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RESUMO

Os avanços tecnológicos relacionados a área de terapia gênica têm revolucionado particularmente o campo das ciências médicas, o que exige 
uma nova legislação em relação ao tema e suas implicações quando em confronto com a dignidade da pessoa humana. Mecanismos que 
possibilitam modificações pontuais no genoma humano e de outros organismos permitem a identificação e tratamento de muitas doenças 
genéticas. A terapia gênica, consiste no melhoramento genético através de alterações de genes mutados bem como a correção de modificações 
sítio-específicas. Através de avanços nas áreas da biologia molecular e bioengenharia, conseguimos manipular vetores capazes de entregar 
material extracromossomal em células alvos, como por exemplo plasmídeos, nanoestruturados ou vírus. Recentemente, relevantes avanços 
biotecnológicos em terapia gênica, através do aprimoramento de células tronco pluripotentes induzidas em pacientes portadores de doenças 
hepáticas, imunoterapia com células T do receptor do antígeno quimera e edição genômica pelo sistema CRISPR/Cas9 têm revolucionado não só a 
pesquisa como também o tratamento de pacientes. Na história recente, vivenciamos ideologias pseudocientíficas, como ideias eugênicas e o 
Nazismo, que pregavam a superioridade de grupos étnicos e gêneros, utilizando-se de conceitos biológicos como o melhoramento genético. Este 
trabalho propõe-se a estudar as aplicações bioéticas da modificação do genoma humano, particularmente o CRISPR. Pretendemos avaliar as 
consequências da utilização inadequada desta técnica, o que pode servir como alerta não só a comunidade cientifica, mas a comunidade 
internacional. O desafio de estudar a manipulação genética e a dignidade humana, objetiva analisar, essencialmente, os novos poderes sobre a 
vida humana decorrentes do desenvolvimento das pesquisas científicas em manipulação genética, bem como os aspectos jurídicos e bioéticos 
desta manipulação no início do século XXI. Esta análise foi centralizada em alguns questionamentos de ordem ética, moral e jurídica que surgem 
com o avanço das descobertas que dão cada vez mais espaço às manipulações genéticas, e com o crescente desenvolvimento das pesquisas 
científicas com a utilização da biotecnologia Para a realização desse trabalho, utilizaremos artigos científicos publicados em periódicos 
internacionais, livros de bioética e Biodireito, como também entrevista com pesquisadores e cientistas que trabalhem como o tema.
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