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o progresso técnico-científico, 
biológica, tem trazido perplexidades pa 
descobertas envolvendo o mapeamento gl 
gem humana, modernas técnicas de proCI 
tras "novidades" que tanto proporcionam 

Tais avanços tecnológicos nas 
cas trazem à tona diversas indagações ju 
belecerem os limites da compatibilização 
e o progresso da Biotecnologia. 

Portanto, o que fazer? A quem 
para a tão amada e temida revolução? v 
mam por respostas imediatas para evitar 
além do progresso desejado, problemas 
atual e para as futuras gerações (alteraçõe 
afetem de forma imprevisível). 

As indagações se agigantam a 
questão do direito à privacidade em face 
possibilidade de acesso a informações gel 
perversas possibilidades de utilização de 
discriminatório e eugênico. 

O papel da informação na sociel 
vel, sendo que alguns afirmam que a soci, 
Informação. Consequentemente, a associa 
os avanços nas ciências biomédicas, em , 
certamente demonstram o quão important, 
dados genéticos, pois certamente estas in 
que na sociedade contemporânea, seja n 
principalmente, econômico. 

Diante destas questões, torna-st 
dade científica volte seus olhos para o tel 
polêmica relacionada ao direito à privacid 

Portanto, em razão de tais cons 
presente tema, pois é necessário se adeqw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


