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ACESSO EM BENEFÍCIO DE “FAMILIARES” NA LEI DA INFORMAÇÃO
GENÉTICA (LEI N.º 12/2005, DE 26 DE JANEIRO)
Guilherme de Oliveira

1. Introdução
Um médico geneticista procura diagnosticar
um mal que aflige o seu doente. Para este efeito,
seria útil, ou essencial, conhecer o perfil genético
dos “familiares” deste doente. Sabendo que consta
alguma informação genética no processo clínico de
um deles, ou que existe uma amostra biológica de
um deles armazenada algures, o médico pode ter
acesso a esses dados sem a vontade, ou mesmo contra
vontade, do titular?
Há uma tensão grande entre o direito à intimidade da vida privada do titular dos dados genéticos
e o interesse que o conhecimento dos dados pode
ter para “familiares”. O titular dos dados pode consentir na sua revelação, ou não consentir; os “familiares” gostariam de poder forçar a possibilidade
de conhecer os dados para satisfazer necessidades
próprias muito relevantes. Há boas razões para privilegiar a autonomia do titular dos dados (modelo autonomista); mas também há boas razões para
sustentar a pretensão dos “familiares” relativamente ao conhecimento, à partilha, dos dados de saúde genéticos que, por definição, respeitam a todos
eles (cfr. infra, n.º 3 A).
Há pouco mais de dez anos, a realização de testes genéticos e a constituição de bancos de material
biológico careciam de disciplina legal, pois suscita-

vam problemas delicados, nomeadamente de proteção de dados pessoais e de eventual discriminação social. A Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro,
introduziu no direito português uma regulamentação indispensável e, assim, preencheu uma lacuna
importante.
Dois dos aspetos mais problemáticos do diploma são a disciplina sobre a titularidade da informação
e das amostras biológicas, e o regime do acesso à informação e às amostras, por terceiros, tanto em vida do
titular como no caso de morte ou de incapacidade deste.
As normas que vou destacar1 constam dos artigos 3.º, n.º 1, 6.º, n.º 1, 18.º, nºs 2 a 7, e 19º,
Artigo 3.º (Propriedade da informação de saúde)
1 — A informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, resultados de análises e outros exames subsidiários, intervenções
e diagnósticos, é propriedade da pessoa, sendo as unidades do sistema
de saúde os depositários da informação, a qual não pode ser utilizada
para outros fins que não os da prestação de cuidados e a investigação
em saúde e outros estabelecidos pela Lei.
Artigo 6.º (Informação genética)
1 — A informação genética é a informação de saúde que verse
as características hereditárias de uma ou de várias pessoas, aparentadas
entre si ou com características comuns daquele tipo, excluindo-se desta
definição a informação derivada de testes de parentesco ou estudos
de zigotia em gémeos, dos estudos de identificação genética para fins
criminais, bem como do estudo das mutações genéticas somáticas no
cancro.
Artigo 18.º (Obtenção e conservação de material biológico)
2 — O material armazenado é propriedade das pessoas em quem
foi obtido e, depois da sua morte ou incapacidade, dos seus familiares.
3 — O consentimento pode ser retirado a qualquer altura pela
pessoa a quem o material biológico pertence ou, depois da sua morte
1
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n.º 13, da Lei n.º 12/2005. Têm ainda interesse
a norma constante do art. 5.º, n.º 3, da Lei n.º
15/2014, de 21 de março2, e o preceito constante
do art. 20.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 131/2014,
de 29 de agosto3. Nestes preceitos, parte-se de
uma afirmação sobre a titularidade individual relativamente à informação genética e às amostras
de material biológico; estabelecem-se regras que
definem a titularidade sobre as amostras no caso
de morte ou incapacidade do titular; e distingue-se o

6

ou incapacidade, pelos seus familiares, devendo nesse caso as amostras
biológicas e derivados armazenados ser definitivamente destruídos.
4 — Não devem ser utilizadas para efeitos assistenciais ou de
investigação amostras biológicas cuja obtenção se destinou a uma
finalidade diferente, a não ser com nova autorização por parte da pessoa a quem pertence ou, depois da sua morte ou incapacidade, dos seus
familiares, ou após a sua anonimização irreversível.
5 — Amostras colhidas para um propósito médico ou científico
específico só podem ser utilizadas com a autorização expressa das pessoas envolvidas ou seus representantes legais.
6 — Em circunstâncias especiais, em que a informação possa ter
relevância para o tratamento ou a prevenção da recorrência de uma
doença na família, essa informação pode ser processada e utilizada no
contexto de aconselhamento genético, mesmo que já não seja possível
obter o consentimento informado da pessoa a quem pertence.
7 — Todos os parentes em linha directa e do segundo grau da
linha colateral podem ter acesso a uma amostra armazenada, desde que
necessário para conhecer melhor o seu próprio estatuto genético, mas
não para conhecer o estatuto da pessoa a quem a amostra pertence ou
de outros familiares.
Artigo 19.º (Bancos de DNA e de outros produtos biológicos)
13 — O material biológico armazenado é considerado propriedade da pessoa de quem foi obtido ou, depois da sua morte ou incapacidade, dos seus familiares, devendo ser armazenado enquanto for de
comprovada utilidade para os familiares actuais e futuros.
2
Lei consolidando a legislação em matéria de direitos e deveres do
utente dos serviços de saúde
3 — O utente dos serviços de saúde é titular do direito de acesso
aos dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de informações inexatas e a inclusão de informações total ou parcialmente omissas, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.
3
Regulamento da Lei n.º 12/2005.
(Vida privada e confidencialidade)
1 — É proibida a divulgação a terceiros de informação genética
relacionada com a saúde do respetivo titular, salvo nos casos previstos
na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.
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regime de acesso à informação genética do regime de
acesso às amostras.
Quanto às questões sobre a titularidade da informação de saúde e da informação genética, não parece haver lugar para dúvidas: a pessoa que gerou
informação sobre a sua própria saúde, de caráter
genético, é titular da informação, sendo as instituições de saúde meras depositárias dessa informação4. Os preceitos citados da Lei n.º 12/2005 e do
seu Regulamento (Decreto-lei n.º 131/2014) são
bem claros.
Já suscita dúvidas entender a noção de “familiares”, saber qual é a consequência da “incapacidade”
do titular, perceber o conteúdo da “propriedade”
sobre a informação e sobre as amostras biológicas,
e definir o regime do acesso, pelos familiares, à informação genética e às amostras biológicas. Estes
temas, por sua vez, podem ter respostas diferentes
consoante se considera o tempo de vida do titular
inicial da informação ou das amostras, ou o tempo
posterior à sua morte.

4
Também parece haver doutrina consolidada acerca da
possibilidade de acesso à informação de saúde, em certos casos, por
terceiros, em várias deliberações da Comissão Nacional de Proteção
de Dados (CNPD) e da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA). Cfr, respetivamente, as Deliberações n.º 51/2001
e 72/2006, e o Parecer nº 040/2014. O que parece divergente é a
maior ou menor facilidade com que estas duas Comissões permitem
este acesso por terceiros – cfr., sobre este aspeto, a Deliberação n.º
241/2014, de 28 de janeiro, da CNPD, em http://www.cnpd.pt/bin/
orientacoes/orientacoes.htm.
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2. Questões prévias
A. Noção de “familiares”
A Lei não define o que se entende por “familiares”5 e os trabalhos preparatórios não são
esclarecedores6.
Poderia entender-se que o termo “familiares”,
numa acepção puramente literal, abrange todos os
parentes, afins, cônjuge e adotados (art. 1576.º
CCiv). Porém, é fácil de ver que o sentido literal é insólito, quando nos encontramos no domínio das relações de consanguinidade e, portanto,
só pode ter relevo o conhecimento do património
genético dos parentes, e não dos outros “familiares”. Se fosse preciso encontrar mais justificações,
bastaria alegar o regime do art. 19.º, n.º 13, que
manda conservar o material armazenado enquanto
ele “for de comprovada utilidade para os familiares
actuais e futuros”; ora, só os consanguíneos poderão colher benefícios das amostras conservadas, no
caso de morte do titular.
Assim, o círculo de “familiares” relevante – tendo por referência a definição geral do art. 1576.º,
CCiv – terá de afastar o cônjuge, os afins, os adotados e adotantes.
Em alternativa, poderia pensar-se em tomar
em consideração o círculo das pessoas que, em geral, tem legitimidade para atuar contra lesões dos
direitos de personalidade de pessoas falecidas (art.
71.º, n.º 2 CCiv). O legislador teria entendido que
estas seriam as pessoas mais próximas, quer se pen5
Este problema foi notado desde os trabalhos preparatórios – cfr. a apreensão manifestada por Maria de Belém Roseira e Alda
Sousa, no Diário da Assembleia da República, de 9 de Julho de 2004, p.
5640 e 5645, respetivamente.
6
Na verdade, a consulta do Arquivo da Assembleia de República não permitiu encontrar as razões que levaram a 1.ª Comissão da
Assembleia a substituir a expressão que constava do projeto (“familiares biológicos directos”) pelo regime que acabou por ser aprovado.
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se que se reage contra lesões de pessoas falecidas,
quer se pense que está em causa a defesa de direitos
de personalidade próprios daquelas pessoas próximas. Na verdade, se a questão que nos ocupa na Lei
n.º 12/2005 é, fundamentalmente, a questão de
substituir o titular na tomada de decisões relativas
ao material biológico armazenado, é natural que se
pretenda entregar a legitimidade àquelas pessoas
que a Lei geral – o código civil – reconheceu como
as adequadas. Foi exatamente isto que a Comissão
Nacional de Proteção de Dados fez na sua oportuna e consistente Deliberação n.º 51/20017.
Mas este recurso ao regime geral levar-nos-ia
a incluir “o herdeiro do falecido”8 – o que não cabe
manifestamente entre os “familiares” a que alude,
em vários lugares, a Lei n.º 12/2005.
Na falta de uma noção já existente que se mostre adequada às finalidades que estão em causa no
âmbito da presente Lei, parece razoável dar por
assente que a acepção da palavra “familiares” mais
sensata reduz o seu sentido a parentes do titular da
informação genética ou das amostras biológicas9.
7
“Acontecem, por vezes, situações em que o médico assistente do requerente (um dos familiares indicados no artigo 71.º n.º 2
do CC) pretende relacionar a doença do falecido com a sintomatologia
apresentada pelo interessado (com objectivo de tomar medidas preventivas ou fazer diagnóstico – vg. doenças hereditárias ou genéticas). Nos
termos do artigo 7.º n.º 3 al. a) será legítimo fornecer a documentação
clínica – através do «médico assistente» do interessado – uma vez que
está em causa a protecção de um «interesse vital» do requerente, digno
de protecção legal” - (p. 20).
8
Art. 71.º (Ofensa a pessoas já falecidas)
“2. Tem legitimidade, neste caso, para requerer as providências
previstas no n.º 2 do artigo anterior o cônjuge sobrevivo ou qualquer
descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro do falecido”.
9
Pode haver lugar para discutir se o cônjuge terá sido incluído
no círculo de “familiares” que assume o lugar do titular morto, para a
gestão geral de amostras armazenadas.
Em favor desta inclusão, poderia dizer-se que o cônjuge é um dos
“familiares” mais próximos, que é sempre chamado a cuidar de interesses relevantes em substituição do seu titular (cfr. p. ex., os art. 71.º,
n.º 2, e 143.º, CCiv). Em sentido contrário, porém, deve dizer-se que
o cônjuge, por não ser da família genética do titular das amostras, não
pode beneficiar delas para o efeito de evitar ou doenças ou a morte; e
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Advirta-se também para que a Lei parece ter
considerado um círculo amplo e um círculo restrito
de parentes. Por um lado, a Lei atribui um certo
estatuto a todos os parentes do morto, sendo certo
que o art. 18.º, n.º 2, e 19.º, n.º 13, não estabelece qualquer preferência de linha ou de grau, ou
qualquer outro critério de seleção. Por outro lado,
definiu um outro conceito de “familiares” para o
efeito específico de um direito de acesso a amostras biológicas, nos termos do art. 18.º, n.º 7: “todos os parentes na linha reta e do segundo grau da
linha colateral”. Ou seja: uma coisa é o estatuto
dos “familiares” que são todos “proprietários” das
amostras, depois da morte do titular e que exercem em conjunto os direitos que a Lei lhes confere
perante o depositário das amostras (art. 18.º, n.ºs
3, 4 e 5); outra coisa é o círculo mais restrito de
“familiares” que tem acesso às amostras depositadas, para gerar informação nova e conhecer “o seu
próprio estatuto genético” (nº. 7).

também não pode beneficiar delas para efeitos procriativos em comum
com o morto, por motivos óbvios (cfr. infra, ponto 7). Sendo assim, parece não ter sido considerado pela Lei n.º 12/2005, como se depreende
do art. 18.º. n.º 13, que manda conservar o material conservado “enquanto for de comprovada utilidade para os familiares”.
Quanto à eventual inclusão do unido de facto – porventura vencidas
as dúvidas sobre a sua qualificação como “familiar” – as razões da sua
não-inclusão seriam idênticas à que valem para o cônjuge. Independentemente de eu reconhecer a existência de deveres jurídicos de comunicação de informações genéticas entre cônjuges e entre nubentes
(cfr. infra, ponto 3).
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B.

Conteúdo da “propriedade” da informação genética e das amostras
biológicas

Quanto à titularidade das amostras, está longe
de ser pacífica a utilização do instituto da “propriedade” referido ao material biológico10.
O problema, em termos genéricos, é este:
como se caracteriza o poder que o fornecedor do
material biológico tem sobre este, se é que têm um
poder? E como se caracteriza o poder dos guardadores das amostras, ou dos gâmetas, mesmo antes
de terem obtido alguma patente com base nesse
material?
Este problema já existia há muito, quando se
discutia o estatuto jurídico do cadáver e das partes
destacadas do corpo humano11; mas a utilização em
larga escala de materiais biológicos, a constituição
de biobancos, o potencial enorme de conhecimento que eles pode propiciar, as vantagens económicas que a biotecnologia promete, a eventual utilização errada que por vezes se faz dos materiais
biológicos, e os riscos de perdas acidentais ou em
resultado de atos de gestão dos equipamentos, am-

10
Aludi a este assunto em O direito civil em face das novas técnicas de investigação genética, in « Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid», n.º extraordinário, 2006, Madrid,
p. 149-162, p. 154-156, em resultado de uma comunicação oral, em
2004. Também o Parecer n.º 43/2004, do CNECV, reconhece as dúvidas sobre a utilização do conceito de propriedade.
Cfr. principalmente J. K. Mason; G. T. Laurie, Law and Medical Ethics, 9th ed., Oxford, OUP, 2013, §14; e Goold et alii, Persons,
Parts and Property – How Schould We Regulate Human Tissue in the 21st
Century?, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2014.
11
Diz-se que o caso Haynes (1614), no Reino Unido,
foi o primeiro. Um homem desenterrou quatro cadáveres para recuperar as mortalhas e enterrou-os de novo. Começou por se
discutir se os mortos eram donos das mortalhas. Mais tarde discutiu-se se o próprio corpo morto podia ser objeto de propriedade – cfr. Dianne Nicol et al., Impressions on the Body, Property and
Research, in « Goold et alii, Persons, Parts and Property..., cit., p. 13.
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plificaram o problema do domínio sobre os materiais recolhidos12.
Costuma dizer-se que a opção fundamental é
entre uma solução ancorada nos direitos fundamentais do fornecedor ou, em alternativa, numa
solução baseada no direito de propriedade13.
No nosso contexto cultural e jurídico, a utilização do conceito de propriedade — com a sua
marca de patrimonialidade e de satisfação de interesses económicos — pode surgir como herético
relativamente à “sacralidade” do corpo humano ou
dos seus despojos e partes destacadas14.
Neste quadro, talvez seja mais pacificadora a
perspectiva dos direitos de personalidade, que resolve os problemas do domínio sobre os materiais
biológicos de um modo minimalista e prático, que
se resume às questões do consentimento informado
para a colheita inicial e para utilizações posteriores
em vista de novas finalidades. Mas, na verdade, o
mero recurso ao consentimento não chega para regular bem o depósito e o uso dos materiais — que afinal
se faz pelo interesse social que a conservação pode
representar através da investigação científica, e da
qual não se justifica afastar completamente o fornecedor. Por outro lado, se os problemas vão sendo
resolvidos distribuindo o mais criteriosamente possível o poder de decisão em cada caso, não se consegue
esconder totalmente que, por detrás do reconheci12
Para uma referência extensa das utilizações de biomateriais
veja-se Imogen Gold and Muireann Quigley, Human Biomaterials: The
Case for a Property Approach, in « Goold et alii, Persons, Parts and Property...,
cit., p. 234.
13
Bartha Maria Knoppers and Maria Hirtle, Banking of Human Materials, Intellectual Property Rights and Ownership Issues: International Policy Positions and Emerging Trends in the
Literature: Introduction, 1995, acessível em http://www.ic.gc.
ca/eic/site/ippd-dppi.nsf/eng/ip00166.html?Open&pv=1
14
Pelo menos na área cultural anglo-saxónica, a tendência parece ser no sentido do reconhecimento de direitos de propriedade – cfr. Samantak Ghosh, The Taking of Human Biological Products, «California Law Review», vol. 102, 2, 2014, p. 511-541, p. 524.
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mento de um poder de partilhar as decisões há uma
questão de domínio que ainda não resolvemos nem
sabemos exprimir com clareza.
Por isto é que aquela atitude minimalista e prática não pode evitar para sempre o aprofundamento
de questões como estas: qual o fundamento das decisões de destruição de gâmetas crioconservados,
e de embriões? Qual o fundamento da destinação
de gâmetas humanos para fins diferentes daqueles
para que foram colhidos? Qual o fundamento das
decisões de afectar embriões excedentários para
doação a um casal infértil, ou para experimentação? Que direito justifica as decisões que se tomam
sobre o cadáver? Que direito justifica que o fornecedor de materiais biológicos possa controlar
a investigação científica que incida sobre eles? Há
alguma espécie de domínio sobre uma linha celular
produzida a partir de um dador identificado? Pode
herdar-se uma linha celular com interesse terapêutico para o herdeiro? Que direito tem o fornecedor
da “matéria prima” sobre os proventos económicos
que ela possa gerar depois de receber transformações da biotecnologia?
O mero requisito do consentimento informado para qualquer intervenção vai resolvendo mas
explica pouco — apenas demonstra que há uma
qualquer forma de domínio que exige respeito. A
dogmática e o léxico jurídicos parecem não ter ainda os instrumentos para regular de um modo suficiente estas situações jurídicas que consistem em
formas de domínio duradouro, sem carácter patrimonial, que incidem sobre entidades que, embora
não tenham valor económico imediato, suscitam
um elevado interesse social e até um elevado interesse económico potencial.
O desconforto que sentimos quando queremos
exprimir a noção de domínio sobre os materiais
biológicos é semelhante àquele que sentimos quanLex Medicinae, Ano 12, n.º 23-24 (2015)
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do nos referimos às próprias entidades recolhidas
e armazenadas em “biobancos”. De facto, a noção
de “coisa”, elaborada sobre o conceito de res unita
corporalis, de entidade autónoma, participante do
mundo físico, exterior ao Homem, e com valor
económico15, não satisfaz o sentimento de respeito
que nutrimos pelas partes destacadas do corpo e
pelas verdadeiras criações biológicas humanas de
que os embriões são o expoente maior.
Na falta desses novos instrumentos, que surgirão mais tarde ou mais cedo, não vejo motivo
para que se não use o conceito de “propriedade” e
de “coisa”, com as devidas e consideráveis adaptações. Afinal, o conceito de propriedade há muito
que abandonou a sua pureza original: em primeiro lugar, para absorver aquilo que se designou por
“limites sociais” da propriedade, ou “função social”
da propriedade, admitindo grandes restrições, designadamente das faculdades de usar e fruir livremente, e de transacionar; em segundo lugar, para
regular o domínio sobre as criações do espírito,
através da chamada “propriedade intelectual”. Por
outro lado, o conceito de “coisa” já foi forçado a
abranger novas realidades económicas para além
da res unita corporalis, como as coisas imateriais.
Porque não ampliar os conceitos, atribuindo-lhes
conteúdos novos16? Porque não poderemos falar de
“propriedade biológica” para exprimir o domínio
sobre “coisas biológicas”?
Estas notas despretensiosas querem apenas sublinhar que o desenvolvimento da genética e a criação de “biobancos” reclama esclarecimentos sobre
15
Orlando de Carvalho, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, Centelha, 1981, p. 117-118.
16
Para um entendimento flexível da noção de propriedade, que
poderia ser usada por defeito, cfr. Lyria B. Moses, The Problem with Alternatives: The Importance of Property Law in Regulating Excised Human Tissue and
In Vitro Human Embryos, in « Goold et alii, Persons, Parts and Property...,
cit., p. 197-214.
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conceitos e instrumentos que exprimam as situações de domínio sobre estes bens pessoais que são
os materiais biológicos humanos – e porventura as
noções de “coisa” e de “propriedade” servem bem.
Dito isto, e se estas afirmações parecerem aceitáveis, tanto podemos entender as expressões que a
Lei n.º 12/2005 usou no seu sentido próprio (domínio sobre coisas, propriedade) como podemos admitir que a Lei ainda não pretendeu impor um sentido
novo de “propriedade” e apenas quis definir quem tem
o direito de tomar decisões convenientes sobre as
entidades biológicas colhidas, e por vezes conservadas em biobancos, tanto durante a vida do titular
quanto depois da sua “morte ou incapacidade”.
Em suma, o que Lei quis resolver, neste momento, foi ainda, e apenas, a questão de saber quem
tem o poder de gerir as amostras biológicas.
C. Incapacidade do titular
a) O primeiro problema que é preciso resolver
é o problema de saber se relevam também as incapacidades de facto.
Como resulta do regime geral das incapacidades, quando um cidadão se encontra acidentalmente incapacitado para governar a sua pessoa e bens,
goza da proteção jurídica de poder invalidar os atos
que praticar, sem se esquecer as legítimas expectativas do declaratário (art. 257.º, CCiv). Se a incapacidade, afinal, se prolonga, é de esperar que seja
instaurado o competente processo de interdição,
conforme a gravidade do caso. E, se for assim, o titular incapaz virá a ser representado por um tutor.
Não se vê razão para afastar este regime geral.
Todas as decisões tomadas pelo titular da informa-
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ção genética ou das amostras armazenadas podem
ficar sujeitas a estas regras gerais.
b) O segundo problema é o de saber se o termo
“incapacidade” usado pela Lei n.º 12/2005 abrange, como seria próprio, os incapazes por menoridade ou se apenas inclui, como parece, os incapazes adultos.
Por estranho que pareça, encontram-se sugestões no sentido de que a incapacidade é apenas a incapacidade superveniente e, portanto, se refere só
a adultos. Na verdade, em várias passagens, o texto
legal dá direitos ao titular – direitos que passam
a radicar-se nos “familiares”, no caso de “incapacidade ou morte” (arts. 18.º, n.ºs 2, 3, 4 e 19.º, n.º
13), sugerindo uma incapacitação superveniente,
sucessiva, equivalente à morte.
Mas deve considerar-se a hipótese de o titular da informação genética ou da amostra armazenada ser um incapaz em razão da menoridade.
Neste caso, também pode suscitar-se o problema
que está em causa – o problema do conflito entre
o direito à intimidade da vida privada do menor e
o interesse de terceiros “familiares” que pretendem
conhecer dados pessoais relativos a esse titular, no
seu exclusivo benefício, quer com o propósito de
proteção da saúde e da vida, quer com a finalidade
de planeamento da vida17. Em ambos os casos, segundo creio, o acesso à informação genética ou às
amostras armazenadas só é permitido com o consentimento do seu titular – o menor. Porém, tal
como sempre acontece, os representantes legais
do menor poderão substituir a vontade dele, e dar
uma autorização que, de algum modo, possa ser
considerada favorável ao incapaz, na sequência de
uma ponderação do caso concreto que confronte
17

Cfr. infra, o ponto 3 A.

os eventuais danos para a sua intimidade com as
vantagens de uma educação para a solidariedade18.
Note-se, por último, que o art. 18.º, n.º 5, estabelece uma regra acertada, que poderia ser a regra
geral presente no diploma – a regra que reconhece
a intervenção dos titulares ou dos seus representantes
legais, sempre que for necessário usar as amostras
armazenadas para uma finalidade diferente daquela
para que foram colhidas, durante a vida do titular.
Se esta regra, para além da mudança da finalidade
do armazenamento, abrangesse a continuidade da
conservação e as suas condições, e ainda o acesso a
informação genética, seria suficiente para regular
todas as decisões cuja necessidade poderia vir a ser
sentida nas hipóteses de incapacidade do titular –
originária ou superveniente.
c) Por fim, é difícil aceitar o regime que foi
determinado pelo legislador.
A Lei n.º 12/2005 refere-se a incapacidades nos
lugares em se refere à morte do titular das amostras biológicas (art. 18.º , n.ºs 2, 3, 4 e art. 19.º,
n.º 13). Segundo o regime estabelecido, a incapacidade do titular teria a consequência de fazer
cessar a sua “propriedade”, que passaria para os
“familiares”, caindo numa espécie de “domínio público familiar”. Os “familiares” tomariam o lugar
do incapaz, para o efeito de tomar decisões sobre o
depósito das amostras armazenadas.
A Lei pode ter pretendido furtar estes assuntos ao sistema geral de representação do incapaz
e à competência do tutor. Esta intenção poderia
ter-se baseado no caráter familiar destes bens eminentemente pessoais e da sua gestão. Uma outra
razão relacionada com esta, que poderia ter levado
o legislador a afastar o regime geral das incapacidades e a competência do tutor, pode ter radicado
18

Cfr. infra, o ponto 3 C b).
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na ausência de representante nomeado na maioria
dos casos – o que inviabilizaria os procedimentos
de qualquer decisão necessária. Na verdade, tendo
em conta a inadequação do regime português de
suprimento da incapacidade de adultos, a maioria
dos incapazes não poderia tomar decisões, nem teria representante para o substituir nessas tarefas.
E se, no domínio da assistência médica ao próprio
incapaz – onde o problema também se verifica intensamente – o médico acaba por tomar as decisões necessárias no interesse do doente, na questão
que nos ocupa o médico não pode fazer o mesmo
porque pode não ser o interesse do doente que está
em causa, mas sim o dos seus familiares.
Mas não pode sustentar-se um regime assim.
Na verdade, este regime seria insólito no quadro do direito português e ocidental, quando retira
direitos de “propriedade” ao incapaz sobre as suas
amostras biológicas, pelo simples facto do reconhecimento da sua incapacidade. E mesmo admitindo
que não se tenha tido em mente uma verdadeira
“expropriação” do incapacitado, mas apenas transferir os poderes de controlo e decisão19 para outras
pessoas que têm interesse na utilização do material
biológico para estudos familiares, este regime não
parece necessário. Parece claro que tal privação de
direitos pessoais, de capacidade de gozo de direitos, não é reclamado pela necessária proteção do
incapaz e seria, portanto, um regime contrário à
dignidade humana e a todo o movimento moderno

19
De novo, não está a reconhecer-se um verdadeiro e próprio
direito de propriedade, mas apenas um poder de domínio especial, que
visa a gestão do material biológico – o controlo e a decisão – para os
fins a que ele se destina – os estudos familiares para fins de diagnóstico.
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no sentido da incapacitação mínima – necessária,
adequada e proporcional20.
Pode afirmar-se que o regime da Lei n.º
12/2005 viola direitos fundamentais – viola a dignidade humana por impor uma espécie de “morte
civil” do incapaz; viola o princípio da igualdade na
medida em que estabelece um regime especial para
os cidadãos incapazes sem que para tanto apresente uma justificação bastante; viola a liberdade e o
direito ao desenvolvimento da personalidade ao
restringir direitos civis de forma desnecessária,
desadequada e desproporcionada. Na verdade, se o
problema que importa resolver é o da gestão geral
das amostras em colaboração com os depositários,
o regime que se deve seguir é o regime geral da representação legal, cabendo ao tutor tomar as decisões
em nome do incapaz21.
D. Distinção entre poder de gestão geral das amostras armazenadas e direito de acesso dos familiares
Uma coisa é a substituição total do titular que
deixa de poder manifestar a sua vontade sempre que
seja necessário habilitar o depositário das amostras
com novas manifestações de consentimento informado ou de recusa, em temas específicos; outra coisa é o acesso a amostras, no interesse de algum dos
familiares a que a Lei confere esse direito. Uma coisa
é a gestão geral feita pelo titular ou por aqueles que

20
Cfr. Geraldo Rocha Ribeiro, A protecção do incapaz adulto no direito português, Coimbra, Centro de Direito da Família/Coimbra
Editora, 2010, sobretudo p. 14-61 e 383-460; Paula Távora Vitor, A
administração do património das pessoas com capacidade diminuída, Coimbra,
Centro de Direito da Família/Coimbra Editora, 2008, sobretudo p.
14-32.
21
Como, afinal, o próprio legislador aceitou no referido art.
18.º, n.º 5.

DOUTRINA

Guilherme de Oliveira

a Lei coloca no seu lugar; outra coisa é o direito de
acesso que a Lei lhes dá (e podia não dar).
Como exemplos da gestão geral das amostras,
vejam-se os regimes previstos nos n.ºs 3, 4 e 5 do
art. 18.º. A retirada do consentimento para qualquer utilização de amostras – como um exercício
do pretenso direito de “propriedade” – implica a
destruição do material biológico (n.º 3); a utilização para uma finalidade de tipo diferente (assistencial, científica, ou outra) daquela que justificou a
colheita só é admissível com autorização do titular
(n.º 4); e a mera alteração do propósito específico
inicial, ainda que dentro do mesmo tipo de finalidade genérica, exige também uma nova autorização expressa. Estas normas são, pois, a expressão
do domínio pleno do titular sobre o material biológico – um domínio que começa com o titular e que
é deferido aos seus “familiares” depois da “morte
ou incapacidade”.
O que assinalo agora é que estes poderes de
gestão geral podem ser deferidos a um círculo de
“familiares” que seja muito diferente de um círculo
mais restrito a que a Lei dá um verdadeiro direito
da acesso.
A diferença pode ver-se também num aspeto que
já foi assinalado22: o receio de “conflito” entre todos os
familiares “proprietários” das amostras. Na verdade,
podendo coexistir vários familiares com um direito
semelhante, é concebível que não cheguem a acordo
sobre a solução de um problema que lhes seja apresentado pela entidade depositária das amostras, sobre
o sentido da decisão que lhes compete.
Julgo que, quando a Lei entrega um poder de
decidir semelhante a um universo desconhecido e
variável de titulares, sem estabelecer qualquer regra sobre a tomada de decisão, parece claro que
22

CNECV, Parecer n.º 43, p. 23, nota 28.

não pode valer o acaso da prioridade, nem qualquer dos legitimados pode impor a sua vontade os
outros. Não havendo uma regra específica que imponha a unanimidade23, creio que tem de valer aqui
a regra da maioria. Ao contrário, quando a decisão
em causa é a do acesso a amostras armazenadas,
cada um dos familiares tem um direito subjetivo
que pode exercer sem o concurso e apesar da oposição dos outros; isto é, neste caso não há conflito
relevante.
3. Acesso por “familiares” à informação
genética e às amostras, durante a vida do
titular?
A. A questão
O que está agora em causa não é o acesso –
direto ou indireto – por parte do titular, nem é o
eventual dever de comunicação intrafamiliar que
impende sobre o titular da informação24. O que interessa agora é a faculdade de acesso, pelo médico

23
Como entre os co-herdeiros, numa herança indivisa (art.
2091.º CCiv).
24
O acesso por terceiros a dados genéticos de um familiar
pode ser considerado uma forma de comunicação intrafamiliar tomada
num sentido objetivo e amplo, isto é, de transmissão ou partilha de
informação. Porém, o acesso por terceiros distingue-se da comunicação
intrafamiliar em sentido subjetivo e restrito porque não é, obviamente,
uma comunicação pessoal realizada entre familiares; é antes um acesso
realizado por um médico, no quadro do aconselhamento genético e na
medida do que for necessário para conhecer o estatuto do doente interessado, em ordem a garantir um melhor aconselhamento ou a tomar
melhores decisões terapêuticas. Por outro lado, vou incluir no âmbito
do “acesso por terceiros a dados genéticos de um familiar” a geração e
o conhecimento de informação nova – de que o titular não podia ter conhecimento – a partir de nova análise de amostras biológicas do titular,
que se encontrem armazenadas. Assim, embora se trate de uma forma
de partilha de informação, no interesse dos parentes, tendo em conta a
natureza familiar dos dados genéticos, não se trata de um comunicação
propriamente dita.
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de um “familiar”, à informação genética do titular,
no interesse desse “familiar”25.
O interesse dos “familiares” no acesso a dados
do titular pode justificar-se por razões de proteção da
saúde e da vida ou então por motivos de planeamento
da vida sob a forma de decisões de procriar ou não
procriar. E o problema é o da recusa, por parte do
titular, do fornecimento dos seus dados para efeitos
de avaliações clínicas, no interesse daqueles terceiros, que pode motivar a pretensão do acesso sem a
vontade ou contra a vontade do titular.
Este é, manifestamente, o problema central
que põe a autonomia e o direito à reserva da vida
privada do titular da informação e das amostras
biológicas em confronto com o interesse dos “familiares” no conhecimento de informações alheias
que têm relevância para si, tendo em conta a natureza “familiar”, transmissível, desses dados.
João Loureiro26 mostra como esta tensão entre o modelo autonomista e o modelo familiarista
tem evoluído à medida que se acrescenta o conhecimento médico e as possibilidades terapêuticas, e
se transforma um “saber de perdição” num “saber
de salvação”. Ninguém desvaloriza os riscos para a
prática médica e os danos individuais de uma revelação de informações contra a vontade do titular;
com efeito, a perda de confiança no sigilo médico
pode levar os doentes a não querer revelar informações ao próprio médico, ou a não deixar que
o médico as produza. Por outro lado, também se
torna cada vez mais difícil ignorar os apelos para
uma solidariedade familiar neste terreno de vida
ou de morte, ou das decisões procriativas. Parece,
25
Cfr., por todos, J. K. Mason; G. T. Laurie, Law and Medical
Ethics, 9th ed., Oxford, OUP, 2013, n.ºs 7.30-7.46, p. 237-245.
26
“A árvore da vida e da morte: informação genética entre
a autonomia e a familiaridade”, in: Roberto Andorno/ Vitulia Ivone
(Coord.), Casos de bioética y derecho, Valencia: Tirant lo Blanch; G. Giappichelli Editore, Torino, 2015.
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com efeito, notar-se uma evolução da doutrina e
das Leis no sentido de admitir a revelação de informações independentemente do consentimento
informado do seu titular, embora em casos graves e
com danos potenciais iminentes, em que as vantagens para o interessado são efetivas, e respeitando
requisitos procedimentais27.
Neste quadro, poderemos dizer que a Lei n.º
12/2005 participa deste movimento recente e que
os familiares nela referidos podem exercer os seus
direitos de acesso durante a vida do titular? Os n.ºs
6 e 7 dos art. 18.º permitem o conhecimento forçado da informação genética, em vida do titular,
em homenagem à solidariedade familiar?
B. A proteção da saúde e da vida
Poderia admitir-se que o direito de acesso à informação genética dos “familiares” fosse reconhecido durante a vida do titular, que não poderia impedir o acesso, mas apenas controlar a legalidade e
deontologia do seu exercício. Da mesma forma, o
direito de acesso às amostras armazenadas poderia
ser dado àqueles familiares próximos também em
vida do titular e independentemente do seu consentimento, ainda que o titular devesse ser informado da pretensão de acesso, para saber que ela
vai processar-se e para controlar a legalidade e a
deontologia do seu exercício28. Este sentido cabe
nos textos dos n.ºs 6 e 7 do art. 18.º? Julgo que a

27
Cfr. p. ex., L. Battistuzzi et al., Regulating the communication
of genetic risk information: the Italian legal approach to questions of confidentiality and disclosure, «Clinical Genetics», 82, 2012, p. 205-209; NSW Government, Information & Privacy Commission Guideline: Use & disclosure of
genetic information without consent, 2014, acessível em http://www0.health.
nsw.gov.au/policies/ib/2014/pdf/IB2014_065.pdf
28
O que poderia até explicar melhor a restrição exagerada dos
consanguíneos aos parentes na linha reta e aos colaterais no 2.º grau.
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redação dos preceitos não foi cuidadosa e a resposta é difícil.
No n.º 6, afirma-se que certos familiares podem ter acesso à informação, “mesmo que já não
seja possível obter o consentimento informado da
pessoa a quem pertence”. Esta frase obscura parece
recomendar que se obtenha previamente o consentimento do titular, a não ser quando já não for possível obtê-lo – certamente por morte dele. Sendo
assim, a fórmula sugere que se manteve o regime
tradicional de autorização do titular, abrindo-se a
possibilidade de acesso pelos familiares apenas depois da morte daquele.
Na fórmula seca do n.º 7, o acesso à amostras
armazenadas é aberto a certos familiares sem qualquer menção à possibilidade de obter o consentimento do titular. Aparentemente, o acesso é permitido independentemente do consentimento, em
vida do titular ou depois da sua morte. Este sentido
interpretativo caberia na letra do 7, do art. 18.º.
Porém, é muito duvidoso que tivesse sido este o
sentido querido pelo legislador no momento em
que preparava a primeira Lei geral sobre esta matéria, em 2004-2005. Além disto, não dispomos de
qualquer justificação da proposta de regime que foi
introduzida pela comissão parlamentar. E poderemos dizer que, nove ou dez anos depois de 2005,
em face dos avanços do conhecimento genético e
da prática clínica, poderia admitir-se que o regime do n.º 7 fosse objeto de uma interpretação que
privilegiasse as circunstâncias contemporâneas em
que está a ser aplicado29? Mas nem hoje é fácil postergar as objeções tradicionais à revelação forçada
de dados genéticos ou o acesso não autorizado a
amostras biológicas armazenadas – desde a traição
de uma confiança formada no momento da geração
29

Recorde-se o texto do art. 9.º CCiv.
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das informações ou da colheita do material biológico até aos danos resultantes da quebra do segredo profissional30. É certo que a tendência parece
mover-se no sentido da solidariedade familiar e da
revelação em casos especiais; mas não pode dizer-se que estes casos de revelação sejam tão pacíficos
nas Leis conhecidas e na prática médica dos países
desenvolvidos que conhecemos – quer sob a forma
de autorização para revelar31 quer sob a forma de
um dever de revelar32 – de tal maneira que seja
legítimo fazer já uma interpretação atualista dos
textos da Lei n.º 12/2005. Faz falta, sem dúvida,
um debate especializado sobre a matéria33, antes de
correr o risco de forçar interpretações melindrosas e potencialmente perigosas34.
Sendo relativamente equívocos os textos da
Lei n.º 12/2005, devemos procurar auxílio para
30
A Lei alemã (Gendiagnostikgesetz, 2009, §11-3) estabelece a
necessidade do consentimento do titular.
31
Cfr. a Lei norueguesa (Act of 5 December 2003 N.º 100,
§5-9: “…they may nevertheless provide such information in special cases…”);
Suiça (Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine, 2004, art. 19.º: “… le
médecin peut demander à l’autorité cantonale compétente d’être délié du secret
professionnel…”); Australiana, (Privacy Act 1988, 16B-4: “A permitted
health situation exists in relation to the use or disclosure by an organisation of
genetic information about an individual…”); as Guidelines japonesas (Guidelines for genetic testing, 2003, III-6: “In case of refusal by examinees, disclosure
to their relatives may be still possible if…”); as Guidelines do Reino Unido,
(General Medical Council, Confidenciality, 2009, n.º 69: “If a patient refuses consent to disclosure, you will need to balance…”); a Autorizzazione n.º
8/2014 italiana(…oppure qualora tali risultati siano indispensabili per evitare
un pregiudizio per la loro salute, ivi compreso il rischio riproduttivo, e il consenso
dell’interessato non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità), todas disponíveis na web.
32
Cfr. a Lei espanhola (LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomedica, art. 5: “…se informará a un familiar…”), francesa
(Code de la santé publique, art. L1131-1-2: “La personne est tenue d’informer
les membres de sa famille…”),
33
Que ainda não se fez a propósito da regulamentação da
Lei, em 2014 (Decreto-lei n.º 131/2014, de 29 de agosto).
34
Talvez seja a incerteza sobre estes temas que explica a demora na assinatura e ratificação do Additional Protocol to the Convention on
Human Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for Health Purposes
que, depois de aberto a assinaturas em novembro de 2008, ainda só foi
assinado por sete países e ratificado por três (Moldávia, Montenegro e
Eslovénia). Este Protocolo adicional prevê a realização de testes gené-
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a sua interpretação no Decreto-lei n.º 131/2014,
que vem regulamentar aquele diploma, nove anos
passados. O art. 20.º, n.º 1, deste regulamento,
determina que “é proibida a divulgação a terceiros
de informação genética relacionada com a saúde do
respetivo titular, salvo nos casos previstos na Lei
n.º 67/98, de 26 de outubro”. Fazendo a advertência de que este texto apenas se refere a “informação genética” e não a amostras armazenadas, é logo
significativa a remissão para a Lei de proteção de
dados pessoais, de 1998: ela sugere claramente que
o regime de 2005 não pretendeu inovar quanto ao
acesso por terceiros, relativamente ao regime tradicional que assenta no consentimento do titular. E
na verdade, o regime da Lei n.º 67/98, no ponto
que nos ocupa, admite a divulgação aos familiares
quando se mostre “ser necessário para proteger interesses vitais do titular dos dados ou de uma outra
pessoa e o titular dos dados estiver física ou legalmente
incapaz de dar o seu consentimento;” (sublinhado meu)
(art. 7.º, n.º 3, al. a)). Salvo melhor opinião, esta
remissão do Decreto-lei n.º 131/2014 deixa claro
que, durante a vida do titular, vale a regra geral do
consentimento para o acesso de terceiros a informação genética; o acesso de terceiros só é lícito
quando, para além da defesa de interesses vitais –
definidos nos termos do art. 18.º, n.ºs 6 da Lei n.º
12/2005 – o titular estiver incapaz de dar o seu
consentimento por morte. E acrescente-se que,
embora o citado art. 20º não se refira ao acesso a
amostras biológicas, seria verdadeiramente insólito que o regime legal pretendesse ser mais permisticos em benefício de membros da família (cap. VI) – sobre incapazes
(o art. 13.º estabelece condições de necessidade e de proteção do incapaz), sobre material biológico de pessoas vivas difíceis de encontrar
(o art. 14.º permite a realização de exames indispensáveis, inadiáveis
e proporcionais), e sobre cadáveres ou material biológico recolhido
durante a vida de pessoas que estão agora mortas (o art. 15.º manda
respeitar o consentimento que tiver sido imposto pela lei).
Lex Medicinae, Ano 12, nº 23-24 (2015)

sivo quanto ao acesso a estas, admitindo o acesso
em vida do titular e sem o seu consentimento.
Pode ainda argumentar-se dizendo que seria
muito impróprio defender que os n.os 6 e 7 do art.
18.º dispensam o consentimento do titular quando eles não definem nem remetem para critérios
justificadores dessa lesão radical dos poderes tradicionais do titular. Com efeito, nos outros países,
as Leis, as guidelines e a doutrina que seguem uma
orientação mais “familiarista” esforçam-se por definir as situações que justificam uma mudança tão
grande – do ponto de vista da gravidade da doença
em causa, da iminência do dano que previnem e da
utilidade efetiva da comunicação não consentida35.
Assim, no meu entender, o acesso de familiares
a informação genética ou a amostras armazenadas, durante a vida do titular, depende do seu consentimento.
O acesso não autorizado que os n.os 6 e 7 do art.
18.º preveem só poderá ter lugar depois da morte
do titular.
Resta fazer duas perguntas, acerca deste ponto.
Em primeiro lugar, poderemos dizer que o titular tem o dever de comunicar informações genéticas relevantes, ou de permitir o acesso a amostras
armazenadas para que se produzam novas informações, no interesse de certos familiares? Já respondi afirmativamente a esta pergunta em 199636, e
mantenho a resposta nas suas linhas gerais. Creio
35
Além das referências na nota 31, cfr. João Loureiro, ob.
cit, p. 9-10; Lévesque; Knoppers; Avard, La protection de l’information
génétique dans le domaine médical au Québec: principe général de confidentialité
et questions soulevées par les dispositions d’exception, p. 117 a 120 (disponível
em
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_36/36-12-levesqueknoppersavard.pdf);
Wendelsdorf, You have a genetic disorder: Should your family be told they
might carry the mutation? (disponível em http://geneticliteracyproject.
org/2013/10/01/you-have-a-genetic-disorder-should-your-family-betold-they-too-might-carry-the-harmful-mutation/
36
Na prova de agregação ao 4.º grupo(Ciências Jurídicas), na
FDUC, em janeiro de 1996, com o texto Implicações jurídicas do conhecimento do genoma, publicado na «Revista de Legislação e Jurisprudência»,
ano 129, 1996, Coimbra, Coimbra Editora.
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que certos titulares têm deveres jurídicos especiais
que lhes impõem as autorizações de acesso que se
possam considerar necessárias para a defesa da saúde de certos familiares ou de futuros filhos. Será o
caso dos cônjuges, que têm deveres de cooperação
(art. 1674.º, CCiv), e de zelar pelo bem da família
(art. 1671.º, n.º 2, CCiv); dos pais e filhos, que
se devem mutuamente auxílio (art. 1874.º, n.º 1,
CCiv); dos pais, a quem compete, no interesse dos
filhos, velar pela saúde destes (art. 1878.º, n.º 1,
CCiv); dos nubentes, vinculados por um dever de
sinceridade imposto pela boa-fé na formação do
contrato de casamento (art. 227.º, CCiv); e porventura dos que encontram as vontades no sentido
de um “contrato de coabitação”, ao menos tacitamente, em vista de uma união de facto.
Em segundo lugar, pode perguntar-se se o médico pode ignorar o titular, ou contrariá-lo, revelando o segredo ao abrigo de um “direito de necessidade”. Helena Moniz já discutiu esta pergunta37
e encontrou alguns obstáculos legais e doutrinais,
no direito português; por este motivo, sugeriu a
formulação de uma causa de justificação autónoma
que impusesse certos requisito essenciais38. Requisitos que são difíceis de cumprir em medicina genética, como a previsão da iminência do mal e da
sua gravidade concreta39.
37
Privacidade e comunicação intrafamiliar de informação genética, «Revista portuguesa de ciência criminal» 14 (2004), p. 213-237, p.
226-237.
38
“Não é punível a difusão de segredo alheio efetuada por
médico, quando segundo o estado dos conhecimentos e a experiência
da medicina constituir o único meio apto, tendo em conta a fiabilidade
dos testes, a gravidade da doença diagnosticada e a possibilidade de
tratamentos preventivos ou curativos, a prevenir grave e irreversível
lesão da saúde física e psíquica de terceiro”.
39
Como escreveu Margaret F A Otlowski, a propósito da
solução australiana de 2006: “An exception to this has been allowed under federal privacy legislation in special circumstances where disclosure
of information is necessary to protect against serious and imminent
harm (NPP2.1(e)(…)). This has very limited application in the context
of genetic risk, given that most genetic conditions take time to mani-
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C. O planeamento da vida – procriar ou
não procriar
Neste domínio, o pretendente do acesso a informação genética ou a amostras armazenadas pertencentes a uma certa pessoa teria o intuito típico
de avaliar o sucesso de uma decisão de procriação
com essa pessoa; estará em causa o direito de constituir família e o direito à saúde de um futuro filho.
Como casos típicos, pense-se, em primeiro lugar,
(a)) no nubente que, sabendo que é portador de
uma certa condição genética, procura ter acesso
à informação relevante do outro nubente, para o
efeito de poder prever o resultado do projeto comum de procriação, ou pense-se no cônjuge, ou no
unido de facto, que tem uma situação análoga a essa.
Em segundo lugar, (b)) tome-se em consideração o
caso40 de dois progenitores que querem fazer um
teste para identificar a mutação que causou fibrose
quística a um filho, para avaliar se a mutação foi
transmitida por eles ou se surgiu espontaneamente
na criança; no primeiro caso, os progenitores saberão que os futuros filhos desenvolverão a doença,
e poderão não querer procriar, e no segundo caso,
não há razões para tomar esta decisão.
a) Se a Lei n.º 12/2005 tivesse considerado
também esta finalidade de “planeamento da vida”,
para os primeiros grupos de interessados – cônfest, and the potential harm is unlikely to be imminent”- cfr. Disclosure
of genetic information to at-risk relatives: recent amendments to the Privacy Act
1988 (Cwlth), «Medical Journal of Australia 2007, 187 (7), p. 398-399,
disponível em https://www.mja.com.au/journal/2007/187/7/disclosure-genetic-information-risk-relatives-recent-amendments-privacy-act-1988.
40
Cfr. a “Explicação de motivos” do Protocolo adicional à
Convenção de Oviedo relativo à realização de testes genéticos para
finalidades clínicas (acessível em http://conventions.coe.int/Treaty/
EN/Reports/Html/203.htm), art. 13.º, ponto n.º 107. Veremos adiante, na al. b), que o exemplo está desatualizado, perante os progressos da
prática médica.
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juge, unido de facto, nubentes – este propósito
reclamaria uma composição de interesses dentro
de um círculo diferente de pessoas. Não importariam agora os “familiares” consanguíneos que relevam para a compreensão de doenças genéticas; a
informação genética que relevaria aqui pertenceria
a indivíduos que não se relacionariam por vínculos
de sangue. Ou seja – e para estes efeitos – o círculo
de pessoas que a Lei n.º 12/2005 devia considerar
como “familiares” para a gestão geral de amostras
e para o acesso a informação genética41 seria diferente daquele que considerei até aqui. Seria forçoso admitir no grupo dos “familiares” o cônjuge do
titular e, porventura, o unido de facto42; e as razões
técnicas que justificariam estas admissões tornariam recomendável a inclusão do nubente, mostrando um daqueles casos em que as Leis agregam ao
grupo de “familiares” certas outras pessoas, para
certos efeitos especiais43.
Mas não creio que esta finalidade do “planeamento da vida” tenha estado presente no âmbito das
preocupações do legislador de 2005. Na verdade,
todos os poderes que são atribuídos aos “familiares”
dizem respeito ou à gestão geral da conservação e
utilização de material biológico conservado ou ao
acesso a informação genética ou a amostras armazenadas. Ora, todos estes poderes que a lei confere
aos “familiares” são atribuídos para serem exercidos depois da morte do titular – expressamente
quanto a uns (art. 18.º, n.ºs 2, 3 e 4) e, segundo
creio, quanto ao acesso (art. 18.º, n.ºs 6 e 7). Ora,
41
Não se poria a dúvida quanto à extensão da noção de
“familiares” para o acesso a amostras armazenadas porque a lei é clara
ao admitir apenas os parentes em linha reta e os colaterais até ao segundo grau (art. 18.º, n.º 7).
42
Para quem admitir que a união de facto gera uma relação
de família.
43
Como os “serviçais”, no âmbito do arrendamento urbano
(cfr. o art. 1040.º, n.º 3, CCiv).
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depois desse momento, não terá relevância um interesse em “planear a vida”, designadamente através de uma decisão de procriar ou não procriar que
implique um dos “familiares” e o titular morto44.
Em suma, a finalidade de “planeamento da vida” só
poderia implicar uma definição específica de “familiares” – para além dos parentes – se pudesse
entender-se que o direito de acesso previsto no n.º
6 podia ser exercido sem a vontade ou contra a
vontade do titular vivo. Mas, como disse, não creio
que a Lei tenha contraído o direito à reserva da
intimidade da vida privada do titular vivo até ao
ponto de admitir um acesso de outra pessoa sem
ou contra a sua vontade.
b) No segundo tipo de casos, o “planeamento
da vida” envolve “familiares” que são consanguíneos – não o cônjuge, o unido de facto ou o nubente – e que pretendem ter acesso a informação
genética prévia do filho ou pretendem realizar testes genéticos sobre o filho.
Se os progenitores pretendem ter acesso a informação genética do filho, no contexto de aconselhamento genético, com o propósito de prevenir
a recorrência de uma doença na família (o nascimento de novos filhos afetados pela doença),
parecem reunidas as condições previstas no art.
18.º, n.º 6, aceitando que os pais são os representantes legais do incapaz e prestam um consen44
O argumento não é inteiramente sólido se tomarmos em
conta que a Lei equipara a morte à incapacidade do titular. Neste último
caso, o titular está vivo e poderia pôr-se a questão de avaliar as consequências de uma decisão procriativa entre um cônjuge, um unido
de facto, ou um nubente, e o titular incapaz; poderia reconhecer-se o
interesse próprio de um destes “familiares” tanto no âmbito da gestão
geral das amostras como no acesso a informação. Mas não creio que
seja admissível o regime da Lei que equipara a incapacidade à morte
e faz o incapaz perder muito mais direitos do que é necessário. Deve
valer aqui o regime geral da representação dos incapazes a que a Lei,
por alguma razão estranha, reservou apenas para o caso da alteração do
propósito específico da colheita (art. 18.º, n.º 5) (cfr. supra, ponto 6).
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timento em lugar dele, nos termos gerais. Se for
assim, pode dizer-se que se verifica um caso de
acesso a informação genética, por “familiares” que
são consanguíneos, durante a vida do titular, com
o seu consentimento prestado por representação.
Então, poderá aceitar-se que esta finalidade de
“planeamento da vida” pode ter estado presente na Lei n.º 12/2005, neste âmbito limitado, e
que não carece de uma definição específica para o
conceito de “familiares”.
Se os progenitores pretendem realizar testes
genéticos para gerar informação que permita conhecer melhor a mutação genética que causou
a manifestação da doença no filho, é necessário
saber se eles têm legitimidade para requerer esses testes em nome do filho. Ora, a regra vigente
para a realização de atos clínicos sobre incapazes
é a da necessidade da previsão de um benefício direto para o incapaz (art. 6.º, n.º 1, da Convenção
de Oviedo45), enquanto, na presente hipótese,
aparentemente, o que se prevê é um benefício para
terceiros. Assim, de acordo com o direito vigente,
o consentimento para a realização dos testes necessários não cabe na legitimidade dos pais. Para
que esses atos pudessem ser praticados, teria sido
necessário afastar aquela regra, prevendo expressamente um regime para a realização de testes genéticos em pessoas vivas e incapazes de consentir, para
efeitos clínicos e no interesse de terceiros, para além do
acesso a informação genética (art. 18.º, n.º 6) e do
acesso a amostras armazenadas (art. 18.º, n.º 7).
Ora, esta questão não esteve nas preocupações da
Lei, nem se encontra estabelecida qualquer cautela sobre o grau de sacrifício que se pode impor
ao incapaz, algum modo de ponderar a necessidade e a proporcionalidade da intervenção decidida
45

Publicada no Diário da República, em 3 de janeiro de 2001.
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pelos representantes legais, ou ainda um controlo
exercido por alguma autoridade independente46.
Deve acrescentar-se, porém, que o exemplo
apresentado, que consta da “exposição de motivos”
do Protocolo Adicional referido, de 2008, e que
serviu de base para a exposição anterior, corresponde a uma época e a uma prática ultrapassadas.
Na verdade, hoje em dia, em face de um diagnóstico de fibrose quística (ou de outras doenças genéticas), as boas práticas mandam confirmar o diagnóstico através de um teste genético para identificação
da mutação responsável. Este procedimento permite avaliar o grau de severidade previsível das manifestações da doença na pessoa afetada e é indispensável para determinar qual é a terapêutica mais
adequada; na verdade, os meios terapêuticos recomendados dependem do tipo de mutação em cada
caso. É por estas razões que se pode dizer hoje, ao
contrário do que se dizia em 2005 ou 2008, que
a realização do teste genético na criança afetada é
recomendado como rotina e é realizado em benefício direto da própria criança; não apenas no interesse dos
seus familiares presentes ou dos filhos eventuais e
futuros. E isto mesmo se confirma pela Norma de
Orientação Clínica nº 031/2012, atualizada em
10/01/2014, para diagnóstico da Fibrose Quística, da Direção Geral de Saúde.
Deste modo, na data da publicação da Lei
(2005), como na data da elaboração do Protocolo adicional para a realização de testes genéticos
(2008), o diagnóstico daquela ou de outras doenças na criança não incluía a prática de testes genéticos, sugerindo que a realização destes testes sobre
a criança, posteriormente, poderia ser justificada
46
Mas pode discutir-se se a exceção prevista no art, 17.º, n.º
2, da Convenção de Oviedo, para o âmbito da investigação científica,
é suscetível de aplicação neste caso de assistência médica e aconselhamento genético da família.
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apenas no interesse dos familiares; o que exigia um
regime legal que a autorizasse, em revogação do
art. 6.º, n.º 1, da Convenção de Oviedo, que condicionava a realização de testes à prossecução de
um benefício direto para a criança.
Então, poderá concluir-se que a finalidade de
“planeamento da vida” pode ter estado presente
na Lei n.º 12/2005, apenas no âmbito limitado
do acesso a informação genética já produzida, excluindo-se necessariamente a realização de testes
novos, por força do art. 6.º, n.º 1, da Convenção
de Oviedo. Poderá concluir-se também que, hoje,
a realização de testes genéticos para confirmação
do diagnóstico é recomendada como boa prática
de rotina, pelo que a informação genética é prévia
e sistematicamente produzida para confirmação do
diagnóstico, e os progenitores podem ter acesso a
ela, com o objetivo de “planeamento da vida”, ao
abrigo da sua condição de parentes, nos termos do
art. 18.º, n.º 6, da Lei n.º 12/2005, sem necessidade de uma definição específica para o conceito de
“familiares”, ou de qualquer alteração legislativa.
4. Acesso por “familiares” à informação
genética, depois da morte do titular
Vale neste âmbito a noção geral de “familiares”
da Lei n.º 12/2005 – não o grupo de pessoas próximas definido pelo art. 70.º, n.º 2, CCiv, nem todos
os familiares considerados pelo art. 1576.º CCiv,
mas sim o conjunto de parentes, isto é, os familiares
consanguíneos, que partilham o mesmo património
genético do titular da informação genética.
No âmbito do art. 18.º, n.º 6, quando um médico está a estudar a prevenção da recorrência de
uma doença numa família, ou o seu tratamento,
qualquer parente pode pretender beneficiar de informações genéticas relativas aos seus consanguíLex Medicinae, Ano 12, nº 23-24 (2015)

neos, desde que o acesso à informação seja feito
pelo médico, no contexto do aconselhamento genético, e na medida do que for indispensável para
as finalidades em questão. O médico tem legitimidade para pedir a qualquer entidade depositária
da informação, pública ou privada, as informações
estritamente necessárias para fazer o juízo técnico
que lhe compete.
Este regime, afinal, não é diferente do que
já vinha sendo aceite pela Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD), pelo menos desde
a Deliberação n.º 51/2001. Neste documento, a
Comissão já admitia que o art. 7.º, n.º 3, al. a),
da Lei de Proteção de Dados, permitia “fornecer a
documentação clínica – através do «médico assistente» do interessado – uma vez que está em causa
a protecção de um «interesse vital» do requerente,
digno de protecção legal”, com o objetivo de “relacionar a doença do falecido com a sintomatologia
apresentada pelo interessado (com objectivo de tomar medidas preventivas ou fazer diagnóstico – vg.
doenças hereditárias ou genéticas)”47.
Este regime, portanto, que se manifestava
como uma concretização da cláusula geral do art.
7.º da LPD, assumiu a forma de uma autorização
legal expressa, feita pela Lei n.º 12/2005, para o
acesso a informação genética do falecido, nas condições técnicas enunciadas pelo art. 18.º, n.º 648
– a consagração de um poder de acesso.
Também a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) vem admitindo que a
pretensão de um familiar no sentido de conhecer
Deliberação n.º 51/2001, p. 20. Cfr. supra ponto 4.
A expressão usada pela Lei “mesmo que já não seja possível
obter o consentimento...” não foi feliz; pode sugerir que regula casos em
que o titular está vivo e pode dar o seu consentimento e ainda outros casos em que... já não é possível pedir-lhe o consentimento. Na verdade, o
que se prendeu foi admitir a consulta da informação genética exatamente
e apenas quando o titular está morto e já não pode consentir.
47
48
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a informação genética de um parente morto, para
facilitar os estudos clínicos no quadro da assistência médica, assenta num “interesse directo, pessoal
e legítimo suficientemente relevante segundo o
princípio da proporcionalidade” tal como se impõe
por força do art. 6.º, n.º 5, da Lei n.º 46/2007, de
24 de agosto49.
Diga-se, ainda, que segundo as leges artis da
Genética, e a prática clínica, cada indivíduo pode
beneficiar principalmente do conhecimento do estatuto genético de consanguíneos na linha reta e
até ao 3.º grau da linha colateral, inclusive; mas
a Lei não exclui que se procure uma informação
num parente mais afastado embora, seguramente,
essa informação não tenha um relevo tão grande. É
este, portanto, o universo de “familiares” previsto
no art. 18.º, n.º 6, que acaba por ser concretizado
pela prática clínica.
Em qualquer caso, o acesso à informação genética do titular não pode ser considerado uma regra
de uso banal, pois a Lei exige que se verifiquem “circunstâncias especiais” em que o conhecimento da informação tem relevância para o tratamento ou a prevenção da recorrência de uma doença na família50.
5. Acesso por “familiares” a amostras
biológicas armazenadas, depois da
morte do titular
Depois de afirmar que o material biológico armazenado é “propriedade” das pessoas de quem foi
obtido, a Lei afirma que, depois da morte do titular,
Cfr. p. ex., o Parecer da CADA n.º 26/2015.
Sobre a questão geral da revelação de informação genética a
familiares depois da morte do titular – prós e contras, informação ativa
ou reativa – veja-se Sarah N. Boers et al., Postmortem disclosure of genetic
information to Family members: active or passive?, «Trends in Molecular Medicine», March, vol. 21, n.º 3, 2015, p. 148-153.
49
50
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aquele material biológico é “propriedade” dos seus
“familiares” (art. 18.º, n.º 2, e art. 19.º, n.º 13) 51.
A Lei não esclarece a que título os “familiares”
adquirem a “propriedade” sobre as amostras (art.
18.º, n.º 2 e 19.º, n.º13).
Se quiséssemos explicar esta aquisição pelos
meios técnicos conhecidos da aquisição derivada,
teríamos de admitir uma transmissão sucessória, sob
a forma de uma deixa “legítima” de coisas certas e
determinadas, cumprida sem necessidade de testamento do autor da sucessão; os destinatários seriam
os “familiares”, depois de esclarecermos quais, de
entre todos os familiares do morto. Mas esta explicação não teria credibilidade logo que verificássemos que a Lei estende o mesmo regime ao caso de
“incapacidade”... onde a sucessão não tem sentido.
Esta perplexidade mostra, de novo, que a Lei
não pretendeu reconhecer a existência de uma verdadeira “propriedade”, nem uma “transmissão” aos
“familiares”; apenas quis definir quem tem o direito de tomar decisões convenientes sobre as entidades biológicas colhidas, e por vezes conservadas
em biobancos, depois da morte do titular.
Em suma, o que Lei quis resolver, neste momento, foi ainda, e apenas, a questão de saber quem tem o
poder de gerir as amostras biológicas, designadamente
os direitos previstos no art. 18.º, n.ºs 3, 4, e 5.
Um dos aspetos mais relevantes e sensíveis do domínio sobre as amostras é o direito de aceder a elas –
o direito de as usar para produzir informação genética
nova, no interesse de um “familiar” do titular.
Nos termos do art. 18.º, n.º 7, e em primeiro
lugar, a Lei definiu o círculo dos “familiares” rele51
Quando o material armazenado foi colhido para a realização de um teste, e pode ser destruído em seguida, aplica-se o art. 18.º;
quando o material armazenado foi colhido para ser integrado num biobanco, o regime consta do art. 19.º) – cfr. Helena Moniz, Notas sobre
biobancos com finalidades de investigação biomédica, «Lex Medicinae», ano 5,
n.º 10, 2008, p. 51-65, p. 56.
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vantes: são os parentes em linha reta e no segundo
grau da linha colateral. Sendo assim, um médico que
preste assistência a um doente e que sinta a necessidade de conhecer informações genéticas que ainda
não foram produzidas, pode requisitar a produção
dessas informações sobre amostras de parentes armazenadas em qualquer lugar; desde que as amostras tivessem sido colhidas de um parente em linha
reta ou de um irmão do seu doente. Neste caso, a
Lei não seguiu o mero critério da consanguinidade para autorizar qualquer parente a beneficiar das
amostras conservadas; o círculo de “familiares” legitimados tornou-se ainda mais apertado.
Em segundo lugar, o acesso tem de se apresentar como “necessário para conhecer melhor”
o “estatuto genético” próprio de algum desses familiares, e não o estatuto genético do titular das
amostras; os médicos sabem distinguir bem estas
duas pretensões e os meios que se devem usar num
e noutro caso.
Em terceiro lugar, pode dizer-se que o n.º 7
consagra uma autorização legal para o acesso de terceiros – um poder de acesso – tendo em conta a
natureza familiar do material e da informação genética. Note-se que não se trata apenas de exercer um
direito de acesso a informação genética existente
em algum processo clínico do titular original; agora
está em causa a realização de testes genéticos novos
para produzir informação que o titular não requerera. Assim, este direito de acesso ainda não foi tomado em consideração pelas Deliberações da CNPD,
pelos Pareceres da CADA, nem resultaria agora do
regime do art. 18.º, n.º 6, da Lei n.º 12/2005.
Segundo parece, a exclusão que foi feita neste
n.º 7 quanto a outros parentes, sobretudo quanto aos parentes no terceiro grau da linha colateral, não se justifica por critérios técnicos; de facto, se as informações já produzidas quanto a estes
Lex Medicinae, Ano 12, nº 23-24 (2015)

parentes podem ser usadas no âmbito do n.º 6, e
correspondem às leges artis e à prática clínica, não
parecia haver razão para excluir o uso das amostras
armazenadas de um titular para produção nova do
mesmo tipo de informações que poderia beneficiar
esses parentes. Mas, aparentemente, o legislador
deve ter pensado que uma coisa é ter acesso a uma
informação que foi obtida em vida e em favor do
titular, e agora é partilhada com os parentes; outra
coisa, mais grave, é usar o material biológico do
titular para obter informações novas que são produzidas no exclusivo interesse dos parentes.
6. Conclusões
A. O problema do acesso a informações genéticas ou a amostras armazenadas, em benefício de
terceiros – designadamente de “familiares” – assume uma importância inescapável, à medida em que
se acrescenta o conhecimento médico.
B. A Lei n.º 12/2005 não definiu o que entende por “familiares”, mas terá pensado num círculo alargado, de todos os parentes, para o efeito de
gerir as amostras armazenadas, e em círculos mais
restritos (art. 18.º, nºs 6 e 7) para acesso a informações e a amostras armazenadas.
C. Quando fala em “propriedade”, a Lei não
pretendeu reconhecer um novo conceito de propriedade adaptado a amostras biológicas; apenas quis definir quem teria o poder de gerir
amostras armazenadas, segundo as boas práticas
internacionais.
D. No caso de incapacidade do titular, a “propriedade” das amostras continua a pertencer ao
incapaz; e a gestão das amostras armazenadas em
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colaboração com os depositários, e o acesso de familiares interessados, carecem de autorização do
representante legal do incapaz, ou da assistência do
curador, nos termos gerais de Direito. Isto, quer o
titular seja um menor, quer seja um adulto.
O regime determinado pela Lei é inaceitável e
inconstitucional.
E. Os regimes previstos nos arts. 18.º e 19.º
mostram a proteção do titular nos termos tradicionais, tanto na reserva da sua informação genética e
na preservação de amostras armazenadas, quanto
nos cuidados contra qualquer alteração dos termos
em que ele decidiu a colheita e a conservação do
material biológico. Na verdade, toda e qualquer alteração carece de um autorização nova do titular, o
que parece mostrar que a Lei não pretendeu impor
ao titular, de uma forma genérica, uma noção de
“dado genético familiar”, de tal modo que um interesse “superior” dos “familiares” pudesse justificar
sempre um acesso que prescindisse do consentimento do titular.
Qualquer acesso, durante a vida do titular, tem
de ser autorizado pelo titular ou pelo seu representante legal.

DOUTRINA

cias especiais” em que o interesse dos familiares
justifica a utilização dessa informação genética.
H. No regime do art. 18.º, n.º 7, a Lei dá uma
outra autorização legal de acesso a um núcleo mais
restrito de familiares para que utilizem amostras e
produzam informação genética nova, desde que este
recurso seja necessário para conhecer a sua própria
condição genética, e não a condição do titular ou
de outros familiares. Com toda a probabilidade, tomando em conta a localização da norma, a data e o
contexto da sua produção, este acesso é permitido
apenas depois da morte do titular das amostras.
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F. A Lei não parece ter estabelecido qualquer
regime específico para o acesso a informações e a
amostras armazenadas destinado ao planeamento da
vida. O desenvolvimento desta finalidade pode, no
entanto, processar-se durante a vida do titular, sujeito à regra geral do seu consentimento, prestado
por si ou pelo representante legal.
G. O regime do art. 18.º, n.º 6, consagra uma
autorização legal de acesso à informação genética
na linha do que vinha sendo admitido pela CNPD,
depois da morte do titular, quando há “circunstânLex Medicinae, Ano 12, n.º 23-24 (2015)

