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Resumo 

Este paper tem como objetivo analisar a construção social da doença do Spoan, uma nova doença localizada em 

uma comunidade do interior do sertão nordestino, analisar a produção conhecimento em genética humana e entender o papel 

dos laboratórios no fenômeno da biomedicalização da sociedade. Baseado em etnografia de laboratório e entrevistas semi-

estruturada, este trabalho descreve parte da pesquisa realizada na bancada do laboratório e o uso das ferramentas da biologia 

molecular para entender o processo de construção do conhecimento. Fora da bancada do laboratório, a construção da nova 

doença provoca mudanças sobre a vida de uma comunidade localizada no interior do sertão nordestina como a construção 

de uma rede de biossociabilidade e do questionamento do saber médico.  

Palavras-chave: biomedicalização, biologia molecular, gênero e ciência 

Abstract 

This paper aims to analyze the social construction of Spoan syndrome, a new genetic disease that appears in  a 

small village in the interior of Brazil, also aims to understand the production of knowledge in human genetics and 

understand the role of the laboratories in the biomedicalization of society. Based in the ethnography of laboratory and semi-

structured interviews, this paper describes part of the research realized in the lab’s workbench and the uses of molecular 

biology tools to understand the production of knowledge. Outside of the lab, this new disease had impact of social life in 

this community: the construction of biosociability network also, members of the community had questioned the knowledge 

and authority of the science.  
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1. Introdução1 

Há 150 anos chegou no sertão nordestino o velho Maximiliano para casar-se com a filha de 

Pedro Queiroz, dona Antônia, infelizmente foi um casamento curto pela morte precoce da esposa. 
                                                

1 O paper é baseado nos diálogos que mantive com uma das pesquisadoras responsável pela descrição da doença 
(pesquisadora A.P.) durante o início da minha pesquisa de campo, em entrevistas semi-estruturadas com as pesquisadoras 
A.P. e L.S., análise de artigos da Revista Pesquisar FAPESP, da Folha de S. Paulo e da Tribuna do Norte. Em matéria 
veiculada pela mídia televisiva, Jornal Bom Dia Brasil da Rede Globo e em produções científicas (artigos, teses). Quando 
iniciei a pesquisa de campo, a pesquisadora que desenvolveu a pesquisa no laboratório (pesquisadora L.S.) havia concluído 
a parte da bancada de laboratório e estava no momento da redação da tese. A descrição de parte dos procedimentos do 
laboratório foi baseada em observações de outros pesquisadores que utilizaram técnica similar e em entrevista com a 
pesquisadora L.S. 



Viúvo, seu Maximiliano casou-se novamente com uma sobrinha de Antônia. Como era mulherengo, 

contam os mais velhos, adquiriu “uma sífilis” que contamina até hoje os seus descendentes, 

provocando uma doença que causava um “aleijo medonho”. 2  É dessa forma que a doença é 

compreendida pelos moradores de Serrinha dos Pintos. Os cientistas, por sua vez, contam outra história. 

De comum, as duas histórias têm a hereditariedade pelo sangue como forma de transmissão da doença 

e o fato de livrar os pais da culpa da transmissão da doença e os filhos pela manifestação da síndrome. 

Pelas histórias dos moradores de Serrinha dos Pintos, a culpa original é atribuída ao velho Maximiliano. 

Na versão dos cientistas, a culpa é atribuída ao Seu Pedro Queiroz. 

Este paper descreve a “descoberta” de uma nova doença genética por um grupo de biólogos e 

médicos de um centro de pesquisa que é referência na área; a doença, no entanto, é conhecida há mais 

de um século no sertão nordestino. A descrição da síndrome por pesquisadores brasileiros será 

analisada a partir da perspectiva dos estudos sobre o fenômeno da biomedicalização e do campo 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. A construção da síndrome é resultado do envolvimento de diversos 

atores entre os quais se encontram os pacientes, os pesquisadores, as instituições governamentais, o 

DNA, a universidade e as agências de fomento à pesquisa em dois espaços distintos: um laboratório de 

genética humana na região sudeste e uma região no sertão do nordeste cuja população apresenta uma 

das maiores taxas de “deficiências”, de acordo com o IBGE3. Ainda que tenhamos a sensação de que se 

trata de dois mundos isolados, a história da construção da síndrome mostra o laboratório como 

“reconfigurador das ordens sociais e naturais”4 por provocar mudanças na sociedade sobre a percepção 

da doença e por transformar as relações entre pacientes e médicos. A construção da doença aponta para 

a idéia de que os laboratórios de pesquisa não são espaços isolados da sociedade, ao contrário, mostra o 

quanto as fronteiras entre laboratório e sociedade são fluidas e permeáveis5. 

Os estudos sobre as construções de doenças na perspectiva dos estudos sociais da medicina têm 

se tornado relevante nos últimos 50 anos, de acordo com Conrad & Barker (2010), contribuindo para a 

compreensão de doenças numa perspectiva social. De acordo com os autores, na visão dos estudos 

sociais das ciências, a doença é construída por significados e experiências culturais e sociais, enquanto 

que na visão de médicos e cientistas, a doença assume caráter universal, não variando no tempo e no 

espaço.  

Dessa forma, o objetivo deste paper é o de compreender a construção social da Síndrome de 

Spoan a partir de conceitual analítico proposto por Conrad & Barker (2010) e Clarke et alli (2003, 
                                                

2 Conforme a fala dos moradores da cidade que migraram para São Paulo. 
3 NERI, 2003 
4 Cf. Knorr (1999, 1979, 1981). 
5 Cf. Knorr, 1999. 



2010). Ao analisar a produção do conhecimento  no laboratório, baseei-me nos estudos de laboratório 

(Knorr, 1979, 1981, 1999; Latour & Woolgar, 1997; Latour 1983, 1997; Law 1994) para entender a 

construção de fatos científicos nos laboratórios, assim como entender as relações entre o laboratório, a 

sociedade e a rede que permitiu a construção da Spoan. Além disso, esse estudo privilegia o espaço do 

laboratório, e utiliza os conceituais analíticos dos estudos sobre a biomedicalização, procura ainda 

entender os significados culturais da doença, do doente, do conhecimento, da produção do 

conhecimento e de como esse conhecimento afeta a sociedade. Por fim, as relações de gênero no 

laboratório é analisada à luz dos estudos sobre gênero e ciência. 

A síndrome de Spoan6 é uma doença neurodegenerativa que leva à atrofia de músculos dos 

membros superiores e inferiores dos indivíduos afetados. As crianças nascem com problemas de visão, 

enxergam cerca de 10% do normal, a partir dos 10 anos de idade os músculos das pernas e dos braços 

começam a se atrofiar até o ponto de perderem a mobilidade, o que ocorrerá por volta dos 20 anos. A 

fala dos portadores da síndrome também é prejudicada pelo enfraquecimento dos músculos. Não se 

constatou deficiências cognitivas, no entanto, dada a baixa capacidade de visão, a maioria das crianças 

abandona a escola nos primeiros anos escolares. Não existe tratamento específico para a doença, apenas 

fisioterapia e medicamentos que retardem a perda das funções do músculo no corpo. Atualmente, a 

única forma de se detectar a doença é através do histórico familiar (genealogia) por se tratar de uma 

doença hereditária e pelas características do desenvolvimento da síndrome nos pacientes. As pesquisas 

conseguiram descrever a síndrome, o processo de desenvolvimento da doença e a região candidata do 

gene da Spoan, no entanto, ainda faltam localizar e identificar os genes responsáveis pela mutação. Por 

se tratar de uma doença recessiva, esta só se manifesta em filhos cujos pais sejam consanguíneos, ou 

seja, primos entre si. E nesse caso, a história da pesquisa começa com uma jovem, que a denominarei 

paciente Z.7, moradora da cidade de São Paulo, cujos pais são primos de primeiro grau e vivem no 

sertão nordestino.   

A síndrome foi diagnosticada em 74 indivíduos no sertão do nordeste, em uma cidade de 4.300 

habitantes, o que significa que 1,7% da população apresentam a síndrome de Spoan e um em cada nove 

habitantes da cidade carrega o gene defeituoso que pode gerar, ou não, a síndrome8. A cidade sustenta 

ainda os piores índices para deficiências, ocupando o 13º lugar no ranking nacional de deficiências por 

cidade, ou seja, cerca de 30% da população apresenta algum tipo de deficiência, física ou cognitiva. No 

ranking de deficiências que torna o cidadão incapaz (intelectualmente ou fisicamente), a cidade 

                                                
6 Acrônimo do inglês para Spastic paraplegia, optic atrophy, and neuropathy  
7 Na época a paciente tinha 26 anos. 
8 Cf. pesquisadora 13. 



ocupada a 19ª posição no país9. Trata-se, portanto, de uma região grave em termos de saúde publica e 

que até o momento da descoberta da síndrome de Spoan a secretaria de saúde negligenciava o problema. 

A descrição da construção da Síndrome de Spoan tem como objetivo entender a trajetória da 

construção de uma doença, aqui analisada não enquanto uma “descoberta científica”, mas enquanto 

uma construção social. Dessa forma, entende-se que a ciência não é uma esfera autônoma, 

cognitivamente diferenciada e produtora de verdades incontestáveis, como a visão clássica de ciência 

pressupunha 

Muitos dos temas de pesquisa desenvolvidos nos laboratórios estudados nesta pesquisa são 

selecionados entre os pacientes que chegam ao centro. A pesquisa também pode se originar a partir de 

uma linha temática consolidada pelos coordenadores, com fontes de financiamento, projeto temático e 

um grupo de pesquisadores. No caso da descoberta de novas doenças, é preciso mais do que sorte em 

encontrar um tema interessante, muitas vezes é preciso investimento pessoal, dedicação e o local certo 

para a realização da pesquisa.  

A construção da síndrome de Spoan se inicia em 1999 quando a A.P.10 se interessa pelo caso de 

uma das vizinhas que apresentava algumas deficiências. Decide montar a genealogia da sua família, e o 

faz em parte com a desculpa de testar um questionário que iria ser aplicado no centro de pesquisa em 

que trabalha. Com isso, A.P. descobre que outros membros da família da paciente Z. apresentavam a 

mesma deficiência. A partir dos relatos por parte de outros moradores do bairro advindos da mesma 

região, confirmou-se a existência de outras pessoas com os mesmos sintomas, tal fato impressionou a 

pesquisadora. Tratava-se de um caso bastante incomum, mesmo entre pesquisadores que trabalham 

com aconselhamento genético, nos casamentos entre primos é raro encontrar uma doença que se 

perpetue por diversas gerações e nessa freqüência. 

Por se tratar de hipóteses baseadas em relatos de moradores, a pesquisadora A.P. não poderia 

transformar o problema imediatamente num projeto de pesquisa e nem poderia pedir ajuda financeira 

para deslocar-se até o sertão nordestino sem dados concretos. Comprou uma passagem com recursos 

próprios, carregou as duas filhas e decidiu “tirar férias”. Visitou as famílias afetadas, coletou relatos de 

vida, amostras de sangue, fez genealogias, fez pesquisa de campo e até observação participante.   

 

2. As transformações na produção do conhecimento em biomedicina 

                                                
9 Neri, 2003. FSP 25/07/2005; FSP 07/09/2008. 
10 Pesquisadora 13, de pós-doutorado do laboratório 3. 



A próxima etapa da pesquisa sobre a spoan ocorreu na bancada do laboratório onde a 

pesquisadora L.S.11 “varreu” trechos de DNA em busca dos lócus gênico e do gene da síndrome. O 

novo papel da biomedicina, da genética humana e da biologia molecular sobre a medicina é analisado 

por Clarke et alli (2003, 2010) como um processo de transformação que ocorre na segunda metade da 

década de 1980 no qual a “tecnicização” da biomedicina foi crucial para o surgimento do fenômeno da 

biomedicalização:  
...[A] ciência biomédica do novo milênio está sendo transformada pela biologia molecular. A abordagem da 

biologia molecular se inicia nos anos 1930s, intensificada nos anos 1950s com a descoberta da estrutura do DNA. 

Estes fatos e os desenvolvimentos relacionados à ciência básica e às pesquisas tecnológicas impulsionaram a 

compreensão de doenças no nível (sub)molecular das proteínas, dos genes individualmente e dos genomas 

(proteômica, genética e genômica)...12 

Como analisam Clarke et alii, no processo de intensificação da biomedicina, além da figura do 

médico, outros atores se tornaram cruciais, entre estes os cientistas e os médicos-cientistas. Na rotina 

do laboratório, percebemos como a construção biomolecular da Spoan é parte fundamental do processo.  

As ferramentas que possibilitaram o mapeamento de trechos de DNA a fim de se encontrar os 

“locos gênicos” são ferramentas que surgiram por meio das transformações tecnocientíficas da biologia 

molecular. Se olharmos para o campo da biomedicina, percebemos que uma série de transformações 

ocorreram principalmente a partir do Projeto Genoma Humano e, no Brasil, pós-projeto Genoma da 

Fapesp (1997), o que tornou possível a descrição de uma nova doença num período relativamente curto 

de quatro anos de pesquisa. Esse fenômeno que engloba a área da saúde e da qual a genética humana 

tornou um campo fundamental é o que Clarke e outras pesquisadoras do mesmo grupo denominaram 

biomedicalização. O fenômeno da biomedicalização é relevante para entender o caso da Síndrome de 

Spoan pelas transformações tecnocientíficas, pela concepção dessa nova doença enquanto risco na área 

da saúde.  
Biomedicalização é o nosso termo para o crescente processo complexo, multisituado, muldirecional da 

medicalização que hoje está sendo tanto ampliado quanto  reconstituído através de formas sociais emergentes e 

práticas crescentes do tecnocientificismo da biomedicina. Sinalizamos  com o ‘bio-’ em biomedicalização as 

transformações do humano e do não-humano que se tornou possível pelas inovações tecnocientíficas como a biologia 

molecular, biotecnologias, genomização, transplantes na medicina e as novas tecnologias médicas.13 

Com isso, o início das pesquisas biomoleculares ficou sob a responsabilidade da pesquisadora 

L.S. que mapeou parte do cromossomo 11 em busca dos genes responsáveis pela Síndrome de Spoan. 

                                                
11 Pesquisadora 23, doutoranda no laboratório 3. 
12 Clarke et alii, 2003: 175. 
13 Clarke et alii, 2010, pg. 47. Tradução própria. 



No laboratório, os objetivos da pesquisadora eram três: mapear os lócus gênicos, identificar os genes e 

suas mutações e desenvolver testes genéticos para detectar a presença do gene causador da síndrome. 

Para isso amostras de sangue de indivíduos14 portadores da doença foram coletadas e trazidas para São 

Paulo. O estudo confirmou que se tratava de uma nova doença, com indícios de que o gene doente 

estaria localizado numa determinada região no cromossomo 11. A confirmação ocorreu em 2004 e a 

publicação do primeiro artigo científico ocorreu em 2005. Para um projeto de pesquisa na área da 

biologia molecular, trata-se do início de um estudo cujo objetivo é encontrar o gene causador da 

síndrome e compreender a doença no nível molecular. 

O projeto de pesquisa inicia-se em 2004, com a aprovação de uma das pesquisadoras no 

programa de doutorado e com o suporte financeiro de uma agência de fomento à pesquisa. Iniciava aí 

uma nova fase da pesquisa no qual 80% do tempo da pesquisadora responsável seria dedicado à 

bancada do laboratório para identificar os genes causadores da síndrome.  

Pesquisas cujo objetivo é o de encontrar trechos de DNA associado a doenças ou qualquer outra 

característica humana podem levar pouco tempo, num “golpe de sorte”, conforme relata A.P., ou muito 

tempo até encontrar a região certa. Algumas pesquisas são abandonadas no meio do caminho quando 

todas as pistas possíveis não levam a um resultado satisfatório.  

O processo do mapeamento genético é trabalhoso. Amostras de sangue são inseridas nos tubos e 

os procedimentos para a preparação do material obedecem a certos protocolos. Os protocolos são como 

receitas de bolo no qual os pesquisadores seguem à risca para não comprometer o material. 

Laboratórios importam os kits, reagentes prontos, para preparação do material a ser sequenciado. 

Durante a pesquisa de campo, os pesquisadores denominavam os protocolos de “receitas de bolo” e o 

seu ritual de preparação de “cerimônia do chá”15. Na maioria das vezes, o aluno simplesmente usa os 

protocolos inclusos nos kits de seqüenciamento, outras vezes os copia em seus cadernos de anotação. 

Alguns protocolos são readequados, e na maioria das vezes com a anuência do coordenador do 

laboratório. O exemplo abaixo foi retirado do artigo de Jordan e Lynch: 1) Etiquetar os tubos; 2) Adicionar 

volume apropriado de água; 3) Preparar mistura de reagentes para 10 reações; 4) Adicionar 30 microlitros da 

mistura de reagentes em cada tubo; 5) Adicionar apropriado volume de DNA para cada tubo; 6) completar com 50 

microlitros de óleo mineral estéril; 7) Posicionar os tubos no circulador térmico para 90 Cº  , 50 Cº e 72Cº, e8) 

Rodar 40 vezes.”(Jordan e Lynch, 1998: 779).16 

                                                
14 Para o consentimento formal é necessário que os paciente assinem um termo de consentimento, aprovando o uso de 
amostras de sangue ou outro tecido para a pesquisa.  
15 Conf. pesquisadora 18. 
16 Tradução livre. 



Alguns pesquisadores delegam a realização dos protocolos a outros pesquisadores por 

considerarem a bancada de laboratório desprovida de valor, repetitiva ou pela ausência de habilidades. 

Em outros casos, outros pesquisadores se voluntariam para ajudar o pesquisador em “apuros” quando 

percebem que estes não conseguem realizar os procedimentos.  

Durante os quatro anos de pesquisa, apenas um dos objetivos da pesquisa da doutoranda L.S., 

foi cumprido: mapeamento dos lócus gênicos da síndrome. Além da confirmação da hipótese de que se 

tratava de uma doença nova por meio de exames moleculares, a localização dos lócus gênicos, região 

onde nenhuma outra doença foi constata, é a forma pela qual os cientistas “provam” a “descoberta” de 

uma nova doença17. 

Quanto ao segundo objetivo do projeto da L.S., não foram localizados os genes mutantes 

causadores da síndrome e como conseqüência não se desenvolveu os testes genéticos para detectar a 

presença do gene em pacientes. A localização dos lócus gênico confirma a existência da doença, mas 

não permite abrir a “caixa preta do corpo humano” para saber mais sobre a doença e propor terapias 

gênicas. 

Como as técnicas disponíveis no laboratório não permitiam uma análise mais aprofundada, o 

laboratório decidiu fazer uma parceria com um laboratório no exterior que fosse capaz de realizar o 

mapeamento utilizando outras técnicas. O contato no exterior é um pesquisador brasileiro e colaborador 

do centro. Com isso, espera-se que o gene mutante seja identificado. 

A gente fez o seqüenciamento de muitos genes candidatos, mas chega uma hora que a sua 

técnica não cabe mais, ou você passa mais uma centena de anos fazendo seqüenciamento ou você faz 

uma parceria com quem tem uma técnica melhor. E eles [pesquisadores da Universidade da Califórnia, 

San Diego] têm uma técnica melhor. Essa técnica ainda não está bem desenvolvida  no centro, estão 

implementando a técnica do deep sequencing, mas isso ainda leva um tempo, então a gente fez a 

colaboração para ver se a coisa anda mais rápido (pesquisadora A.P.) 

Neste sentindo, torna-se importante entender o papel de A.P. Ainda que não seja o objetivo 

principal da tese e nem do capítulo, no caso da construção da doença de Spoan as relações de gênero e 

o gênero em si são relevantes. A presença majoritária das mulheres nos laboratório de genética humana 

é um dado relevante.18 A idéia de que existe uma objetividade única é facilmente desconstruída no caso 

da síndrome de Spoan. De que objetividade se está discutindo? A história da construção da doença não 

poderia ser analisada a partir  das ideologias da objetividade clássica, universal e neutra.   

                                                
17 SOUZA, 2008, pg 7 
18 Cerca de 90% dos pesquisadores dos laboratórios que visitei são compostos por mulheres pesquisadoras.  



Trata-se, portanto, de uma objetividade situada. Ainda que a maioria dos pacientes resida no 

sertão, a pesquisa foi desenvolvida no estado de São Paulo e num laboratório cuja linha de pesquisa e 

produção acadêmica em doenças neurodegenerativa é referência na área. Somado a isso é preciso levar 

em conta que se trata de um laboratório privilegiado, cujos recursos financeiros para pesquisa não são 

um problema, se comparado com a situação de outros laboratórios públicos de pesquisa no país. A 

relação das pesquisadoras (A.P. e L.S.) com os pacientes, a dedicação à pesquisa e o entusiasmo pela 

ciência são elementos que permitem entender a “objetividade” da pesquisa sobre a Spoan.  

Para simplificar, concordo com Haraway que considera simplesmente a idéia de que a 

objetividade científica deveria ser substituída por uma objetividade feminista, produzimos 

conhecimentos a partir de coisas que vemos e observamos. De acordo com Haraway, “objetividade 

feminista significa simplesmente conhecimentos situados”19, pois para a autora, sendo o conhecimento 

socialmente produzido, este é social e historicamente localizado.  

Ainda no debate em torno da objetividade, Keller e Longino afirmam que a “objetividade 

científica precisa ser reconcebida enquanto função de uma estrutura comunal, e nunca como 

umapropriedade individual de cientistas”.20 No caso da Spoan, a construção da doença é coletiva desde 

o seu início, o que torna a sua construção um exemplo de uma pesquisa em que gênero, conhecimentos 

situados e a rede de atores explicam parte dessa construção.  

Os estudos feministas sobre ciência têm discutido o quanto a produção do conhecimento 

científico reproduz e reflete mudanças, preconceitos, desigualdades e avanços sociais no espaço do 

laboratório. Isso demonstra que a ciência não é neutra, objetiva e universal, mas carregadas de valores 

que se materializam nas relações de poder entre os atores participantes da construção das ciências. O 

fato da segunda pesquisadora (L.S.), a cientista que efetivamente realiza todos os procedimentos na 

bancada de laboratório, ser mulher ratifica a importância de se olhar para as relações de gênero no 

laboratório.  

Nos quatro laboratórios em que realizei a etnografia de laboratórios, a presença dos homens 

pesquisadores do mestrado e do doutorado era esporádica. E as justificativas para a “ausência” 

masculina nos laboratórios eram muitas: a metodologia da pesquisa que não exigia muitas horas de 

bancada, a falta de habilidades com os instrumentos do laboratório, projetos em que outra pesquisadora 

já havia feito a parte da bancada de laboratório eram as explicações mais comuns entre os 

pesquisadores homens. Se as mulheres são dotadas de mais paciência ou mais habilidades manuais, 

essas hipóteses não foram objeto das minhas investigações, no entanto, percebi que algumas 

                                                
19 HARAWAY, 2002: 170. Tradução livre. 
20 LONGINO, 200. Tradução livre. 



pesquisadoras não se importavam em realizar os protocolos do laboratório, algumas até gostavam, e a 

maioria afirmara que se tratava de uma parte importante da pesquisa. 

Na pesquisa em que se usam as técnicas da biologia molecular, a bancada de laboratório é a 

parte inglória da pesquisa. Inglória pelo trabalho repetitivo e cansativo que uma vez realizado some dos 

registros da pesquisa. Além disso, no caso da pesquisa sobre a síndrome, a pesquisadora que 

efetivamente trabalhou no laboratório ficou conhecida pela mídia como a “encarregada”21 pelo 

mapeamento. Infelizmente, o trabalho da bancada de laboratório é crucial para a pesquisa, no entanto o 

reconhecimento, mesmo entre os biólogos é pequeno.  

 

3. Conclusões  

Neste paper abordei alguns aspectos da construção de uma doença genética ainda não descrita 

na literatura médica por um grupo de pesquisadores de um laboratório localizado no Estado de São 

Paulo. Destaco quatro aspectos no processo de construção de uma nova doença que ajudam a 

compreender o papel dos laboratórios públicos de pesquisa no fenômeno da biomedicalização da 

doença: 1) a idéia que doenças são construídas socialmente em oposição à idéia de que doenças são 

descobertas, universais e invariáveis no tempo e no espaço; 2) as transformações tecnocientíficas das 

ciências como intensificadora do papel da biologia molecular e da genética sobre o fenômeno da 

biomedicalização da saúde e da doença, e 3) o papel dos atores que ajudaram na construção da doença 

e a compreensão das relações de poder entre os participantes dessa rede, essas relações ajudam a 

perceber o quanto a “objetividade” na “descoberta” da doença é uma falsa ideologia. 

Sobre as relações de gênero no laboratório, percebemos que a presença majoritária das mulheres 

na área da biologia molecular e da genética humana merece destaque. No entanto, a presença 

majoritária feminina nos laboratórios não significa (ainda) relações de poder igualitárias nas ciências 

ou nos laboratórios. Tais desigualdades são reflexos de uma sociedade que caminha, ainda que 

lentamente, para uma sociedade mais justa. E se entendemos que as fronteiras entre laboratório e 

sociedade são fluidas, o laboratório não poderia ser um espaço privilegiado a ponto de neutralizar as 

desigualdades de gênero, de etnia e de classes sociais.  

Com isso, os fenômenos da medicalização e da biomedicalização devem ser entendidos e 

analisados a partir do contexto político, econômico e social do país por se tratar de um fenômeno 

situado. A indústria farmacêutica não se interessaria pela criação de um medicamento pelo restrito 

mercado “consumidor” de 75 afetados que dependeriam exclusivamente do governo para aquisição 
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hipotética do medicamento. Portanto, as intervenções ocorreriam por parte dos laboratórios que estão 

se empenhando em encontrar os genes, desenvolver marcadores que detectem a presença do gene 

doente e programa de aconselhamento genético em parceria com governos federal, estaduais e locais.  

Em tempo, de acordo com a genealogia feita pelos geneticistas, o gene doente estaria na família 

de Antônia e não no DNA de Maximiliano. 
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