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Article 13 

Interventions on the human genome

An intervention seeking to modify the human genome may 
only be undertaken for preventive, diagnostic or therapeutic 
purposes and only if its aim is not to introduce any modifica-
tion in the genome of any descendants.

Article 13 

Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome hu-
main ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, 
diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas 
pour but d'introduire une modification dans le génome de la 
descendance.

1. Remissões e referências legislativas

Direito internacional

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.

Direito europeu

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950; Recomendação 934, da 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sobre engenharia genética, 
1982; Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Ju-
lho de 1998, relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas; Car-
ta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000; Regulamento (UE) 
n.º 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014, 
relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a 
Diretiva 2001/20/CE; Recomendação 2115, sobre o uso de novas tecnologias 
em seres humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 2017.
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Direito nacional

Constituição da República Portuguesa; Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro (In-
formação genética pessoal e informação de saúde); Lei n.º 32/2006, de 26 de 
Julho (Procriação medicamente assistida).

2. Introdução

O artigo 13.º da CDHB tem por objecto a tradicionalmente chamada 
engenharia genética, hoje mais comummente conhecida por edição ge-
nética. Refere-se este conceito a um grupo de tecnologias que permitem 
alterar o ADN de um organismo, aditando, suprimindo ou modificando 
genes em locais específicos do genoma.1 Uma das mais recentes tecnologias 
deste tipo é o CRISPR-Cas9, que se traduz num processo mais refinado de 
actuação, o que por sua vez garante resultados mais precisos e eficientes do 
que os métodos tradicionais usados em intervenções genéticas.2  

A norma em causa tem dois alvos de proibição:3 por um lado, to-
das aquelas intervenções genéticas que não sejam “preventivas, de diag-

1  Sobre a edição genética, Ormond, Mortlock, Scholes et al. (2017, pp. 167-
176); Gyngell, Douglas e Savulescu (2017, pp. 498-513). 

Há quem entenda que a transferência de material mitocondrial de uma dadora 
para um ovócito (sobre esta questão veja-se Raposo, 2015, pp. 252-258) é uma 
forma de edição genética (neste sentido, De Wert et al., 2018, p. 452 ff.). Porém, 
veja-se a explicação do North East England Stem Cell Institute (2008): “germline 
gene therapy is a term used for modifying genes in the nuclear genome at the beginning 
of development with the intention of changing the organism in a specific way and for 
potentially transmitting this change to subsequent progeny. Due to the complexity of 
the nuclear genome, there are risks associated with modifying it, thus only gene therapy 
that avoids the germline is currently permitted. Replacing diseased mitochondria with 
healthy ones is an inherently less complicated procedure. No genome is being modified”. 
Também assim, Raposo (2015, p. 254).

Sobre esta questão, Scott e Wilkinson (2017, pp. 886-915).
2  Sobre os eventos que marcaram o desenvolvimento do CRISPR-Cas9, Yotova 

(2020, pp. 653-656); Van Beers (2020, pp. 4-7).
3  Para uma análise desta norma no contexto da CDHB veja-se, Raposo (2016, 

p. 1289).
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nóstico ou terapêuticas”; por outro, as que visem modificar o genoma 
da descendência. A primeira proibição prende-se com a distinção entre 
intervenções terapêuticas (lato sensu) e não terapêuticas, ao passo que a 
segunda se funda na distinção entre intervenções somáticas e germinais.

3. Desenvolvimento

3.1.  Artigo 13.º: Intervenções terapêuticas e não terapêuticas 

Não é possível definir com acuidade a fronteira entre o que é um 
tratamento (ainda que em sentido amplo) e o que é um melhoramento 
humano (human enhancement).4  Ainda que uma intervenção (genética 
ou outra) esteja relacionada com a saúde, tal conexão não a torna, sem 
mais, terapêutica. 

A primeira dificuldade desta proibição prende-se com a definição de 
“doença” e a consequente dificuldade de distinção entre o que é uma pa-
tologia e o que é uma característica.5 A dúvida deriva da indefinição do 
próprio conceito de “saúde”, uma incerteza alimentada pela (demasiado) 
ampla definição fornecida pela Organização Mundial da Saúde, como 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença ou enfermidade”.6

Contudo, nem mesmo a definição cabal de “saúde” resolveria o pro-
blema, dado que ainda assim deixaria em aberto a questão de saber se 
uma intervenção terapêutica tem como característica necessária a efectiva 
cura de uma doença pré-existente; ou se também se poderão considerar 
terapêuticas as intervenções que, apesar de não curar a doença, atenuam 
os seus efeitos, ou até mesmo as que visam prevenir doenças.7 Estas últi-
mas – as intervenções de cariz preventivo – têm a particularidade de não 

4  Quanto às dificuldades desta distinção, Juengst (2017, pp. 15-23); Van Beers 
(2020, pp. 20-24).

5  Sobre a linha distintiva entre ambas, Daniels (2000, pp. 309-322); Silvers, 
(1998, pp. 95-123).

6  World Health Organization (1946). 
7  Uma análise desta questão em Raposo (2019c, p. 253).
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terem uma doença prévia como pressuposto (o seu objectivo é precisa-
mente prevenir a doença), bem como o facto de visarem adquirir uma 
característica que o corpo humano não possui por natureza, ou seja, um 
melhoramento. Veja-se o caso das vacinas (e o mesmo vale para interven-
ções genéticas que tenham o mesmo efeito): uma vacina contra a gripe 
não visa tratar a gripe, mas evitá-la; e obtém tal resultado tornando o        
nosso organismo imune ao vírus da gripe, uma característica que não 
possuía antes e que o torna “melhor” (enhanced) em comparação com os 
organismos daqueles que não foram vacinados. 

À luz de um critério restritivo, apenas modificações direccionadas a 
uma condição médica que a pessoa sofra no momento serão terapêuticas, 
logo, só estas serão permitidas pelo artigo 13.º. Se assim for, serão bani-
das intervenções que visem oferecer resistência a doenças transmissíveis,8 
como seria o caso de uma hipotética intervenção genética que nos tor-
nasse imunes à doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela 
pandemia da COVID-19, em termos semelhantes ao que se espera de 
uma vacina. Esta seria uma forma de aperfeiçoamento humano. Porém, 
muitos autores têm entendido que ainda que uma intervenção genética 
seja considerada um aperfeiçoamento, tal não deve, sem mais, levar à 
sua proibição, especialmente quando se trate de intervenções com uma 
clara ligação a questões de saúde.9 Poderá estar em causa, não apenas 
uma questão de saúde individual, mas também de saúde pública, o que 
reforça a sua admissibilidade.

A distinção entre tratamento e melhoramento está aberta à interpre-
tação e provavelmente a única conclusão possível é que todas as interven-
ções (genéticas ou não) são melhorias, com a diferença de que algumas 
estão relacionadas com a saúde (com todas as incertezas que este conceito 
acarreta) ao passo que outras não.10

8  Sobre este tipo de intervenções em particular, So et al. (2017).
9  Neste sentido, Walters & Palmer (1997, pp. 13 ff).
10  Walters & Palmer (1997, pp. 110-111).



312 • VERA LÚCIA RAPOSO

3.2. Artigo 13.º: Intervenções genéticas somáticas e germinais

Intervenções genéticas somáticas são aquelas cujos efeitos se circuns-
crevem à pessoa em quem a intervenção é realizada, sem afectar a descen-
dência. Em contrapartida, quando a edição genética se reporta a células 
germinais humanas (óvulos, espermatozóides e zigotos) os respectivos 
efeitos irão ser transmitidos à descendência e às gerações futuras. Estas 
última são as chamadas intervenções genéticas germinais, proibidas pelo 
artigo 13.º. A contrario sensu, as intervenções somáticas estão admitidas, 
desde que visem as finalidades referidas na primeira parte da norma.11

Porém, esta proibição suscita dúvidas, dado que mesmo interven-
ções destinadas somente a actuar sobre um concreto indivíduo podem ter 
efeitos em células germinais, tal como sucede com intervenções genéticas 
em fetos no seu estado inicial.12 Tem-se entendido que intervenções que 
visem modificar o genoma da descendência não são permitidas, mas que 
são autorizadas as que tenham como efeito colateral (não directamente 
visado) a alteração do genoma da descendência.13 Esta interpretação é, de 
resto, confirmada pelo Relatório Explicativo da Convenção: 

“On the other hand the article does not rule out interventions for 
a somatic purpose, which might have unwanted side-effects on the 
germ cell line. Such may be the case, for example, for certain treat-
ments of cancer by radiotherapy or chemotherapy, which may affect 
the reproductive system of the person undergoing the treatment” 
(Explanatory Report, 1997, Considerando 92).

3.3. Artigo 13.º: Limitações relativas à investigação científica

O artigo 13.º apenas impõe limites no que respeita à edição genética 
como prática clínica e reprodutiva. Em contrapartida, no plano da mera 
investigação científica não se verifica qualquer limitação. 

11  Mais detalhes sobre esta distinção em Raposo (2014, pp. 974-976), e biblio-
grafia aí citada.

12  Cfr. Miguel Beriain (2017).
13  Neste sentido, Ascenção (2003).
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Contudo, no domínio da investigação há que ter em consideração as 
proibições/limitações que decorrem de outras normas da CDHB. Desta-
ca-se, em particular, a proibição de criação de embriões humanos exclu-
sivamente para fins de investigação, decorrente do n.º 2 do artigo 18.º 
da CDHB14 e reiterada na ordem jurídica portuguesa pelo n.º 1 do artigo 
9.º da Lei n.º 32/200615 (com a sanção prevista no n.º 1 do artigo 40.º 
da mesma lei). Ou seja, a investigação científica poderá apenas ter por 
objecto embriões originariamente criados para finalidades reprodutivas 
(por via de uma fertilização in vitro), mas não utilizados para esse fim 
(isto é, que se tornaram excedentes pelo seu número ou que não esta-
vam em boas condições para uma transferência uterina).16 Dado que boa 
parte de investigação relativa à edição genética recorre a embriões no seu 
estádio mais precoce de desenvolvimento (compostos por apenas uma 
única célula), e que os embriões excedentes não preenchem este requi-
sito,17 logo se concluiu que no contexto da CDHB dificilmente haverá 
espaço para levar a cabo investigação sobre edição genética.

A estas limitações acrescem ainda condicionamentos ausentes da 
CDHB, mas impostos pelos direitos nacionais dos Estados-parte. Este é 
o caso da proibição de transferência para o corpo humano de embriões 
submetidos a investigação, uma regra presente no ordenamento portu-
guês por força do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 32/2006.

3.4. Uma nova técnica de edição genética, o CRISPR-Cas9

O CRISPR-Cas9 é uma das técnicas mais recentes de edição genéti-
ca.18 Traduz-se esta num processo mais refinado de actuação, o que por 

14  Sobre esta norma, González-Torre (2002, pp. 233-255; 236-239); Gunning 
(1999, pp. 165-171); Raposo (2014, pp. 456 ss.; 646-647); Raposo & Osuna 
(2013, pp. 1416-1419).

15  Sobre esta norma, Raposo (2012a, pp. 47-70); Raposo (2014, pp. 628-629).
16  Cfr. Raposo (2012a, pp. 47-70); Raposo (2014, pp. 628-629).
17  De Wert et al. (2018, p. 456).
18  Academy of Medical Sciences, 2016.
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sua vez garante resultados mais precisos e eficientes do que os métodos 
tradicionais usados em intervenções genéticas.19

O termo CRISPR-Cas9 é composto por dois elementos: CRISPR e 
Cas9. O termo “CRISPR” (uma abreviatura de Clustered Regularly In-
terspaced Short Palindromic Repeats) refere-se ao segmento específico de 
ADN presente em algumas bactérias que permite que estas sejam imu-
nizadas quando atacadas por um vírus. O termo “Cas-9”, por sua vez, 
é uma espécie de tesoura genética que corta e cola fragmentos de ADN 
com extrema precisão quando orientada pelo CRISPR. Ambos os ele-
mentos formam as bases da tecnologia de edição genética, conhecida 
como CRISPR-Cas9.

Embora seja uma de entre várias possíveis tecnologias de edição ge-
nética, é até ao momento a mais precisa, segura, fácil20 e barata.21 Se a 
investigação que está a ser desenvolvida neste domínio for bem sucedida, 
o CRISPR-Cas9 tem potencial para alterar, não apenas o genoma de um 
único indivíduo, mas também das gerações futuras por meio de interven-
ções na linha germinal. No entanto, precisamente por causa dessas caracte-
rísticas (precisão, baixo custo e simplicidade), tornou-se um alvo atractivo 
para investigadores menos escrupulosos e empresas com sede de lucro. Daí 
que alguma contenção seja pedida por investigadores e académicos.22

Neste momento, o CRISPR-Cas9 não é suficientemente seguro para 
ser usado na prática médica corrente (embora tenha de facto sido usado 
em alguns procedimentos experimentais, e apenas a título de interven-
ções somática),23 nem no âmbito das técnicas reprodutivas.24 Contudo, 

19  Sobre as virtualidades técnicas deste procedimento, Gyngell, Douglas e Savu-
lescu (2017, pp. 498-513).

20  Segundo Jennifer Doudna – bioquímica norte-americana conhecida pelo seu 
trabalho pioneiro na edição de genes usando esta técnica, pelo qual recebeu o Pré-
mio Nobel de Química em 2020 – “any scientist with molecular biology skills and 
knowledge of how to work with [embryos] is going to be able to do this” (apud Regala-
do, 2015).

21  Cfr. Ledford (2015, pp. 20-21).
22  Committee on Science, Technology, and Law, et al. (2016).
23  Relatando episódios bem-sucedidos de tratamentos somáticos com terapia 

genética, Frankel (2003, p. 32).
24  O reconhecimento das actuais limitações do CRISPR-Cas9 em Raposo 

(2019b, pp. 313-315).
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se for autorizada investigação neste domínio, tal cenário poderá rapida-
mente alterar-se. 

3.5. Argumentos contra a edição genética em seres humanos

3.5.1. Contra a edição genética em geral 

Vários argumentos têm sido apresentados contra a edição genética 
em seres humanos:25

i) A inalterabilidade do genoma humano como requisito da espécie 
e da dignidade que lhe é reconhecida

Este argumento funda-se na ideia de que a edição genética alterará 
substancialmente o gene pool da humanidade,26 deixando a espécie de 
ser humana27 e passando a ser qualquer outra coisa, eventualmente os 
chamados “transhumanos”.28 Ligada a esta surge a preocupação de que a 
edição genética conduza no futuro à admissibilidade de práticas como a 
criação de monstros genéticos29 e a fusão do homem com a máquina.30 
A conexão com a Natureza (ou com Deus) impõe a aceitação incondi-

25  Uma exposição e análise critica destes argumentos em Raposo (2014, pp. 978-
1003); Raposo (2019c, pp. 251-256); Raposo (2019b, pp. 315-317).

26  Committee on Science, Technology, and Law, et al. (2016).
27  A preocupação com a protecção da espécie humana face às ameaças das novas 

tecnologias está patente no Relatório Explicativo da CDHB (Explanatory Report, 
1997): “It is no longer the individual or society that may be at risk but the human spe-
cies itself. The Convention sets up safeguards, starting with the preamble where reference 
is made to the benefits to future generations and to all humanity, while provision is made 
throughout the text for the necessary legal guarantees to protect the identity of the human 
being?” (Considerando 14).

Uma ideia semelhante aparece também no seu Preâmbulo: “convinced of the need to 
respect the human being both as an individual and as a member of the human species and 
recognising the importance of ensuring the dignity of the human being”.

28  Ranisch (2021).
29  Rodriguez (2018, pp. 585-620).
30  Hughes (2004).
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cional do genoma com o qual se nasce,31 sob pena de perda da própria 
dignidade.32 

A fragilidade deste argumento radica no facto de nunca ter sido clara-
mente explicado em que medida é que a dignidade humana é diminuída 
por força de intervenções genéticas.33 Nem se vê como tal poderá suce-
der, dado que a dignidade reconhecida a cada pessoa humana assenta em 
qualquer outra coisa que não se resume a um determinado código gené-
tico, nem se pode fundar num entendimento biológico (“especisismo”) 
da pessoa humana.34

ii) O direito à identidade genética 

 A primeira dificuldade suscitada pela objecção assente no direito 
à identidade genética é a ausência de uma definição consensualmente 
aceite do conteúdo deste direito, desde logo porque não há unanimidade 
doutrinal sobre este conceito. É até pensável que se venha a consolidar no 
futuro um conceito de identidade genética que não seja ameaçado pela 
edição de genes; se assim for, esta objecção cairá por terra.35

Embora o entendimento deste direito seja discutível, tudo indica que 
o código genético humano não pode ser tomado como divino ou imu-
tável.36 Algumas vozes reivindicam o direito a uma identidade genética37 
absolutamente inalterada,38 mas se tal direito fosse entendido desta for-

31  Committee on Science, Technology, and Law, et al. (2016).
32  Hennette-Vauchez (2015, pp. 32-57).
33  Demonstrando a insuficiência da mera invocação da dignidade humana para 

condenar a edição genética, Raposo (2019c, pp. 249-257).
34  Meyer (2001, pp. 115-126).
35  Raposo (2019b, p. 326).
36  Até porque nem todas as intervenções genéticas resultam em genuína modifi-

cação: por exemplo, se um gene for reparado, o código genético não é alterado, mas 
retorna ao seu estado original (Hitchcock, 2016, p. 25).

37  Note-se que o direito à identidade genética vem protegido no n.º 2 do artigo 
26.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). Sobre os vários entendimen-
tos deste direito vide Loureiro (1999, pp. 263-389); Raposo (2014, pp. 803-805).

38 Vide, entre outros, Annas, Andrews e Isasi (2001, pp. 151-178).
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ma tornar-se-ia um mecanismo de opressão daqueles que padecem de 
doenças graves e incuráveis e cuja única esperança é a edição genética. 

O direito à identidade genética deve ser compreendido como uma 
garantia de que o ADN da pessoa não será alterado sem o seu consenti-
mento, mas certamente que poderá ser alterado quando a própria assim o 
deseje.39 Mesmo no que respeita aos casos de ausência de consentimento, 
haverá que admitir excepções quando estejam em causa doenças graves e 
incuráveis, isto é, quando o objectivo seja a protecção da geração seguin-
te (os filhos menores ou ainda por nascer) e das gerações futuras. O direi-
to a um património genético inalterado não pode ser tomado como uma 
meta absoluta que nos torne refém do nosso próprio código genético. 

iii)  Perda da diversidade humana e preservação da espécie humana

Este argumento assenta no temor de que por via da edição genética 
os seres humanos se tornem absolutamente uniformes, como produtos 
saídos de uma linha de montagem. Invoca-se que a homogeneidade ge-
nética pode tornar-se uma ameaça à sobrevivência da espécie humana, 
cuja existência depende da sua diversidade. Contudo, ainda que tal seja 
verdade (o que está por demonstrar) levaria milhões de anos e milhares 
de gerações para que uma mudança tivesse repercussões na composição 
genética da humanidade como um todo.40 

iv) Discriminação face aos geneticamente desfavorecidos 

O temor da criação de um fosso entre os geneticamente privilegiados 
(seja pela natureza, seja pelas intervenções genéticas) e os geneticamente 
desfavorecidos (e impossibilitados de recorrer à edição genética, nomea-
damente pelo seu custo). A isto se chama “genetic apartheid”41 o qual tem 
sido um poderoso argumento contra a edição genética. 

39  Cfr. Raposo (2019b, p. 316); Raposo (2019c, pp. 253-254).
40  McConnell (2010, p. 420).
41  Nickels (2017).
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Outra versão deste argumento alega que particularmente prejudica-
dos com a admissibilidade da edição genética serão os indivíduos com 
características que já actualmente os diferenciam negativamente dos 
demais (pessoas portadoras de doenças ou malformações), dado que a 
possibilidade de corrigir erros genéticos diminuiria ainda mais o seu nú-
mero. Uma vez que seriam uma menor percentagem da população, tor-
nar-se-iam alvo de (ainda) maior discriminação e paulatinamente seriam 
excluídos das políticas públicas de inserção e das políticas de saúde.42

Não se descura que estes são temores justificados e que as violações 
ao princípio da igualdade são efectivamente uma preocupação premente 
do mundo actual (e do direito actual). Porém, não é a edição genética a 
raiz do problema, o qual existe muito antes das intervenções genéticas 
terem aparecido e muito para além delas. A isto acresce que a proibição 
da discriminação fundada no código genético vem estabelecida no artigo 
11.º da CDHB  e no artigo 6.º da Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos (DUGH).43 Cabe ainda reforçar que a 
edição genética não tem que ser um mecanismo de criação de desigual-
dades, podendo até funcionar como uma ferramenta para restaurar a 
igualdade perturbada pela lotaria genética.

v) O perigo da eugenia

Nos tempos actuais a eugenia pública tradicional, comandada pelo 
Estado, foi substituída por uma espécie de eugenia privada, destinada a 
satisfazer as aspirações reprodutivas dos pais.  Não é certo que esta últi-
ma possa ainda ser qualificada de eugenia,44 mas ainda que o seja há que 
reconhecer que o seu propósito é muito diferente da eugenia clássica, 
dado que visa promover o bem-estar de crianças específicas e, em última 
análise, das gerações actuais e futuras.45 

A edição genética pode ser usada para vários propósitos e porventura 
nem todos deverão ser admitidos, mas é também um mecanismo para 

42  Ormond, Mortlock e Scholes et al. (2017, p. 172).
43  Silvers & Stein (2003).
44  Discute-se se esta última ainda será eugenia, Cavaliere (2018, pp. 1-22).
45  Neste sentido, Raposo (2019c, pp. 249-257).
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prevenção de doenças e de sofrimento humano. Há quem entenda que 
mesmo esta finalidade é uma forma de eugenia. Porém, não existe nesta 
intenção juízos de valor quanto às pessoas portadoras das características 
que se querem evitar com a edição genética, mas apenas a ideia básica, 
e por demais evidente, de que ser saudável acarreta maior bem-estar do 
que não ser saudável. 

3.5.2. Especificamente contra as intervenções na linha germinal

As intervenções na linha germinal são mais complexas, quer em ter-
mos técnicos, quer em termos ético-legais. No plano da segurança técni-
ca a grande preocupação é a possibilidade de intervenções mal sucedidas 
poderem afectar um número indefinido de gerações.46 No plano ético-le-
gal vários argumentos têm sido invocados, quase todos relacionados com 
a ausência de consentimento das gerações futuras. 

Dado que as intervenções germinais afectam o genoma das gerações 
futuras, e dado que pela ordem lógica das coisas estas pessoas ainda não 
existem, coloca-se a questão do seu consentimento (rectius, da ausência 
dele) para alterações ao seu código genético, e da consequente limitação 
da sua autonomia. Tratando-se da alteração genética num embrião/feto, 
o problema coloca-se face à geração imediatamente vindoura. Sendo a 
decisão tomada pelos pais, esta não difere muito das decisões parentais 
em relação a actos médicos (e outros) que afectam o não-nascido, ou 
mesmo a criança já nascida.47 Quanto às gerações subsequentes, falamos 
de pessoas que não existem (nem sequer como pessoas potenciais), nem 
se sabe ao certo se e quando existirão. Porém, ainda assim a protecção da 
saúde de estas futuras pessoas deve ser tida em conta.48 A doutrina maio-
ritária entende que as gerações futuras não são titulares de direitos, ainda 
que sejam beneficiárias de deveres de protecção que as gerações presentes 
têm para com elas.49

46  Raposo (2019b, p. 314).
47  O mesmo raciocínio em Raposo (2019b, p. 316).
48  Nas palavras de Sykora & Caplan (2017, p. 1872), “it is unethical to hold 

hostage patients with severe genetic diseases due to fears of a distant dystopian future” . 
49  Em sentido semelhante, Raposo (2014, pp. 995-997); Schleidgen, Dederer, 

Sgodda et al. (2020).



320 • VERA LÚCIA RAPOSO

O argumento da ausência de consentimento anda igualmente ligado 
a preocupações de perda de autonomia das futuras pessoas no que res-
peita à vida que as espera. Veja-se a objecção fundada no direito ao open 
future, formulado por Joel Feinberg na década de 1980,50 posteriormen-
te desenvolvido por Dena Davies51 e mais recentemente por Millum.52 
Outro argumento relacionado com a ausência de consentimento é o da 
instrumentalização da futura pessoa, por via da intervenção unilateral 
e irreversível de um terceiro na formação da identidade do indivíduo.53 

Num ordenamento ético-jurídico pautado pela autonomia da pessoa, 
certamente que intervenções sem consentimento geram preocupações, so-
bretudo intervenções genéticas susceptíveis de afectar um número indeter-
minado (e potencialmente ilimitado) de sujeitos. Contudo, o respeito pela 
autodeterminação de futuras pessoas e a inalterabilidade do seu património 
genético não são os únicos valores em causa. Há igualmente a considerar o 
dever de providenciar a essas futuras pessoas um código genético saudável. 
Este direito não vem expressamente proclamado nas actuais Constituições 
e Declarações de Direitos. No entanto, a proclamação geral do direito à 
saúde – como um direito a receber tratamentos médicos capazes de curar, 
ou pelo menos aliviar, doenças e desse modo reduzir a dor e o sofrimento – 
pode ser tomada como base legal para o direito de ser sujeito a tecnologias 
de edição de genes (no caso de pessoas já existentes) ou para se beneficiar 
de tecnologias de edição de genes (no caso de gerações futuras) e, conco-
mitantemente, um dever dos pais de actuar neste sentido.54

3.6. Os primeiros seres humanos geneticamente modificados

Em Novembro de 2018, foi reportado o nascimento na China de 
duas meninas gémeas, cujos genes haviam sido modificados de forma a 

50  Feinberg (1980).
51  Davis (1997).
52  Millum (2014).
53  Habermas (2006, pp. 125-126).
54  Assim, Raposo (2017a, p. 119); Raposo (2019a, especialmente p. 485).
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torná-las imunes ao HIV. Lulu e Nana são os primeiros seres humanos 
geneticamente modificados.55 

O nascimento destes bebés foi o resultado de uma “experiência” (ac-
tualmente esta é a única qualificação possível) conduzida por He Jiankui 
com casais cujos elementos masculinos eram portadores de HIV. Usando 
a tecnologia CRISPR, He Jiankui conseguiu desactivar o gene CCR5, 
que viabiliza a infecção pelo HIV, desta forma garantindo o nascimento 
de crianças imunes à doença.

Este incidente gerou vários problemas legais56 e éticos. Desde logo, a 
regulamentação chinesa existente, embora não muito detalhada, não for-
nece base legal para o experimento realizado por He Jiankui.57  Por outro 
lado, não havia necessidade de recorrer à edição genética para garantir 
que a doença não seria transmitida às crianças, dado que o processo de 
lavagem de esperma é comummente utilizado para obter tal resultado 
de forma simples e segura.58 Além disso, apesar do alegado motivo da 
intervenção genética ser a prevenção do HIV, pode não ter sido esse o 
único resultado almejado. A comunidade científica sabia já que o gene 
CCR5 está também relacionado com funções cerebrais importantes, de 
modo que He Jiankui pode ter levado a cabo uma forma de melhora-
mento humano ao criar dois seres humanos especialmente inteligentes, 
com melhor memória e mais alto QI.59

3.7. Quadro legal das intervenções genéticas em Portugal

3.7.1. Direito interno

Em Portugal vigora a regra de que as intervenções genéticas somáti-
cas são admitidas sempre que se destinarem a um fim terapêutico, mas 

55  Sobre este caso vide Raposo (2019d, pp. 197-199); Saey (2019).
56  Que conduziram inclusivamente à prisão do cientista (Raposo, 2020).
57  Sobre este ponto Nie (2018); Nie & Cheung (2019).
58  Sobre os procedimentos para evitar o nascimento de crianças com HIV, Ra-

poso (2009).
59  Joy et al. (2016).
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todas as demais não o são. Tal resulta claramente do artigo 8.º da Lei n.º 
12/2005, cujo n.º 1 estipula: 

“A intervenção médica que tenha como objecto modificar in-
tencionalmente o genoma humano só pode ser levada a cabo, 
verificadas as condições estabelecidas nesta lei, por razões pre-
ventivas ou terapêuticas”.

 A isto acresce o disposto no seu n.º 2: 
“É proibida qualquer intervenção médica que tenha por ob-
jectivo a manipulação genética de características consideradas 
normais, bem como a alteração da linha germinativa de uma 
pessoa”.60 

Também a realização de testes genéticos – que poderá ser um pré-re-
quisito para uma subsequente intervenção genética – é regulamentada 
por esta lei no seu artigo 9.º. 

A edição genética como forma de seleccionar as características do fu-
turo filho tem sobretudo por alvo embriões in vitro, criados no âmbito de 
um procedimento de reprodução assistida. A Lei n.º 32/2006 não se refere 
especificamente à edição genética. Contudo, o artigo 2.º, que delimita o 
âmbito de aplicação da referida lei, refere que a dita se aplica também 
a “outras técnicas laboratoriais de manipulação gamética ou embrionária 
equivalentes ou subsidiárias” (alínea f ) do n.º 1 do artigo 2.º), deixando 
pois a dúvida quanto ao sentido do termo “manipulação”, nomeadamente 
se se refere a qualquer forma de manipulação genética. Certo é que a Lei 
n.º 32/2006 não inclui qualquer norma que contenha determinações es-
pecíficas sobre edição genética. Porém, algumas das suas normas impõem 
limitações quanto à selecção das características dos embriões, pelo que há 
que questionar se tais soluções se aplicam igualmente à edição genética.

Por exemplo, o n.º 2 do artigo 7.º proíbe que as técnicas de pro-
criação medicamente assistida (PMA) sejam utilizadas para seleccionar 
características “não médicas” do nascituro.61 Daqui resultam duas ques-

60  O que não deixa de ser curioso, dado tratar-se de uma lei sobre informação 
genética (e outro tipo de informação ligada à saúde) e que, por conseguinte, não se 
deveria imiscuir em matéria de alteração do genoma.

61  A violação desta proibição é considerada uma prática criminosa pelo artigo 
37.º da referida lei.
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tões. A primeira é saber se esta proibição vale também para edições gené-
ticas praticadas em embriões in vitro na sequência de um procedimento 
de PMA. Parece-me que o legislador quis proibir todo o tipo de pro-
cedimentos que tenham lugar no âmbito da PMA (inclusivamente por 
concatenação desta norma com a já referida alínea f ) do n.º 1 do artigo 
2.º, incluindo, por conseguinte, também a manipulação (edição) genéti-
ca. Esta resposta abre caminho à segunda questão: se a proibição apenas 
abrange características “não médicas”, como interpretar este conceito? 
Numa primeira abordagem parece que nos referimos a intervenções não 
relacionados com questões de saúde, mas esta resposta gera mais dúvidas 
do que respostas, dada a ausência de uma definição clara do conceito 
“saúde”. Note-se ainda que o n.º 3 do artigo 7.º vem permitir a escolha 
do género da criança – ao que parece, e seguindo a mesma linha de racio-
cínio, também por via de edição genética – sempre que o procedimento 
se destine a evitar uma doença associada a determinado género.62 Em 
bom rigor, esta norma é apenas uma especificação da anterior, dado que se 
trata, também aqui, de ressalvar a escolha de características que visem pro-
mover o nascimento de crianças saudáveis, ainda que permaneça a dúvida 
sobre o conceito de saúde. Por exemplo, o daltonismo é um distúrbio ge-
nético, por conseguinte, será que se pode considerar uma questão médica 
para efeitos do n.º 2 do artigo 7.º, logo, uma selecção genética autorizada? 
Indo ainda mais longe, o daltonismo está ligado ao cromossoma X, logo, 
será que se pode encaixar no conceito de doença referido no n.º 2 do artigo 
7.º, tanto mais que a norma não inclui o adjectivo “grave”. Se assim for, 
será permitido usar a edição genética para converter o cromossoma Y de 
um embrião masculino no cromossoma X (tornando-o num embrião fe-
minino) e assim contrabalançar o distúrbio genético do outro cromossoma 
X,63 mas além disso mudando também o género da criança?64

62  Quanto a este ponto veja-se o comentário ao artigo 12.º da CDHB, que repe-
te sensivelmente a mesma solução.

63  Ainda não é certo que as actuais técnicas de edição genética consigam al-
terar cromossomas, mas desde há alguns anos que os estudos (Zuo, Huo, Yao, et 
al., 2017) referem a hipótese de eliminação de cromossomas, pelo que a sua conver-
são pode ser real num futuro próximo.

64  Ainda que o daltonismo se considere uma característica médica para efeitos 
do preceito (o que está por definir), seria provavelmente mais simples modificar o 
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O n.º 2 do artigo 7.º, na sua segunda parte, estabelece ainda outra 
excepção ao n.º 1 do artigo 7.º: 

“quando seja ponderosa a necessidade de obter grupo HLA 
(human leukocyte antigen) compatível para efeitos de trata-
mento de doença grave”. 

Tem-se entendido que esta norma se refere ao bebé-medicamento,65 
gerado por via de diagnóstico genético pré-implantatório. Porém, assu-
mindo que a Lei n.º 32/2006 se refere também à edição genética, parece 
que esta também poderá ser usada para criar um bebé-medicamento.

3.7.2. Direito internacional

No quadro europeu, quer a União Europeia quer o Conselho da 
Europa se revelam cautelosos quanto à edição genética.66 Porém, cum-
pre sublinhar que boa parte dos documentos emitidos por estas insti-
tuições se reportam a um período em que a técnica estava bem menos 
desenvolvida, pelo que muitos dos temores em termos de segurança do 
procedimento estão atenuados e estarão provavelmente ultrapassados 
dentro de alguns anos.67 

3.7.2.1. Conselho da Europa

A primeira manifestação do Conselho da Europa (CE) relativa à edi-
ção genética data de 1982. Na Recomendação 934, o CE esclareceu que 
os direitos à vida e à dignidade humana (artigos 2.º e 3.º da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos [CEDH]) impõem o direito a herdar 
um código genético não modificado (Considerando 4a). Porém, não fo-

cromossoma X, de forma a eliminar o distúrbio, do que alterar o outro cromossoma 
de Y para X. Porém, esta segunda hipótese permitiria aos pais ter um fundamento 
legal para alterar o sexo da criança caso esse seja o seu desejo, o que poderia ser uma 
forma de “contornar” a proibição legal.

65  Sobre este conceito e a interpretação desta norma vide Raposo (2007, pp. 59-84).
66  Sobre as normas de ambas estas organizações veja-se Miguel Beriain (2017); 

Van Beers (2020, pp. 11-14).
67  Neste sentido, Chua (2018, 74-77); Miguel Beriain (2017).
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ram impostas restrições neste domínio, remetendo a questão para uma 
posterior intervenção do CE sobre questões especificas de biomedicina, 
tendo como inspiração os direitos e princípios contidos na CEDH.68

Tal intervenção materializou-se na CDHB, o mais importante docu-
mento do CE sobre questões biomédicas. No quadro da edição genética 
destaca-se o artigo 13.º e suas limitações.  Contudo, a CDHB reconhece 
expressamente que as limitações nela incluídas são condicionadas pelos 
conhecimentos científicos existentes, conforme demonstra o seu n.º 4 do 
artigo 32.º.69 É certo que o avanço da técnica não resolve as complexas 
questões éticas e legais envolvidas na edição genética. Porém, vem o arti-
go 28.º70 incentivar o debate público sobre tais questões, o que demons-
tra que a CDHB não dá as (suas) soluções como fechadas.

Contudo, até ao momento o CE não parece ter mudado de posição, 
como resulta das suas mais recentes intervenções sobre este tema. Em 
2015 o Comitê de Bioética do CE revelou-se bastante cautelosos face 
à edição genética e insistiu na necessidade de debater as questões aí en-
volvidas.71 Na Recomendação 2115, de 2017, afirmou que “[a] edição 
deliberada da linha germinativa em seres humanos cruzaria uma linha 
considerada eticamente inviolável” (Considerando 3) e incentivou os Es-
tados membro a criar quadros legais protectores dos direitos humanos 
que previnam abusos e promovam as boas práticas (Considerando 5). 
Embora não tenha expressamente aconselhado limites, a postura geral 
desta Recomendação é de restrição.

Em 2018, o Comitê de Bioética do Conselho da Europa emitiu uma 
declaração na qual reitera os cuidados a ter no uso da edição genética, 
não apenas na investigação científica, mas ao que parece também na prá-

68  Van Beers (2020, p. 11).
69  “A fim de acompanhar a evolução científica, a presente Convenção será ob-

jecto de um exame no seio do Comité num prazo máximo de cinco anos após a sua 
entrada em vigor e, posteriormente, segundo intervalos que o Comité determinará”.

70 “As Partes na presente Convenção zelam para que as questões fundamentais 
suscitadas pelo desenvolvimento da biologia e da medicina sejam objecto de um 
debate público adequado, à luz, particularmente, das implicações médicas, sociais, 
económicas, éticas e jurídicas pertinentes, e que as suas possíveis aplicações sejam 
objecto de consultas apropriadas”.

71  Committee on Bioethics, 2015.
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tica clínica. Contudo, não deixando de apontar as várias preocupações 
ligadas a esta técnica, renovou a sua disponibilidade para discutir (e re-
solver) as questões em causa.72

3.7.2.2. União Europeia

No âmbito da União Europeia (UE), a Carta dos Direitos Funda-
mentais da União Europeia (CDFUE) proclama vários direitos relacio-
nados com a genética e a biotecnologia no seu artigo 3.º. É, no entanto, 
omissa quanto à edição genética. A disposição que mais se aproxima des-
ta prática é a proibição da eugenia. A definição do conceito de eugenia é 
incerta (e, por conseguinte, incerta é a qualificação de uma prática como 
eugénica),73 mas o entendimento mais comum deste conceito indica que 
apenas se refere a um campo específico (e restrito) de aplicação da edição 
genética, o chamado human enhancement. Se assim for, esta proibição 
não veda por completo a edição genética.74

No plano do direito europeu há ainda outras normas sobre esta ma-
téria. Veja-se a Directiva 98/44/EC, sobre a protecção legal de invenções 
biotecnológicas, na qual se pode ler: 

“Considerando que, na Comunidade, existe uma posição 
consensual quanto ao facto de a intervenção génica germinal 
no Homem e a clonagem de seres humanos atentarem contra a 
ordem pública e os bons costumes; que, por conseguinte, impor-
ta excluir inequivocamente da patenteabilidade os processos de 
modificação da identidade genética germinal do ser humano e os 
processos de clonagem de seres humanos” (Considerando 40). 

Com base neste entendimento, a alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º 
considera não patenteáveis “[o]s processos de modificação da identidade 
genética germinal do ser humano”. Note-se que a Directiva não proí-

72  Council of Europe Committee on Bioethics, 2018.
73  Raposo (2019c, pp. 251-252).
74  A jurisprudência da UE nunca se pronunciou sobre edição genética em seres 

humanos em si mesma. Porém, sobre edição genética em plantas e outros animais 
veja-se a Decisão de 25 de Julho de 2018 (Grand Chamber), Confédération Paysanne 
and Others, C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583.



COMENTÁRIO AO ARTIGO 13.º • 327

be a edição genética (nem poderia, por não ser esse o seu domínio de 
aplicação), somente proíbe patentes relativas à edição genética humana. 
Contudo, a impossibilidade de registo de patente desestimula a pesquisa 
nessa área, indirectamente restringindo a edição genética.75 

Também em matéria de ensaios clínicos a UE se releva reniten-
te quanto à edição genética. O artigo 90.º do Regulamento (UE) n.º 
536/2014 refere, na sua parte final, que 

“[n]ão podem ser realizados quaisquer ensaios clínicos de te-
rapia génica que deem origem a modificações na identidade 
genética germinal do sujeito”. 

A proibição de ensaios clínicos coloca um pesado constrangimento 
ao desenvolvimento de procedimentos de edição genética, dado que a 
técnica ainda se encontra em fase experimental e os ensaios clínicos po-
dem revelar-se indispensáveis   para demonstrar os seus resultados. 

Esta posição de cautela foi confirmada pelo Grupo Europeu de Ética 
em Ciência e Novas Tecnologias (o organismo que tem a seu cargo esta 
matéria no seio da Comissão Europeia), que não apenas se manifestou 
contra a aplicação clínica da edição genética, mas também contra a inves-
tigação neste domínio, para a qual recomendou uma moratória. Porém, 
como já vem sendo habitual nesta discussão, este organismo invocou 

75  O Tribunal de Justiça da União Europeia nunca se pronunciou especificamen-
te sobre a patenteabilidade de processos de edição genética em seres humanos, mas 
já declarou que, para efeitos desta Directiva “constituem um «embrião humano» 
todo o óvulo humano desde a fase da fecundação, todo o óvulo humano não fecun-
dado no qual foi implantado o núcleo de uma célula humana amadurecida e todo o 
óvulo humano não fecundado que foi estimulado para efeitos de divisão e desenvol-
vimento por via de partenogénese” (parágrafo 53) e que “[a] exclusão da patenteabi-
lidade relativa à utilização de embriões humanos para fins industriais ou comerciais 
prevista no artigo 6.°, n.° 2, alínea c), da Directiva 98/44 abrange também a utili-
zação para fins de investigação científica, só podendo ser objecto de uma patente a 
utilização para fins terapêuticos ou de diagnóstico aplicável ao embrião humano e 
que lhe é útil” (Julgamento de 18 de Outubro de 2011 (Grand Chamber), Brüstle, 
C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669, parágrafo 53). Estas limitações são relevantes para 
a experimentação envolvendo edição genética em embriões humanos.
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perigos vários, incertos e nebulosos, para fundamentar a sua posição,76 
sem cuidar de especificar que perigos são esses.

3.7.2.3. Nações Unidas

Sob os auspícios das Nações Unidas surgiu a DUGH, uma declara-
ção específica sobre o genoma humano. A DUGH é omissa a respeito 
da edição genética, mas tem-se entendido que esta prática está proibida 
pelo n.º 1 do artigo 11.º (“As práticas que sejam contrárias à dignidade 
humana, como a clonagem de seres humanos para fins reprodutivos, não 
serão permitidas”), com base no entendimento de que a edição genética 
viola a dignidade humana.77 Porém, como já referido, esta é uma asserção 
controversa e até hoje nunca suficientemente fundamentada. 

Ainda que a referida norma proíba algumas intervenções genéticas, 
tudo indica que pelo menos aquelas que tenham intuito terapêutico 
(com todas as dúvidas que esta qualificação implica) são admitidas pela 
alínea a) do artigo 5.º da Declaração,78 desde que haja uma avaliação 
positiva risco-benefício. Esta parece ser a solução mesmo tratando-se de 
intervenções germinais, uma solução reforçada pela alínea b) do artigo 
5.º e a sua menção ao “interesse superior da pessoa” nos casos em que 
não se consiga obter o seu consentimento para a intervenção genética.79

76  “The EGE is of the view that this question warrants careful consideration, given 
the profound potential consequences of this research for humanity (…) consider the 
inextricably linked ethical, scientific and regulatory issues pertaining to germline and so-
matic cell gene modification” (European Group on Ethics in Science and New Tech-
nologies, 2015).

77  Assim, Rolston (2002).
78  “A investigação, o tratamento ou o diagnóstico que afetem o genoma de um 

indivíduo só deverão ser levados a cabo depois de uma avaliação rigorosa e prévia 
dos potenciais riscos e benefícios associados e caso se encontrem preenchidos todos 
os requisitos impostos pela legislação interna”.

79 “Em todos os casos, será obtido o consentimento prévio, livre e informado 
da pessoa em questão. Se esta última não estiver em condições de prestar consenti-
mento, será obtido o consentimento ou a autorização da forma prescrita por lei e 
orientada pelo interesse superior da pessoa”.
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4. Jurisprudência relevante comentada 

Nem no plano internacional nem no plano interno encontramos de-
cisões judiciais relevantes sobre edição genética, mas há algumas decisões 
que, en passant, se pronunciaram sobre o tema.

No Acórdão do Tribunal Constitucional português n.º 225/2018,80 
o Tribunal afirmou, a propósito do direito à identidade genética consa-
grado no n.º 3 do artigo 26.º da CRP, que “[a] garantia da identidade 
genética, contudo, refere-se especialmente à intangibilidade do genoma 
e à unicidade da constituição genómica de cada um e tem essencialmente 
o sentido de impedir a manipulação genética do ser humano e a clona-
gem”, fazendo eco das considerações de João Loureiro.81 Curiosamente, 
exactamente as mesmas palavras (e com referência à mesma obra) haviam 
sido proferidas pelo mesmo tribunal quase 10 anos antes,82 o que leva a 
pensar se o Tribunal não terá lido mais nada sobre o tema durante a últi-
ma década. Uma nota estranha, sobretudo tendo em conta que a questão 
da conexão entre edição genética e identidade genética tem sido objecto 
de vários estudos – e interpretações – durante os últimos anos.

5. Conclusão

Em Dezembro de 2015 teve lugar o International Summit on Hu-
man Gene Editing, com alguns dos mais importantes players no domí-
nio da investigação genética. Apesar das divergências, foi possível chegar 
a um consenso que permite investigações básicas e pré-clínicas usando 
embriões humanos, células germinais e células somáticas. Porém, o uso 
de gene editados para fins reprodutivos foi desaconselhado.83 Foi, no en-

80  Acórdão do Tribunal Constitucional português n.º 225/2018, de 24 de Abril de 
2018, https://dre.pt/home/-/dre/115226940/details/maximized, sobre a Lei n.º 32/2006.

81   Loureiro (1999, p. 288).
82  Acórdão do Tribunal Constitucional português n.º 101/2009, de 3 de Março 

de 2009, https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090101.html, tam-
bém sobre a Lei n.º 32/2006.

83  Invocaram-se questões de segurança, os escassos benefícios dela esperados e 
as proibições existentes em várias jurisdições (Committee on Science, Technology, 
and Law, et al., 2016).
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tanto, reconhecido que à medida que o conhecimento científico avança e 
as visões da sociedade evoluem, o uso clínico da edição genética na linha 
germinal deve ser revisitado regularmente.

O segundo Summit ocorreu em Hong Kong no final de 2018. O even-
to foi ofuscado pelo incidente com os primeiros bebés geneticamente edi-
tado, anunciado por He Jiankui apenas alguns dias antes. O clamor gerado 
por esta experiência foi tão forte que provavelmente influenciou o tom 
cauteloso em relação ao CRISPR-Cas9 que surgiu nas conclusões finais.84 

Actualmente, o CRISPR-Cas9 ainda não possui um nível de segu-
rança capaz de controlar os potenciais riscos científicos, mas poderá vir 
a atingir um nível aceitável de segurança e eficácia caso a pesquisa conti-
nuar neste campo. Quando o estado da técnica evoluir de tal forma que 
a edição genética se torne uma prática segura as proibições da CDHB 
poderão ser revistas85 e a edição genética poderá ser inserida na prática 
médica corrente. Para tal é ainda necessário, porém, chegar a um consen-
so quanto aos obstáculos ético-legais referidos neste comentário.
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