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Genética da saúde

Após� a� polêmica� sobre� os� organis-
mos� geneticamente� modificados,� conheci-
dos� como� transgênicos,� seguiu-se� imedia-
tamente� outra� que� diz� respeito� à� utilização�
de� células-tronco� para� fins� terapêuticos.�
Não� se� trata� de� uma� novidade� científica,�
pois� as� pesquisas� já� vinham� sendo� realiza-
das� simultaneamente� àquelas� envolvendo�
os� transgênicos,� mas� as� implicações� de� na-
tureza� ética� e� os� questionamentos� sobre� o�
alcance� dessas� pesquisas� tiveram� a� mesma�
proporção.� A� mobilização� dos� cientistas� e�
de� entidades� foi� significativa,� contribuindo�
para� o� debate,� a� votação� e� a� aprovação� da�
Lei� de� Biossegurança� de� modo� a� permitir� a�
realização� de� pesquisas� em� uma� área� pro-
missora�quanto�aos�benefícios�para�portado-
res�de�doenças�de�natureza�genética.

Para�discutir�as�repercussões�da�aprova-
ção� da� Lei� de� Biossegurança,� as� implicações�
da� pesquisa� com� células-tronco� e� a� resposta�

dada� pela� sociedade� a� esses� acontecimentos,�
o� volume� 4� de� ConScientiae� Saúde� traz� uma�
entrevista�com�a�doutora�em�genética�e�espe-
cialista�em�bioética�Marlene�Boccatto.

Continuando� com� o� compromisso� de�
incentivar� a� participação� de� docentes� e� dis-
centes�na�produção�acadêmico-científica,�este�
volume� reúne� artigos� (TCC� e� iniciação� cien-
tífica)� de� várias� áreas� de� Ciências� da� Saúde�
e,� já� apontando� para� um� intercâmbio� acadê-
mico�mais�amplo,�apresenta�ainda�artigos�de�
docentes� de� outras� instituições,� o� que� deno-
ta� o� início� do� reconhecimento� da� publicação�
como�instrumento�de�formação�e�de�divulga-
ção�científicas.

Mais� uma� vez� faz-se� necessário� mani-
festar�os�agradecimentos�a�todos�aqueles�que�
contribuíram�direta�ou� indiretamente�para�a�
realização�deste�trabalho,�superando�todas�as�
dificuldades� que� permeiam� a� elaboração� de�
um�periódico�científico.
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