesquisa. Rejeita porém
o recurso à clonagem dita terapêutica e a criação de embriões para fins terapêuticos.
As razões para esta situação são óbvias:
a) o progresso verificado no conhecimento da biologia das células estaminais, das
condições necessárias para que dêem origem a células precursoras e estas, por sua vez,
a células diferenciadas, aptas a serem usadas no tratamento de situações patológicas
(embora ainda existam numerosas incógnitas que, para já, inviabilizam qualquer
tentativa de ensaio na espécie humana;
b) os interesses económicos, de inimaginável alcance, que suscita a potencial utilidade
terapêutica desta tecnologia, que abrange, em teoria, doenças tão importantes e
frequentes como a diabetes, o enfarte do miocárdio, a hepatite ou o acidente vascular
cerebral; correspondentemente, existe uma enorme pressão para admitir a
patenteabilidade de técnicas e produtos relacionados com células estaminais - na Europa
existem já 750 patentes de genes e foram pedidas dezenas de patentes relativas a
células estaminais:
c) a pressão dos grupos de cientistas e das instituições nacionais que tutelam a
investigação e que temem que os frutos da pesquisa (morais e materiais) fiquem
reservados aos países em que a legislação mais permissiva facilita a obtenção de células
embrionárias humanas;
d) os interesses das associações de doentes portadores de patologias eventualmente
beneficiáveis com a terapêutica celular e que, compreensivelmente, desejam ver
removidos os obstáculos à obtenção de linhas celulares adequadas a tal fim;
e) a discussão pública das questões éticas emergentes da obtenção de células estaminais
embrionárias e que se centram na natureza e estatuto do embrião (super-numerário ou
clonado): ninguém nega que o embrião merece respeito, mas enquanto que para uns
esse respeito é absoluto, inviabilizando a intervenção destruidora necessária à obtenção
de células estaminais, outros opinam que os benefícios esperados são superiores às
reservas éticas invocadas. Não se afigura fácil a obtenção de um consenso entre facções
opostas que, pelo menos nos países em que o debate público tem alcançado relevo e
significado, parecem ter semelhante expressão numérica.
Uma solução que contentaria todos e não traria problemas éticos substanciais consistiria
no recurso às células estaminais do adulto. Também nesta área se registaram, no
decorrer do ano, importantes avanços. Para além das células estaminais
hematopoiéticas, provenientes da medula óssea e responsáveis pela formação de todas
as células sanguíneas, isolaram-se contingentes de células estaminais no cérebro adulto,
nomeadamente no hipocampo e no bolbo olfactivo. Mais importante ainda a descoberta
da plasticidade destas células, que podem dar origem a células diferenciadas
características de órgãos diferentes daqueles onde se encontram: células estaminais do
sistema nervoso central originam não apenas neurónios, oligodendrócitos e astrócitos
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mas também células sanguíneas, musculares, hepáticas e cardíacas; a diferenciação no
sentido oposto é igualmente possível. Foi igualmente possível "imortalizar" linhagens
celulares hepáticas provenientes de células estaminais humanas (isto é, torná-las
cultiváveis indefinidamente) e transplantá-las para o fígado de ratos com lesão hepática
grave, prevenindo a sua morte.
A literatura científica comprova a extraordinária plasticidade das células estaminais, quer
tenham sido retiradas de embriões quer tenham origem em tecidos adultos. O problema
maior consiste agora em descobrir meios e técnicas de controlar qualitativa e
quantitativamente a sua diferenciação, multiplicação, adaptação e integração no órgão
em que as células delas derivadas venham a ser implantadas.
Genética
O avanço da tão promissora terapia génica sofreu um atraso considerável devido ao
infeliz acontecimento que ensombrou um dos primeiros ensaios clínicos deste tipo de
tratamento, ou seja a morte de um dos sujeitos do ensaio, devido a uma infecção vírica
por agente inoculado com o tratamento. Como é óbvio, foi interrompido o ensaio e
estabelecida, nos Estados Unidos, uma moratória que resulta na suspensão dos ensaios
com recurso a adenovírus, por tempo indefinido. Não se deve, todavia, inferir que a
terapia génica tenha sofrido um atraso irrecuperável ou que as suas perspectivas sejam
menos animadoras. Na realidade, pela primeira vez em dez anos de tentativas foi obtido
um êxito terapêutico indiscutível, no tratamento de duas crianças com síndroma de grave
imunodeficiência combinada, que puderam abandonar o ambiente hospitalar protector e
estão a fazer vida normal nas suas casas (Cavazanna Calvo et al., 2000). É claro que o
período decorrido (cerca de um ano) não é suficiente para se poder falar de cura, mas é
já muito significativo.
Por outro lado, o anúncio da decifração do genoma humano (na realidade 95 - 98% do
genoma total) foi feito com pompa e circunstância, na presença de chefes de estado e de
sumidades científicas. Resta agora uma imensa tarefa, que consiste em descobrir as
funções exercidas por cada gene individual, isto é, estabelecer uma carta genómica
funcional, para além da estrutural, grosso modo já delineada. De qualquer modo, tratase de um importante progresso, indispensável para a afinação do diagnóstico genético e
como base para a terapia génica, de cujo futuro, apesar das circunstâncias desfavoráveis
acima explanadas, se não deve duvidar.
Mantém-se, naturalmente, a atitude de não permitir qualquer tentativa de terapêuticas
génica da linha germinal, enquanto não houver provas sólidas de que tal tipo de
tratamento não tráz consigo o risco de alterações graves, de natureza patológica,
transmissíveis a futuras gerações. A este propósito, a técnica, recentemente descrita no
âmbito da fertilização in vitro, de aspirar o citoplasma de um óvulo são para o trasfegar
para um óvulo portador de alteração génica mitocondrial, o qual assim "curado", é
simultaneamente fecundado por um espermatozóide previamente seleccionado,
encontra-se sob critica acesa. Na realidade, e uma vez que o citoplasma contém material
genético, mitocondrial, a técnica descrita representa uma tentativa de substituir os genes
mitocondriais do óvulo receptor, de "má" qualidade (e por isso potenciais transmissores
de doença metabólica), por genes do óvulo dador, de "boa" qualidade, evitando que o
produto da concepção venha a ser portador ou paciente da doença metabólica em causa.
Trata-se de terapia génica da linha germinal, não por interferência com o genoma
nuclear, é certo, mas com o mitocondrial.
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A objecção total à alteração da linha germinal tem sido também invocada a propósito das
propostas, entretanto surgidas, de terapia génica pré-natal ou in útero. É compreensível
a atenção dispensada a esta matéria: realizada nesta altura da vida intra-uterina, a
terapia génica preveniria o aparecimento da patologia causada pelo gene defeituoso, as
células estaminais abundantes que o feto alberga poderiam integrar em melhores
condições o material génico inoculado e transmiti-lo às células delas descendentes e,
finalmente, o sistema imunitário pouco desenvolvido não teria grande capacidade para
rejeitar o vector e o transgene (o gene "curativo"). Por outro lado, o receio de uma
"inquinação" génica da linha germinal não parece ter fundamento, pelo que é de esperar
que, na sequência da experimentação animal bem sucedida, se venha em breve a tentar
esta terapia génica de fetos portadores de genes determinantes de doenças graves
incuráveis, tais como a fibrose cística, tesaurismoses como a doença de Gaucher ou de
Tay-Sachs, talassemia, etc.
Ensaios clínicos
É da maior importância a recente revisão (Edimburgo Outubro de 2000) da Declaração
de Helsínquia, da Associação médica Mundial. De facto, esta revisão vem estabelecer, de
forma inequívoca, que o uso do placebo em ensaios clínicos só é legítimo quando se não
possa recorrer, para fins de comparação com o novo medicamento em avaliação, a um
medicamento já considerado como padrão. Outrossim, a revisão estatui a
obrigatoriedade de publicação de todos os resultados dos ensaios clínicos realizados,
quer sejam positivos ou negativos (até aqui, e por óbvias razões de interesse, a indústria
geralmente só dava publicidade aos resultados positivos); e a obrigação de informar os
sujeitos do ensaio acerca das condições económicas e do suporte financeiro do ensaio em
que participam.
Embora esta emenda à declaração de Helsínquia, tal como a própria declaração, não
tenha força legal, a comunidade científica internacional tem-se regido pela Declaração e
daí um enorme impacte desta atitude, saudada com júbilo pelas associações de doentes,
aprovada pelo Conselho Nacional consultor de bioética dos Estado unidos (NBAC) e
criticado pela FDA e pela indústria. Lembre-se, a propósito, que o decreto-lei 97/94 de 9
de Abril, que regulamenta os ensaios clínicos, carece de revisão, ditada pela sua
desadequação às condições presentemente registadas.
Reprodução medicamente assistida
Não se tendo registado avanços técnicos dignas de menção, no ano transacto, os
resultados até hoje obtidos continuam a ser razoáveis (15 a 20% de êxito). Os
problemas éticos respeitantes a esta área são:
a) o da alocação de recursos a uma tecnologia de alto custo, como esta é;
b) a questão do destino dos embriões ditos "supranumerários” ou “excedentários”
(morte por descongelamento, experimentação, obtenção de células estaminais, em
qualquer caso supressão);
c) número de embriões a implantar e eventual "redução embrionária".
Frise-se, uma vez mais, que a ausência de qualquer diploma regulamentar desta
actividade torna a reprodução medicamente assistida feita em Portugal uma iniciativa
unicamente dependente da consciência e profissionalismo dos que a praticam, cujos
contornos são desconhecidos das autoridades de saúde e do público em geral. Urge, pois,
a publicação de uma lei que ponha termo a este insólito estado da arte.
O Relator,
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Prof. Doutor Walter Osswald
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RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista o que acima fica exposto, entende o Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida recomendar:
1. Que se siga através dos órgãos científicos, dos peritos e de outras instituições, entre
as quais se inclui este Conselho, os avanços registados na área da clonagem e das
células estaminais, de modo a preparar-se atempadamente legislação que tenha em
conta os interesses da ciência e da comunidade, com garantia do respeito pela dignidade
humana;
2. Neste contexto, que se reveja o Despacho 9108/97 do Ministério da Saúde, medida
legislativa avulsa que carece de clarificação e integração em diploma de mais vasto
âmbito;
3. Que se fomente a iniciativa de renovada discussão na Assembleia da República, do
Decreto 415/VII, (procriação medicamente assistida) devolvido à Assembleia pelo Senhor
Presidente da República ainda em 1999 e a que urge dar a forma conveniente para que
passe a ter força legal, assim preenchendo a grave lacuna existente no nosso
ordenamento jurídico, em contraste com os países da União e, mais gravemente ainda,
em contradição com o art.º 67, número 2, alínea e) da Constituição da República
Portuguesa.
4. Que seja revisto o decreto-lei 97/94, de 9 de Abril, que regulamenta os ensaios
clínicos, se encontra já desajustado da realidade hoje reinante e terá certamente de
incluir aspectos normativos relativos à emergente terapia génica.
5. Que sejam apoiados os esforços de grupos de investigação, portugueses, que se
dedicam ao estudo e eventual terapia de doenças de natureza genética, com grande
incidência em Portugal (polineuropatia amiloidótica familiar, doença de Machado Joseph).
Aprovado na 90ª Reunião Plenária em 14 de Fevereiro de 2001

Prof. Doutor Luís Archer
Presidente do Conselho Nacional de Ética
para as Ciências da Vida
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