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Article 12

Predictive genetic tests

Tests which are predictive of genetic diseases or which serve 
either to identify the subject as a carrier of a gene responsible 
for a disease or to detect a genetic predisposition or suscepti-
bility to a disease may be performed only for health purposes 
or for scientific research linked to health purposes, and subject 
to appropriate genetic counselling.

Article 12

Tests génétiques prédictifs

Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies gé-
nétiques ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur 
d'un gène responsable d'une maladie soit de détecter une pré-
disposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à 
des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve 
d'un conseil génétique approprié.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e Biomedicina 
Relativo a Testes Genéticos para Fins de Saúde, 2008.

Direito internacional

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 1997.

Direito europeu

Recomendação CM/Rec(2010)11 do Conselho de Ministros aos Estados Mem-
bros, sobre o Impacto da Genética na Organização dos Serviços de Cuidados de 
Saúde e Treino dos Profissionais de Saúde, 2010. 
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Direito nacional

Decreto do Presidente da República n.º 1/2001 Diário da República n.º 2/2001, 
Série I-A de 3 de janeiro de 2001 – Ratifica a Convenção para a Protecção dos 
Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Bio-
logia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, 
aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Oviedo, em 
4 de abril de 1997; Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, que define o conceito de 
informação de saúde e de informação genética, a circulação de informação e a 
intervenção sobre o genoma humano no sistema de saúde, bem como as regras 
para a colheita e conservação de produtos biológicos para efeitos de testes genéti-
cos ou de investigação, e ainda; Decreto-Lei n.º 131/2014, de 29 de agosto, que 
regulamenta a Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, no que se refere à proteção e 
confidencialidade da informação genética, às bases de dados genéticos humanos 
com fins de prestação de cuidados de saúde e investigação em saúde, às condi-
ções de oferta e realização e testes genéticos e aos termos em que é assegurada a 
consulta de genética médica.

2. Introdução

 “Bioethics law, which derives from the relevant texts and case 
law, shows how the creation of law is an evolving process in an  
increasingly complex society”.

Jean Paul Costa1 

Os mais recentes desenvolvimentos na área da genética humana de-
sempenham um papel determinante em várias doenças, já que permitem 
desenhar novos métodos de diagnóstico e tratamento de doenças tendo em 
consideração as características específicas dos indivíduos. O diagnóstico 
genético é já utilizado para determinar a predisposição para doenças. As 
inovações tecnológicas aplicadas à medicina e, sobretudo os testes gené-
ticos, introduziram modificações na prática médica, que na experiência 

1  Ex-Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, por ocasião do 
10.º aniversário da entrada em vigor da Convenção para a Protecção dos Direitos 
do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da 
Medicina em 3 de novembro de 2009.
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quotidiana se debate com novos dilemas com uma dimensão não só indi-
vidual, mas também coletiva da qual se destaca a discussão ético-jurídica. 

A Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Digni-
dade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina foi 
produzida no âmbito do Conselho da Europa e foi adotada e aberta a 
assinatura em Oviedo, Espanha, em 1997. Foi assinada por 35 países, e 
ratificada por 29, incluindo Portugal em 2001. A Convenção pretende 

“proteger o ser humano na sua dignidade e na sua identidade e 
garantir a toda a pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua 
integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamen-
tais face às aplicações da biologia e da medicina”. 

Entre outras, e para o que aqui interessa, a Convenção de Oviedo 
compreende normas relativas ao consentimento; à vida privada e ao di-
reito à informação bem como ao genoma humano e designadamente os 
testes que despistam doenças genéticas. Neste circunspeto, enuncia prin-
cípios fundamentais reservando normas complementares e regras mais 
detalhadas para Protocolos Adicionais. 

Em 2008 foi aprovado o Protocolo Adicional Relativo aos Testes Ge-
néticos para Fins de Saúde que estabelece princípios relativos à qualidade 
dos serviços genéticos, informação prévia e consentimento, aconselha-
mento genético e rastreio da população, e usa os conceitos de validade 
clínica e utilidade genética dos testes. É o primeiro instrumento jurídico 
internacional relativo aos testes genéticos para fins de saúde que envol-
vam a análise de amostras biológicas de origem humana, e especifica-
mente visem identificar características genéticas de uma pessoa que são 
herdadas ou adquiridas durante o desenvolvimento pré-natal precoce. 

3. Testes genéticos preditivos

Em 1992, Conselho da Europa definiu os testes genéticos como 
“todos os testes que servem para diagnosticar e classificar uma 
doença genética; identificar pessoas não afetadas mas portado-
ras de determinada alteração genética, (…); detetar uma doen-
ça genética antes do aparecimento de sintomas clínicos, (…); 
identificar indivíduos em risco de contrair uma doença, desde 
de que a sua causa seja tanto uma alteração genética como um 
determinado estilo de vida”. 
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Já em 2003, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) definiu, na Declaração Universal sobre 
Dados Genéticos Humanos, teste genético como 

“um processo que permite detetar a presença, a ausência ou a 
alteração de um gene ou cromossoma específico, incluindo um 
teste indireto a um produto de um gene ou a um outro me-
tabolito específico deste, que seja indicativo de uma alteração 
genética específica”. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) define testes genéticos como testes moleculares para variações 
da sequência da linha germinativa do ADN ou para produtos resultantes 
diretamente de alterações da sequência genómica hereditária, preditivas de 
efeitos na saúde dos indivíduos, ou que tenham influência na sua gestão da 
saúde (OCDE, 2007). Por último, a definição avançada pela Comissão 
Europeia indica que teste genético é 

“qualquer teste que produza dados genéticos ou informação 
relacionada com propriedades herdadas ou adquiridas transmi-
tidas durante a divisão celular e que afetam gerações futuras” 
(Comissão Europeia, 2004).

Resulta evidente do exposto que não se logrou um consenso no que 
tange à definição de teste genético (Varga et al., 2012). Não obstante 
esta dificuldade, a determinação de categorias e conceitos nesta área é 
essencial para garantir a coerência do discurso científico, a segurança da 
prática clínica, mas também a certeza da regulação ético-legal. De modo 
a prosseguir o presente estudo quanto ao disposto no artigo 12.º da Con-
venção de Oviedo sobre testes genéticos preditivos, deveremos ter pre-
sentes os seguintes parâmetros (Sequeiros et al., 2012) de categorização 
dos testes genéticos quanto: 

i. à aplicação do teste: os testes genéticos podem ser dirigidos a um 
contexto clínico, epidemiológico ou de saúde pública, ser direcio-
nados para a investigação biomédica, forense ou ancestral; 

ii. ao tipo de teste: os testes podem ser de diagnóstico, preditivo, 
farmacogenético; e por fim

iii. ao método utilizado na realização do teste: pode variar entre a 
genética molecular e a citogenética. 

A este propósito, importa ainda ter presente a distinção entre material 
genético e informação genética. Aquele considerado enquanto amostra bio-
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lógica e seus derivados (sangue, tecido, saliva ou outros). Já esta enquanto 
registo, por se tratar de informação de saúde única, estrutural, preditiva e 
hereditária a informação genética resultante dos testes genéticos é objeto 
de proteção legal reforçada nas várias aplicações possíveis. A informação 
genética possui particularidades que imprimem uma certa individualidade 
em relação à restante informação de saúde (Barbosa, 2019). Daí que, com 
especial acuidade nos testes genéticos realizados para cuidados de saúde ou 
para fins de investigação médica e científica, as preocupações relativas à ga-
rantia da autonomia individual, à proteção destes dados sensíveis e ainda 
à não discriminação estejam sempre presentes.

Nesta categorização que não se pretende exaustiva e a propósito das 
preocupações enunciadas, na classe dos testes genéticos destinados a fi-
nalidades de prestação de cuidados de saúde, estudaremos os testes que 
permitem a deteção de suscetibilidade ou predisposição genética para 
determinada doença, em indivíduos assintomáticos, designados por teste 
genéticos preditivos. Estes testes só fornecem a indicação de um risco de 
se vir a desenvolver uma doença, mas não será um indicador exato por-
que os fatores ambientais têm um papel importante juntamente com o 
da genética, por isso são também designados por testes de suscetibilidade 
(Conselho da Europa, 2012).

A vantagem dos testes genéticos preditivos está relacionada essen-
cialmente com a predisposição da pessoa para contrair uma determinada 
doença e, consequentemente, com a gestão da doença antes do apare-
cimento dos sintomas associados. Mas importa considerar, do lado das 
desvantagens, o perigo de as informações genéticas serem utilizadas com 
fins discriminatórios em vários âmbitos, muitas vezes com base numa 
mera probabilidade distinta da certeza, já que depende da confluência 
de outros fatores.

O artigo 12.º da Convenção de Oviedo proíbe a realização de testes 
genéticos preditivos por razões distintas das finalidades de investigação 
em saúde ou relacionada com a prestação de cuidados de saúde, mesmo 
que seja prestado consentimento pelo titular. Nos termos do artigo 5.º da 
mesma Convenção, só pode ser efetuado um teste genético após a pessoa 
em causa ter prestado o seu consentimento livre e informado. Mas o ar-
tigo 12.º acrescenta uma condição suplementar que consiste em que os 
testes genéticos preditivos devem ser acompanhados de aconselhamento 
genético adequado. Não obstante este quadro restritivo, é permitido aos 
ordenamentos jurídicos nacionais estabelecerem a possibilidade da reali-
zação de um teste genético preditivo de uma doença fora do domínio da 
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saúde por uma das razões e nas condições previstas adiante no artigo 26.º 
da Convenção de Oviedo. 

Nestes termos, no âmbito dos contratos de trabalho ou de seguros, 
na medida em que o teste genético preditivo não prossiga uma finalidade 
relacionada com a saúde do titular, constituirá uma interferência despro-
porcionada na esfera da privacidade do indivíduo. A título de exemplo, 
uma companhia de seguros não terá direito a sujeitar a conclusão ou 
modificação de uma apólice de seguro à realização de um teste gené-
tico preditivo. Do mesmo modo, não poderá recusar a conclusão ou a 
modificação de tal política com base no facto de o requerente não ter 
apresentado um teste, uma vez que a conclusão de uma política não pode 
razoavelmente condicionar a realização de um ato ilegal. Já no âmbito 
laboral, um teste genético preditivo não poderá ser condição de admissão 
ou exclusão na contratação de um trabalhador. Em situação excecional, 
poder-se-á admitir a realização do teste preditivo caso o objetivo seja me-
lhorar as condições de trabalho ou proteger uma eventual suscetibilidade 
do trabalhador no desempenho das funções em causa, sempre em respei-
to pela sua autonomia e proteção dos dados pessoais sensíveis.

Em Portugal, os testes genéticos preditivos são regulados pela Lei n.° 
12/2005, de 26 de Janeiro, relativa à informação genética pessoal e in-
formação de saúde, regulamentada pelo Decreto-Lei n.° 131/2014, de 29 
de agosto, no que se refere à “proteção e confidencialidade da informação 
genética, (…) às condições de oferta e realização de testes genéticos e aos 
termos em que é assegurada a consulta de genética médica”. Nos termos 
do n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 12/2005, são “testes genéticos predi-
tivos os que permitam a deteção de genes de suscetibilidade, entendida 
como uma predisposição genética para uma dada doença com heredita-
riedade complexa e com início habitualmente na vida adulta”.

O legislador nacional conferiu especial enfoque à proteção da in-
formação genética, às condições de realização de testes genéticos e às 
garantias de não discriminação na esteira dos princípios consagrados 
na Convenção de Oviedo. Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12/2005, define informação genética como “a informação de saúde 
que verse as características hereditárias de uma ou de várias pessoas”. 
E norteia o tratamento da informação genética e a realização de testes 
genéticos aos princípios do primado da pessoa; da equidade e acesso 
aos cuidados de saúde; da prática ética; da transparência; da qualidade 
laboratorial; do uso das melhores práticas científicas; da proporcionali-
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dade e da responsabilidade social, nos termos previstos no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 131/2014.

O regime postulado para proteção da privacidade dos titulares dos 
dados genéticos está patente em várias normas das quais destacamos o 
disposto no n.º 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2005, nos termos do qual 

“a utilização de informação genética é um acto entre o seu 
titular e o médico, que é sujeito às regras deontológicas de si-
gilo profissional dos médicos e dos restantes profissionais de 
saúde”. 

No mesmo sentido, o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 131/2014, proí-
be “a divulgação a terceiros de informação genética relacionada com a 
saúde do respetivo titular”. E no artigo seguinte impõe-se ao responsável 
pela informação a adoção de “medidas de segurança adequadas e pro-
porcionais para proteger a informação genética” contra quaisquer for-
mas de tratamento ilícito. Uma decorrência do n.º 1 do  artigo 26.º da 
Constituição da República Portuguesa que consagra o direito de todos 
os indivíduos à proteção da sua vida privada e familiar e à proteção legal 
contra quaisquer formas de discriminação. Este regime de proteção da 
privacidade dos indivíduos enquadra-se na legislação nacional e europeia 
em vigor relativa à proteção de dados pessoais2.

O artigo 9.º da Lei n.º 12/2005 é especialmente relevante na de-
terminação de requisitos restritivos para a realização de testes genéticos 
preditivos, já que impõe, não só a obtenção de consentimento informado 
que manifeste de modo expresso e por escrito a vontade do titular3, mas 

2  A saber: o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que 
revoga a Diretiva n.º 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, 
adiante RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na 
ordem jurídica nacional, do RGPD.

3  A prestação de consentimento informado é um processo que envolve a infor-
mação fornecida pelo prestador de cuidados de saúde que deve explicar de forma 
adequada os objetivos e limitações do teste, garantindo que o indivíduo compreen-
de a informação que lhe é apresentada, sendo esta uma etapa crítica no processo de 
tomada de decisão de realizar, ou não o teste, em cumprimento pelos princípios da 
autonomia individual, da beneficência e da não-maleficência. De facto, o consenti-
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exige ainda que o teste seja prescrito por médico com especialidade em 
genética e na sequência da realização de consulta de aconselhamento ge-
nético, cuja frequência das consultas e modo de acompanhamento será 
determinada em função da gravidade da doença, a idade mais habitual 
de manifestação dos primeiros sintomas e a existência ou não de trata-
mento comprovado. Aliás, o n.º 3 do artigo 17.º deste diploma, confere 
ao cidadão o direito a receber aconselhamento genético e, se indicado, 
acompanhamento psicossocial, antes e depois da realização de testes ge-
néticos preditivos. Regressando aos requisitos estabelecidos no artigo 9.º 
da Lei n.º 12/2005, encontra-se ainda determinado que os resultados 
dos testes genéticos preditivos devem ser comunicados ao próprio e não 
podem nunca ser comunicados a terceiros sem a sua autorização expressa 
por escrito, incluindo a médicos ou outros profissionais de saúde de ou-
tros serviços ou instituições ou da mesma consulta ou serviço, mas não 
envolvidos no processo de teste dessa pessoa ou da sua família.

Em termos gerais, o princípio da não discriminação encontra-se plas-
mado no artigo 11.º da Lei n.º 12/2005, determinando-se que ninguém 
pode ser discriminado em função dos resultados de um teste genético 
preditivo, incluindo para efeitos de obtenção ou manutenção de empre-
go, obtenção de seguros de vida e de saúde, acesso ao ensino e, para efei-
tos de adoção. Este princípio é depois densificado no artigo 12.º da Lei 
n.º 12/2005 quanto à proteção dos dados genéticos contra a utilização 
ilícita no âmbito dos contratos de seguros. O normativo veda às compa-
nhias de seguros a exigência de informações genéticas ou de realização 

mento informado manifesta o respeito pelo doente como ser humano, refletindo o 
direito moral do doente à integridade corporal e à participação nas decisões relativas 
à sua saúde. O consentimento informado assegura também a proteção do doente 
no que toca a tratamentos não desejados e a sua participação ativa na definição dos 
cuidados de saúde a que é sujeito (ERS, 2009). A propósito da exigência da forma 
escrita veja-se ainda a Norma 015/2013 – Consentimento informado, esclarecido 
e livre para atos terapêuticos ou diagnósticos e para a participação em estudos de 
investigação (DGS, 2013). Esta Norma explícita que o consentimento informado 
para a realização de teste genético deve ser realizado por escrito num formulário 
onde deve constar também a declaração da pessoa de como recebeu informação 
escrita e oral acerca do procedimento a realizar, assim como a declaração de que 
compreendeu a informação obtida e que lhe foram prestadas todas as explicações 
em tempo útil e necessário para a sua aceitação.
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de testes genéticos como critério aceitação de segurados. O mesmo vale 
para as relações laborais, previstas no artigo seguinte do mesmo diploma, 
de acordo com o qual é proibida a exigência de apresentação de resulta-
dos de testes genéticos para fins de contratação laboral, mesmo que seja 
prestado consentimento pelo trabalhador, salvo os casos em que atenta a 
condição genética deste possa estar em causa a segurança ou um acrésci-
mo de riscos para a saúde do trabalhador.

4. Jurisprudência relevante comentada

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) é um órgão 
permanente e independente do Conselho da Europa, de supervisão com 
poderes para apreciar pedidos que aleguem que um Estado Parte violou 
os direitos fundamentais consagrados na Convenção Europeia dos Direi-
tos Humanos. A CEDH criou o Tribunal e, juntamente com o seu pró-
prio Regulamento, define a sua competência. Apesar de não lhe ter sido 
expressamente incumbido esse mandato, o TEDH aprecia as violações 
das normas da Convenção de Oviedo. 

A decisão proferida no caso Costa e Pavan v Itália (n.º 54270/10, 28 
de agosto de 20124) é provavelmente um dos exemplos mais emblemá-
ticos da apreciação das normas da Convenção de Oviedo. Em termos 
sintéticos, os recorrentes alegaram que a lei italiana relativa às técnicas 
de reprodução medicamente assistida era ilógica, uma vez que, embora 
proibisse os testes genéticos preditivos no embrião antes da implanta-
ção, ao mesmo tempo permitia o aborto subsequente do feto afetado 
pela doença genética que os pais eram portadores saudáveis. Neste caso, 
os juízes de Estrasburgo tiveram de considerar se o Estado demandado, 
ao promulgar sua legislação sobre técnicas de reprodução medicamente 
assistida, havia violado o artigo 8.º da CEDH e o artigo 12.º da Con-
venção de Oviedo.

O TEDH operou uma articulação do disposto nos dois normativos e 
concluiu que o desejo dos requerentes de ter um filho que não sofresse do 
defeito genético que carregavam e de recorrer à procriação medicamente 

4  Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-112993%22]}
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assistida com auxílio de um teste genético preditivo é protegido pelo di-
reito à vida privada e familiar consagrado no artigo 8.º da CEDH e não 
apenas pelo artigo 12.º da Convenção de Oviedo, que, no entendimento 
do TEDH, permite realizar testes genéticos preditivos apenas para fins de 
saúde e de investigação científica sem que isso implique qualquer limitação 
do direito de realizar intervenções diagnósticas na fase embrionária para 
descobrir se um embrião carrega características hereditárias que levarão a 
doenças graves no futuro filho.

O Tribunal decidiu que, ao contrário do que é sugerido pela literali-
dade do artigo 8.º da CEDH, o direito ao respeito à vida privada e familiar 
impõe não apenas deveres negativos aos Estados, mas também deveres de 
cariz positivo em questões como sejam a da procriação medicamente assis-
tida. De modo que, para garantir o respeito efetivo do “direito a uma crian-
ça sã”, o Estado italiano deve permitir que os requerentes tenham acesso às 
técnicas de procriação medicamente assistida e ao teste genético preditivo. 
O TEDH usou o artigo 12.º da Convenção de Oviedo como suporte para 
a interpretação do artigo 8.º da CEDH.

5. Conclusão

A Convenção de Oviedo é um marco decisivo na proteção dos di-
reitos humanos no campo bioético e biomédico. Representa a tentati-
va mais elaborada e sistemática já empreendida em nível transnacional 
para abordar, por meio de instrumentos juridicamente vinculativos, os 
desafios aos direitos humanos colocados pela pesquisa biomédica (Ra-
poso & Osuna, 2013). Não obstante, novos desafios são colocados pela 
ciência que impõem um desenvolvimento da regulamentação existente. 
Os testes genéticos preditivos têm consequências determinantes na vida 
das pessoas e na prestação de cuidados de saúde. Também por via deles, 
abriu-se um novo conceito de medicina que recorre às informações gené-
ticas que não revelam o estado imediato de saúde do indivíduo, mas an-
tes desvendam as possíveis e eventuais doenças, permitindo uma ação an-
tecipada e orientada. Neste circunspecto, importa garantir a transmissão 
eficaz de informação que concretize a autonomia do titular, bem como a 
implementação de medidas tendentes à proteção da informação genética 
resultante da análise de modo a restringir o tratamento a causas lícitas e 
a proteger contra discriminação fundada nas caraterísticas genéticas dos 
indivíduos. Ora, isto depende, é certo da tecnologia e dos desenvolvi-
mentos científicos, mas também do controlo do direito na determinação 
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de requisitos como seja o aconselhamento em respeito da autonomia 
individual. Impõe-se o estabelecimento de um quadro normativo rigo-
roso de âmbito europeu que harmonize a implementação dos princípios 
consagrados na Convenção de Oviedo, ratificados pelos Estados, em face 
dos novos desafios que surgem no horizonte. 
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