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RESUMO: As inovações biotecnológicas trouxeram avanços importantes para a reprodução 
humana artificial, possibilitando a confecção da vida em laboratório. Questões éticas envolvem 
a feitura indiscriminada de embriões excedentários congelados, para depois, com o 
consentimento dos pais, destiná-los à pesquisa em suas células-tronco totipotentes, em tese, 
única com potencial de diferenciação em outras células do corpo, regeneração e transformação 
em outro ser. A justificativa para pesquisas com embriões é que estas vidas prestar-se-iam à 
cura e terapia de doenças para salvaguarda de vidas adultas, como se o direito fundamental de 
proteção da vida admitisse gradação e valor. A problemática que se impõe é que novos 
paradigmas derrubam tais constatações, porque pesquisas avançaram para atestar que as 
células-tronco adultas hematopoiéticas – extraídas do sangue do cordão umbilical – são eficazes 
para cura e tratamento de doenças do sangue, como leucemia. Outras pesquisas desenvolvidas 
na Universidade de São Paulo, apontam que as células-tronco mesenquimais adultas extraídas 
do tecido do cordão umbilical, placenta, dentes de leite, líquido amniótico e tecido adiposo 
(lipoaspiração), apresentariam propriedades eficazes de diferenciação destas células-tronco em 
inúmeros tecidos e órgãos do corpo humano, sendo consideradas multipotentes e aptas à cura e 
terapia de doenças. Tais estudos também indicaram que as células-adultas mesenquimais não 
ofereceriam a possibilidade de rejeição pelo organismo do doador e, não se transformariam em 
células cancerígenas, primeiro ponto negativo para as pesquisas com células-tronco 
embrionárias. O objetivo deste trabalho, que utilizará metodologia da pesquisa exploratória e 
explicativa, é coletar os dados nestes estudos publicados por médicos e equipes de 
pesquisadores, confrontar os resultados com as justificativas para pesquisas em embriões, e 
propor alternativas éticas utilizando materiais destacáveis do corpo, no objetivo de derrubar o 
mito da necessidade de utilizar embriões vivos em pesquisas.  Os resultados parciais positivos 
oferecem substrato à hipótese ora levantada: as células-tronco adultas hematopoiéticas e 
mesenquimais, extraídas de partes destacáveis do corpo humano, por doação, seriam eficientes 
para cura e terapia de doenças em seres humanos. A relevância desta análise traz ínsita outra 
questão a ser respondida: os avanços da biotecnologia tornariam dispensável a utilização de 
embriões humanos excedentários em pesquisas de células-tronco, e na contemporaneidade, isto 
só permanece pelos interesses das clínicas de reprodução assistida. A temática funda-se na 
premissa de que a utilização de ser concebido após procedimento de fecundação in vitro, 
detentor de DNA único e dignidade própria, é gravíssima violação aos direitos humanos por 
cuidar-se de pessoa – assim definida para o direito constitucional -, sendo o genoma humano 
considerado patrimônio da humanidade por força de tratados internacionais, logo, sujeito do 
direito à vida, de nascer e de ser gestado. As descobertas poderão encerrar os argumentos em 
favor desta grave violação à vida embrionária e aos direitos humanos.  
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