
PERFIL DE ENTENDIMENTO DA COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA SOBRE A BIOLOGIA MOLECULAR: SUAS 

APLICAÇÕES E SEUS ASPECTOS ÉTICOS, LEGAIS E SOCIAIS 
 

Autores: DODOU, Hilania Valéria¹; FREITAS, Ludmila Alves¹; HOLANDA, Francisco Thiago Guedes¹; MENDONÇA, 
Nickolas Marlles Falcão¹; RUFINO, Carlos Diego Moreira¹; NOGUEIRA, Nádia Accioly Pinto ²;  
 
¹ Aluno de Farmácia, bolsista do PET/UFC - FARMÁCIA da Universidade Federal de Fortaleza (UFC) 
² Química, Professora do Curso de Farmácia da UFC, Tutora do PET/UFC-Farmácia. 
 
INTRODUÇÃO 

Com a descoberta do código genético por J. Watson e F. Crick em 1953, o meio científico 
passou por mudanças significativas que viriam a modificar, se não todas, mas a maioria das áreas do 
conhecimento, fato que fez com que a comunidade científica cunhasse o termo Revolução Científica 
para se referir a este período. Foi nesse contexto de euforia e intensas mudanças que o ocorreu o 
desenvolvimento da Biologia Molecular, área da ciência centrada no estudo e manipulação do material 
genético dos organismos vivos, bem como dos produtos finais do código genético — as proteínas. O 
Projeto Genoma Humano é outro marco na Biologia Molecular que trouxe inúmeros benefícios para a 
biologia: o desenvolvimento de novas tecnologias, a geração de mapas genéticos, físicos e de 
transcrição dos genomas de organismos, o desenvolvimento de um programa de pesquisa científica em 
paralelo com um programa de pesquisa em bioética, e principalmente a sequência do genoma humano 
livre e acessível para todos (COLLINS, 2003). 

Desde o seu surgimento, a Biologia Molecular tem avançado rapidamente e hoje é considerada 
área estratégica para o pleno desenvolvimento científico de um país. São exemplos de avanços 
possibilitados pelo advento da Biologia Molecular: síntese de insulina por meio da técnica do DNA 
recombinante, melhoria no diagnóstico de patologias como o câncer e inúmeras doenças genéticas, 
benefícios na agricultura por meio da utilização de organismos geneticamente modificados, avanços 
em microbiologia, advento da farmacogenômica, entre outros.  

Na mesma proporção em que trouxe avanços importantes na ciência, a Biologia Molecular 
também trouxe consigo inúmeros debates éticos, principalmente no que diz respeito à utilização de 
células-tronco embrionárias, clonagem terapêutica e reprodutiva, alimentos transgênicos, seleção de 
indivíduos por meio de suas características genéticas (eugenia), aborto em casos em que seja detectada 
alguma anomalia genética, entre outros.  

Hoje em dia, está mais fácil detectar uma anomalia genética incompatível com a vida enquanto o 
feto ainda está se desenvolvendo, o que leva ao questionamento bioético: deve-se deixar o bebê nascer 
mesmo que venha a falecer em pouco tempo ou deve-se realizar o aborto para minimizar o sofrimento 
da mãe e da criança? Outra questão polêmica é a eugenia, que consiste em selecionar indivíduos, para 
um emprego, por exemplo, com base em características genéticas, como propensão para determinadas 
doenças, ou ainda, os pais poderem escolher todas as características dos seus filhos, como cor dos 
olhos e cor dos cabelos, por meio da manipulação genética do zigoto. Estes são apenas alguns dos 
debates éticos suscitados pelos avanços da Biologia Molecular e que fazem parte do dia-a-dia de 
muitos profissionais e estudantes da área da saúde, principalmente. No ramo da saúde, descobertas 
relacionadas à Biologia Molecular vêm surgindo de maneira exponencial, demandando constante 
atualização, principalmente se considerarmos que, ao final do período de graduação, parte deste 
conhecimento já está desatualizado (SILVA et al., 2010). 

A divulgação errônea de temas relacionados à Biologia Molecular pode gerar restrições quanto 
ao uso das técnicas moleculares, restrições essas muitas vezes pautadas no preconceito, desinformação 
e religiosidade da população, assim como nas opiniões baseadas no senso comum. Todavia, espera-se 
maior predominância da visão crítica sobre temas relacionados à Biologia Molecular, quando se há um 
maior conhecimento técnico sobre o assunto (PEDRANCINI; GALUCH; MOREIRA; RIBEIRO, 
2007). É importante que os profissionais de saúde, principais divulgadores dos conhecimentos 



científicos junto à comunidade, tenham conhecimentos a cerca das questões envolvidas com a Biologia 
Molecular, para que possam, quando solicitados, servirem como fonte de informações fidedignas para 
a população, diminuindo a divulgações de informações preconceituosas a cerca da Biologia Molecular. 

O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil de entendimento dos acadêmicos dos 
cursos de Farmácia, Odontologia, Enfermagem e Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
quanto ao uso, aplicações, aspectos éticos e legais da Biologia Molecular, bem como conhecer a 
opinião deste público sobre as discussões bioéticas suscitadas pelas atividades desta área da ciência. 

 
 METODOLOGIA 

O trabalho consistiu nas seguintes etapas: elaboração, aplicação dos questionários e análise dos 
resultados. O questionário foi elaborado baseado em conhecimentos básicos e temas atuais e polêmicos 
comuns à Biologia Molecular. O questionário (Anexo I) consiste em oito questões, das quais cinco são 
objetivas e buscam avaliar a opinião dos entrevistados sobre situações, como aceitação dos 
Transgênicos, uso de células-tronco e as outras três questões são subjetivas e avaliam o conhecimento 
sobre conceitos básicos e técnicas. Os questionários foram aplicados com 50 estudantes dos cursos de 
Farmácia, Odontologia, Enfermagem e Medicina da Universidade Federal do Ceará, totalizando 200 
questionários aplicados. Foram entrevistados acadêmicos de todos os semestres de cada curso, de 
forma aleatória, após assinarem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados foram 
analisados com o auxílio do programa Excel® 2007. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo contemplou 200 alunos, de ambos os sexos, representantes dos cursos de Farmácia, 
Odontologia, Enfermagem e Medicina da Universidade Federal do Ceará, tendo a participação de 50 
alunos para cada curso. 

Segundo Zago (2004),  a Biologia Molecular evoluiu dos métodos relativamente simples de 
detecção de mutações no DNA, para abordagens que permitem identificar padrões diversos de 
expressão gênica, com aplicações diagnósticas, preventivas e para intervenções terapêuticas, fazendo 
da Biologia Molecular uma importante ferramenta para as atividades dos profissionais da saúde. 

Nesse contexto, os estudantes foram questionados sobre o que é DNA, onde 53,5% dos 
entrevistados usaram a função deste ácido nucléico para defini-lo; 24% definiram como ácido 
desoxirribonucléico e 15% não souberam responder ou definiram errado.  

Na agroindústria, os Transgênicos, são considerados um importante avanço tecnológico tendo 
em vista o aumento e melhoria do processo produtivo. As perguntas que avaliam a opinião dos 
graduandos revelaram que 6% dos entrevistados é a favor o uso de transgênicos; 73,5% são a favor 
desde que estes passem por testes rigorosos; 18,5% são contra por não considerarem o consumo dos 
transgênicos seguro; 0,5% declarou ser contra por considerar as pesquisas insuficientes e 1,5% se 
mostrou indiferente ao assunto.  

O uso de células-tronco embrionárias para fins terapêuticos ou de pesquisa trata-se de uma nova 
terapia que promete revolucionar os tratamentos terapêuticos, mas tem causado polêmica por aspectos 
éticos. Quanto à aceitação do uso de células-tronco embrionárias para pesquisa, 78,5% concordam com 
o uso das células-embrionárias para pesquisa, enquanto que apenas 19,5% não concordam e 2,0% são 
indiferentes ao assunto. 

A tecnologia do DNA recombinante é utilizada na produção de insulina artificial que é obtida 
através da bactéria Escherichia coli, sendo geneticamente modificada e capaz de sintetizar o hormônio 
(BARBOSA et al., 2012)  Na opinião dos entrevistados, 74,5% dos acadêmicos consideram segura a 
manipulação genética de bactérias, enquanto 23% não consideram segura e 2,5% são indiferentes ao 
assunto.  

Quando questionados sobre a possibilidade de aborto ao ser identificado doença genética grave, 
36% são a favor, enquanto que 60,5% declaram ser contra o aborto, dentre estes, por motivos 
religiosos, questões éticas e/ou possíveis erros de diagnóstico. Os indiferentes ao assunto resultaram no 
percentual de 2% dos entrevistados. 



A Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais, sejam eles microorganismos, 
animais ou vegetais, podendo ocorrer naturalmente ou de forma induzida. Ao serem questionados 
sobre o assunto clonagem, 80,5% dos alunos alegam desconhecer as técnicas de clonagem reprodutiva 
e clonagem terapêutica, 21% afirma conhecer e 15% não responderam.  

Segundo Brunoni (2002), o Aconselhamento Genético busca identificar prognóstico clínico e 
reprodutivo em pacientes, indivíduos ou famílias com doenças de etiologia genética ou 
susceptibilidade geneticamente determinada.Sobre essa temática, apenas 53% dos alunos sabem a 
finalidade do aconselhamento genético para casais, enquanto os demais não sabem a finalidade ou não 
responderam. 

Quando questionados sobre a possibilidade de um diagnóstico molecular de uma doença 
genética, antes que ela se manifeste, ser usado como critério excludente em uma seleção de emprego, 
79% dos alunos são contra essa atitude, enquanto 21% se posiciona a favor.  

Estas questões mostram que uma porcentagem elevada dos estudantes de graduação tem 
conhecimentos básicos de Biologia Molecular, como o conceito de DNA, mas não têm entendimento 
sobre técnicas mais complexas, tal fato pode ser decorrente da escassez de disciplinas que contemplem 
o tema Biologia Molecular nas estruturas curriculares dos cursos do Centro de Ciências da Saúde e que 
fundamentem os conhecimentos que se tem com o aprimoramento destes na abordagem do dia-a-dia.  
 
CONCLUSÕES  

A pesquisa possibilitou conhecer a opinião, assim como o nível de entendimento dos acadêmicos 
de cursos da área da saúde sobre temas relacionados à Biologia Molecular. Percebeu-se a presença de 
uma visão crítica entre os estudantes, visto que muitos justificaram suas opiniões baseando-se em 
aspectos éticos e não em informações obtidas na mídia não especializada. Entretanto, notou-se que a 
maioria dos estudantes desconhecem técnicas mais aprofundadas, como a clonagem reprodutiva e 
terapêutica e o aconselhamento genético, mostrando a necessidade do aprimoramento e abordagem 
teórica e prática desses conhecimentos dentro da estrutura curricular dos cursos do Centro de Ciências 
da Saúde.   

O avanço da ciência nos últimos anos proporciona novas tecnologias, surgimento de novas 
substâncias e o aperfeiçoamento de novas técnicas visando a descoberta da cura de doenças, fatores 
estes inerentes ao avanço nas diversas áreas da saúde. Pelo grande potencial que tem, a Biologia 
Molecular é uma área vista como promissora num cenário científico de tradicionais campos de 
pesquisas. Além do mais, qualquer estudo que busque entender o funcionamento do corpo é válido e 
merece atenção. Dessa forma, medidas que aproximem esses estudantes deste tema tão presente na 
atualidade são essenciais para formação de profissionais de saúde qualificados, atualizados e críticos. 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 


