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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e a detenção de conhecimentos científicos e
tecnológicos constituem, sem dúvida alguma, o grande motor que impulsiona o
crescimento das nações. Por outro lado, devido às agressões do homem contra
a natureza e até mesmo contra o próprio homem, o planeta Terra nunca esteve
tão perto de ter seu equilíbrio irreversivelmente afetado. Neste sentido surge a
bioética, que aborda temas que vão desde uma simples relação interpessoal
(exemplo: médico-paciente) até fatores que interferem na sobrevivência do
próprio planeta (exemplo: as questões ecológicas). Na Medicina Veterinária e
na Zootecnia, o termo bioética está intimamente ligado à noção de bem-estar
animal.
A seguir farei uma breve abordagem a respeito das biotécnicas
reprodutivas em animais e seres humanos e a sua relação com a bioética.
Maiores detalhes referentes a abordagem do presente tema podem ser
encontrados nos capítulos de livro mencionados na bibliografia consultada.

Importância das biotécnicas reprodutivas
Considera-se inegável a contribuição que as biotécnicas reprodutivas
têm dado ao desenvolvimento técnico-científico e econômico das nações.
Dentre as diversas vantagens, atuais e futuras, das biotécnicas reprodutivas
destacam-se:
1-Ferramenta importante para compreensão da fisiologia reprodutiva
feminina e masculina;
2-Multiplicação de animais geneticamente superiores;
3-Formação de bancos de germoplasma animal;
4-Reposição de espécies ameaçadas de extinção;
5- Controle populacional (métodos contraceptivos)
6-Tratamentos de infertilidade na espécie humana e restauração da
atividade reprodutiva em mulheres portadoras, por exemplo, de cânceres,
submetidas à ovariectomia, previamente a tratamentos de radio e quimioterapia
7-Produção de órgãos humanos pela transgenia e possivelmente pela
clonagem.
Quanto aos principais inconvenientes e riscos das biotécnicas
reprodutivas, têm-se:
1-Pode levar a perda de variabilidade genética quando utilizada de
maneira indiscriminada;
2-Ruptura de barreiras éticas quando a manipulação da vida torna-se algo
banal.
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Bioética aplicada às biotécnicas
reprodutivas em humanos e
animais
Nas
últimas
décadas,
observou-se um expressivo avanço
técnico científico no âmbito das
biotécnicas reprodutivas em animais
e seres humanos.
O primeiro
grande marco destes avanços foi a
separação entre o ato sexual e o ato
reprodutivo, mantendo-se o controle
de ambos. Métodos contraceptivos
permitem o ato sexual sem
reprodução e, as técnicas de
reprodução in vitro dispensam o ato
sexual. Mais recentemente, a
biotécnica
de
clonagem
em
mamíferos relata fazer uso da
informação genética contida em
núcleos de células somáticas,
demonstrando que é possível
promover a reprodução na ausência
de gameta masculino. Muitos dos
leitores deste artigo poderiam estar
se perguntando “porque fazer uma
abordagem bioética das biotécnicas
reprodutivas em especial para
estudantes e profissionais ligados à
medicina veterinária e zootecnia?”
Eis algumas razões:
1- Veterinários especialistas
em biotécnicas reprodutivas, como
por exemplo Transferência de
Embriões, Fecundação in vitro , etc,
fazem parte de um mercado emergente e promissor que em geral
proporciona boa remuneração para
os
profissionais
competentes
envolvidos;
2- Praticamente todas as
biotécnicas reprodutivas são primeiramente desenvolvidas e testadas
em animais para posteriormente
serem
adaptadas
em
seres
humanos;
3– É responsabilidade do
médico veterinário diagnosticar o
impacto das biotécnicas reprodutivas sobre a qualidade de vida dos
animais, determinando objetiva-
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mente o grau de impedimento de
bem-estar, sendo que este grau
deve ser incluído nos processos de
tomada de decisão ética quanto à
biotécnica em questão;
4- Muitos profissionais ligados
à medicina veterinária e áreas afins
trabalham
em
um
mercado
promissor, envolvendo laboratórios
de reprodução assistida em humanos, não lidando diretamente com a
paciente que é atribuição exclusiva
dos médicos, mas participando da
manipulação
de
gametas
e
embriões;
5- Dependendo da forma como
são empregadas as biotécnicas
reprodutivas podem diminuir a
variabilidade genética e comprometer significativamente o bemestar animal;
6- No tocante aos animais, a
priori pode-se usar o seguinte
argumento: em geral todo animal
portador de genes exógenos pode
apresentar alguma característica
biológica desconhecida, portanto ele
deve ser mantido sob total controle
e em hipótese alguma ter a chance
de escapar ou de multiplicar a sua
bagagem genética no ambiente
através de acasalamento com
outros animais não controlados.
Padrões de segurança devem ser
rigorosamente obedecidos para o
controle dos riscos biológicos que
envolvem a produção e utilização de
organismos geneticamente modificados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os temas relacionados à
bioética são de análise complexa e
geram
sempre
debates
interessantes
modificando
e
ampliando o nível de consciência
dos indivíduos envolvidos. A
importância das discussões em
bioética, devido ao seu caráter
transdisciplinar é que a ciência não
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utilize
indiscriminadamente
as
novas tecnologias logo que elas
fossem viáveis, mas só depois de
ter conhecimentos e a sabedoria
suficientes para saber utilizá-las em
benefício da humanidade e não em
seu detrimento. Neste sentido a
bioética permitiria à sociedade
decidir sobre as tecnologias que lhe
convém. No caso específico das
biotécnicas reprodutivas, torna-se
importante que os profissionais
ligados à biologia da reprodução
tenham conhecimentos de bioética
a fim de adotarem uma conduta
respeitosa e séria em relação aos
animais e seres humanos, bem
como,
aos
seus
respectivos
gametas e embriões.
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