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Resultados recentes

• Bébé nasce meses depois de morte cerebral da 

mãe (orgãos salvam mais quatro pessoas)

• Crianças com material genético de 3 pessoas

• Biónica – mulher tetraplégica

• Técnica CRISPR/Cas9 – para editar DNA

• Big Data (300 “likes” no Facebook… preditivo)



Surpresas ?!

• ~ 90% das células no nosso corpo não são humanas

• ~ 99% do material genético que transportamos não é 

humano (~ 80% é de vírus e ~ 15% é de bactérias e 

fungos)

• ~ 99,9% de todas as espécies já desapareceram



Formas de promover/capacitar o “bem-estar” humano:

Alterando:  1. ambiente “natural”

2. ambiente “social”

3. o “estado cerebral”

4. a biologia

(Julian Savulesco)

Através do conhecimento e das suas aplicações. 

Papel fundamental das ciências naturais, sociais e 

humanas.



2 – Alterando/Inovando o “ambiente social”

● Monarquias absolutas desaparecem (Magna Carta, Séc XIII)

● Liberdade religiosa respeitada (Protestatio, Séc XVI)

● Abolição da escravatura (Marquês de Pombal 1769;  UN, 1962 

assinada por 40 paízes, ratificada por 4)

● Direito ao voto das mulheres (NZ 1893, USA 1928, France 1945, 

Portugal só total 1974) (Territory of Wyoming, nos EUA foi 1ª )

● Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)

● Princípios da Bioética Médica (Beauchamp & Childress, 1979)

(UN Convenção de Direitos de Pessoas com Incapacidades, 2008)

● Alteração do conceito de família (em construção)

● Declaração dos Princípios Fundamentais e Direito no Trabalho

(Organização Internacional do Trabalho, 1998)



Luta permanente pela,

Liberdade, Autonomia e Responsabilidade

(Centenas de milhões sofreram e morreram)



3 - Alterando o “estado cerebral”

Nada de novo….e usado universalmente

• Educação (forma mais antiga de estimular a curiosidade, 

imaginação, concentração,…)

• Estimulação cultural

– Literatura

– Arte

– Viagens, “facebook”, 

• Alteração de estados emocionais

– Apaixonar-se, experiências místicas/religiosas…

– Alcool, café, “cogumelos mágicos”…

– “Smart drugs” “mood controllers” (desporto, exames, nos 

militares,…)



4 - Alterando a “biologia”

História recente:

- anestesia, re-animação

- antibióticos, vacinação

- contraceção, esteróides,…

- diagnósticos “não invasivos”

- reprodução e morte medicamente assistidas

- rastreio genético na prevenção e tratamento

- transplantes e cirurgia plástica

muitas com enorme resistência das “autoridades”



Alterando a “biologia”

Futuro: (usando nanociências, engenharia genética, 

technologias da informação and ciências cognitivas)

-terapias génicas, selecção e edição

-vida mais longa e mais saudável

-clonagem terapeutica & reproductiva

-”big data” → medicina personalizada

-bioengenharia & biónica

-vida sintética

Espera-se maior resistência das “autoridades”



Preocupações recorrentes em relação à 

ciência e à tecnologia

- Contra a Natureza (“Playing God”)

- Eugenia

- Equidade e justiça (GenRich vs GenPoor)

- Disrupções societais

- Dignidade humana

- Integridade Científica

- Literacia científica



- vacinas, transplantes, procriação ou morte assistidas, 

“pílula”… e … são as “autoridades religiosas” que 

pretendem “saber” os propósitos divinos.                      

Are they “playing God”?

- Imposta por governos vs escolhas individuais

- “Industrial” →  “Digital-…”  →   “Nano-…” → 

- Enorme no passado (esperança de vida) e no futuro

- Vida como “dádiva”  versus “construída”.



- Fraca reprodutibilidade ………                            

“predator journals” ……                                                 

“we all know that you get screwed if you play by the 

rules”

- 2/3 população com níveis de literacia em saúde 

problemática ou inadequada



Sacralizar o genoma humano!

Sacralizar uma versão genética específica da nossa espécie, 

protegendo-a de forma a impedir a sua alteração…… poderá 

não ser muito diferente das tentativas eugénicas de santificar e 

promover um ideal genético específico para a nossa espécie.

Eric T. Juengst

in “Human Enhancement”, Oxford UP, 2009



Justiça distributiva (John Rawls)

Se confortavelmente promovemos:

- recursos/vantages ambientais (ensino de 

qualidade, nutrição saudável, ambiente familiar 

estimulante, conforto económico, vacinas…)

Porque não promover também:

- recursos/vantagens genéticas (não só eliminando 

doenças como protegendo e/ou dando vantagens) 

“The biological foundations of bioethics”

Tim Lewens, Oxford University Press, 2015



Big Data / Cloud Computing

As neuroscientists and “omic” researchers are mapping our brains and 

metabolism

→→→→ mathematicians and computer scientists are mapping our 

behaviour

They.ve got your number

Stephen Baker, Vintage Books, 2009



Literacia científica

Para enfatizar muito mais a prevenção

Apostar muito mais na Higeia, a “outra” filha de Esculápio, em vez da 

sempre, cada vez mais presente, Panaceia



Outros Textos

The Perfect Baby
Glenn McGee, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (2000)

The Baby Business
Debora L. Spar, Harvard Business School Press (2006)

Future Bioethics
Ronald A. Lindsay, Prometheus Books (2008)

The Moral Landscape
Sam Harris, Transworld Publishers (2010)

The Biological Foundations of Bioethics
Tim Lewens, Oxford University Press (2015)



2 ideias para concluir

Take care of freedom and truth will take care of itself

Richard Rorty, 2007†

The journey of discovery does not necessarily require 

finding new landscapes but observing with different 

eyes Marcel Proust, 1922†


