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Article 22

Disposal of a removed part of the human body

When in the course of an intervention any part of a human 
body is removed, it may be stored and used for a purpose other 
than that for which it was removed, only if this is done in con-
formity with appropriate information and consent procedures.

Article 22

Utilisation d'une partie du corps humain prélevée

Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours 
d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée 
dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que 
conformément aux procédures d'information et de consente-
ment appropriées.

1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigos 5.º a 
9.º; alínea v) do 16.º; e artigos 19.º a 21.º; Protocolo Adicional à Convenção 
sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à Transplantação de Ór-
gãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, artigos 13.º, 14.º e 20.º; Protocolo 
Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à 
Investigação Biomédica, 2005, artigos 13.º e 14.º.

Direito internacional

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da 
UNESCO, 1997, artigos 5.º e 9.º; Declaração Internacional sobre os dados Ge-
néticos Humanos da UNESCO, 2003, artigos 5.º, 7.º e 9.º; Declaração Uni-
versal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO, 2005, artigos 5.º e 6.º.
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Direito europeu    

Diretiva n.º 98/44/CE, de 6 de julho de 1998, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, conside-
rando n.º 26; Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, 
n.º 2 do artigo 3.º; Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de 
Órgãos Humanos, 2015, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º. 

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigos 25.º e 26.º; Código Penal, arti-
gos 38.º, 144.º-B, 149.º, 150.º, 156.º e 157.º; Código Civil, artigos 70.º e 
340.º; Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro (Lei de Bases da Saúde), alíneas e) e 
f ) do n.º 1 da Base 2; Lei n.º 15/2014, de 21 de março (Lei que visa a conso-
lidação dos direitos e deveres do utente dos serviços de saúde), artigos 3.º e 7.º;  
Lei n.º 12/93, de 22 de abril, na versão da Lei n.º 22/2007, de 29 de junho (Lei 
relativa à colheita e transplantes de órgãos e tecidos  de origem humana), artigo 
8.º; Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto (Lei dos ensaios clínicos), alínea d) do n.º 
1 e n.º 2 do artigo 6.º; Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro (Lei da informação ge-
nética pessoal e informação de saúde), n.º 1 do artigo 9.º, n.º 4 do artigo 16.º, 
artigo 18.º, e n.os 5 e 6 do artigo 19.º; Lei n.º 12/2009, de 26 de março (Lei 
que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, co-
lheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e apli-
cação de tecidos e células de origem humana), alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º.

2. Introdução

Apesar da falta de clareza da versão portuguesa da norma em co-
mentário – que, após estabelecer que uma parte do corpo humano “não 
poderá ser conservada e utilizada para outro fim que não aquele para que 
foi colhida”, acrescenta “e apenas em conformidade com os procedimen-
tos de informação e consentimento adequados”1 –, a orientação que dela 
se retira é a de que as matérias biológicas colhidas do corpo humano na 
decorrência de uma intervenção para a qual tenha sido prestado con-

1  Na versão em inglês, de modo mais claro, pode ler-se: “when in the course of 
an intervention any part of a human body is removed, it may be stored and used for a 
purpose other than that for which it was removed, only if this is done in conformity with 
appropriate information and consent procedures”.
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sentimento, apenas podem ser utilizadas para outros fins (por exemplo, 
assistenciais, de investigação científica ou de ensino) se e quando o con-
sentimento for renovado e prestado para esses específicos fins. Os orde-
namentos jurídicos nacionais devem, assim, estabelecer uma distinção 
entre a finalidade do ato de colheita de órgãos, tecidos ou outros mate-
riais biológicos e a (eventual) ulterior finalidade do ato de conservação 
e/ou utilização desses materiais. Tendo estes atos finalidades distintas, 
torna-se necessário obter específicos consentimentos informados e escla-
recidos para cada um desses fins.

A norma em anotação – que, aliás, se compreende numa relação 
de complementaridade com outras normas da Convenção (artigos 5.º 
a 9.º; alínea v) do artigo 16.º; e 19.º a 21.º) – , está em conformidade 
com normas de outros diplomas internacionais, designadamente com 
os artigos 5.º e 9.º  da Declaração Universal sobre o Genoma Humano 
e os Direitos Humanos, da UNESCO, de 1997; os artigos 5.º, 7.º e 
9.º da Declaração Internacional sobre os dados Genéticos Humanos, da 
UNESCO, de 2003; os artigos 5.º e 6.º da Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos, da UNESCO, de 2005; os artigos 13.º, 
14.º e 20.º do Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Hu-
manos e a Biomedicina, relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de 
Origem Humana, de 2002; os artigos 13.º e 14.º do Protocolo Adicional 
à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à 
Investigação Biomédica, de 2005; e o n.º 2 do artigo 3.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

3.  A necessidade de renovação do consentimento para uti-
lização ulterior de partes colhidas no corpo humano

O ordenamento jurídico português confere uma ampla tutela ao direi-
to à autodeterminação da pessoa humana, quer no plano do direito cons-
titucional (artigos 25.º e 26.º da Constituição da República Portuguesa), 
quer no âmbito do direito penal (artigos 38.º, 144.º-B, 149.º, 156.º e 
157.º do Código Penal), quer no domínio do direito civil (artigos 70.º 
e 340.º do Código Civil), quer ainda em legislação própria do direito da 
saúde. A autodeterminação da pessoa na área da saúde pressupõe sempre 
o dever de o profissional prestar ao paciente os esclarecimentos necessários 
para que este possa consentir ou recusar a intervenção proposta (Oliveira, 
2005a, pp. 59 e ss.; Oliveira, 2005b, pp. 105 e ss.; Pereira, 2017, p. 21; e 
Pereira, nesta obra, comentário ao artigo 5.º).
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3.1. Da perspetiva do direito civil

3.1.1. Enquadramento legal

3.1.1.1. No domínio do direito civil, o direito ao consentimento informa-
do está implicitamente consagrado no artigo 70.º do Código Civil (CC), como 
dimensão do direito geral de personalidade, para além de, no caso da existência 
de contrato, estar incluído no princípio da boa-fé no âmbito dos contratos. 

Adicionalmente, a exigência de consentimento informado e a sua 
concreta densificação estão previstas num vasto número de diplomas le-
gais (com alcance geral ou para casos particulares), dos quais salientamos 
os seguintes: a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setem-
bro), alíneas e) e f ) do n.º 1 da sua Base 2; a Lei que visa a consolidação 
dos direitos e deveres do utente dos serviços de saúde (Lei n.º 15/2014, 
de 21 de março), nos artigos 3.º e 7.º; a Lei relativa à colheita e trans-
plantes de órgãos e tecidos  de origem humana (Lei n.º 12/93, de 22 
de abril, na versão da Lei n.º 22/2007, de 29 de junho), no artigo 8.º; 
a Lei dos ensaios clínicos (Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto), na alínea 
d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.º; a Lei da informação genética pessoal 
e informação de saúde (Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro), no n.º 2 do 
artigo 9.º, n.º 4 do artigo 16.º, artigo 18.º e nos 5 e 6 do artigo 19.º, e 
a Lei que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa 
à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamen-
to, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º (sobre o enquadramento normativo 
do direito ao consentimento, cfr. Pereira, 2004, pp. 95 e ss., e Teles & 
Pereira, 2020, pp. 4-5). A Direção Geral da Saúde emitiu também ins-
truções sobre esta matéria, designadamente a Norma n.º 15/2013, de 
3 de outubro de 2013 (atualizada em 4 de novembro de 2015)2, em 
cujo conteúdo pode ler-se que o consentimento informado, esclarecido 
e livre, dado por escrito, é obrigatório em diversas situações, designada-
mente: nos casos de colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem 
humana; de testes genéticos (identificados no n.º 2 do artigo 9.º da Lei 

2  Disponível em: https://www.ucp.pt/sites/default/files/2019-03/DGS%20
Consentimento%20Informado%20DGS_actualizado%204Nov2015.pdf 
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n.º 12/2005); de dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, 
armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem 
humana; de colheita e transplante de órgãos de dador vivo; de bancos de 
ADN e de outros produtos biológicos; de investigação sobre genoma; de 
investigação em pessoas; e ainda nos casos de colheita, estudo analítico, 
processamento e criopreservação de sangue e tecido do cordão umbilical 
e placenta (para uma análise crítica desta Norma, cfr. Pereira, 2017, pp. 
26 e ss.). Decorre, assim, também desta instrução normativa que, no 
direito interno, a colheita e utilização de material biológico para fins de 
análise, estudo e investigação tem de ser consentida de forma informada, 
livre e por escrito.

3.1.1.2. No contexto da utilização posterior de partes colhidas no 
corpo humano, assume particular relevo o disposto na Lei n.º 12/2005, 
de 26 de janeiro, que, além de definir o conceito de informação de saú-
de e de informação genética, estabelece as regras relativas à circulação 
de informação e à intervenção sobre o genoma humano no sistema de 
saúde, definindo ainda o regime da colheita e conservação de produtos 
biológicos para efeitos de testes genéticos ou de investigação (artigo 1.º). 
O regime jurídico que resulta desta lei reforça as exigências do consen-
timento informado e, em alguns casos, a necessidade da renovação da 
prestação desse consentimento. 

Nos termos desta lei, a investigação sobre o genoma humano em pes-
soas só é possível com o consentimento informado dessas pessoas, expresso 
por escrito e após a explicação dos seus direitos, da natureza e finalidades 
da investigação, dos procedimentos utilizados e dos riscos potenciais en-
volvidos para os próprios e para terceiros (n.º 4 do artigo 16.º). 

Os testes de deteção do estado de heterozigotia, diagnóstico pré-sin-
tomático de doenças monogénicas e testes de suscetibilidade em pessoas 
saudáveis só podem ser executados com autorização do próprio, a pedido 
de um médico com especialidade em genética e na sequência da realiza-
ção de consulta de aconselhamento genético, após consentimento infor-
mado, expresso e por escrito (n.º 2 do artigo 9.º).

A colheita de sangue e de outros produtos biológicos e a colheita 
de amostras de ADN para testes genéticos devem ser objeto de consen-
timento informado separado para efeitos de testes assistenciais ou para 
fins de investigação, sendo indicada a finalidade da colheita, bem como 
o tempo de conservação das amostras (n.º 1 do artigo 18.º).
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A lei prevê o direito a retirar o consentimento (pelo próprio ou pelos 
familiares em caso de morte ou incapacidade daquele) relativo ao ar-
mazenamento de material biológico, devendo, neste caso, as amostras e 
derivados ser definitivamente destruídas (n.º 3 do artigo 18.º).

A colheita de sangue e de outros produtos biológicos e a colheita de 
amostras de ADN para testes genéticos para os quais tenha sido dado con-
sentimento para um certo tipo de finalidades não podem ser usadas para 
outro tipo de finalidades sem novo consentimento do próprio ou, no caso 
de morte ou incapacidade deste, dos seus familiares (n.º 4 do artigo 18.º)3.

As amostras colhidas com finalidade médica ou científica específica 
só podem ser utilizadas com o consentimento expresso das pessoas envol-
vidas ou dos seus representantes legais (n.º 5 do artigo 18.º).

A obtenção e utilização de material para um banco de produtos bio-
lógicos depende sempre de consentimento informado e escrito (n.º 5 do 
artigo 19.º).

Ainda de acordo com esta Lei n.º 12/2005, admite-se, porém, que 
o consentimento específico não tenha de ser prestado no caso de uso 
retrospetivo de amostras ou em situações especiais em que o consenti-
mento das pessoas envolvidas não possa ser obtido devido à quantidade 
de dados ou de sujeitos, à sua idade ou outra razão comparável. Nestas 
hipóteses, o material e os dados podem ser processados, mas apenas para 
fins de investigação científica ou obtenção de dados epidemiológicos ou 
estatísticos (n.º 6 do artigo 19.º).

Do n.º 4 do artigo 18.º desta lei parece resultar ainda a possibilidade 
de utilização de amostras biológicas para uma finalidade diferente da 
consentida, nos casos em que se proceder à anonimização irreversível 
das amostras em causa. Não deve, porém, entender-se que a anonimiza-
ção irreversível da amostra é suficiente para que se dispense um (novo) 
consentimento específico e determinado, para utilização da amostra para 
uma finalidade diferente da previamente consentida. A anonimização ir-
reversível de uma amostra visa proteger os dados pessoais do dador dos 
órgãos e tecidos e, por conseguinte, o que se pretende tutelar é o direito 
à autodeterminação informacional como garantia do direito à reserva da 

3  Esta norma refere ainda a possibilidade de “anonimização irreversível” das 
amostras biológicas, a que nos referiremos infra.
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intimidade da vida privada. Por seu lado, a exigência de renovação da 
prestação de consentimento livre e informado sempre que o consenti-
mento apenas cubra um específico fim – ou, por outras palavras, a exi-
gência da prestação de um consentimento inicial informado mais denso e 
que possa especificamente abranger um conjunto de possíveis utilizações 
das matérias biológicas – visa, pelo contrário, proteger a autonomia e 
a autodeterminação da vontade do dador dos materiais biológicos. É a 
liberdade da vontade que, nestas eventualidades, está em causa e não a 
defesa da intimidade da vida privada contra intromissões alheias.

3.1.1.3. No quadro da Lei n.º 12/2009, de 26 de março, que estabele-
ce o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, 
análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e apli-
cação de tecidos e células de origem humana, determina-se que os ban-
cos de células e tecidos e as unidades de colheita devem dispor de pro-
cedimentos operativos normalizados para verificação, entre outros, dos 
pormenores sobre o consentimento ou autorização do dador ou da sua 
família, de acordo com o estabelecido na lei (alínea b) do n.º 2 do artigo 
12.º). Deste regime decorre também a exigência de um consentimento 
informado para a análise, processamento e aplicação dos tecidos e das 
células de origem humana. Daqui decorrerá, também, a insuficiência de 
um consentimento informado prestado anteriormente para finalidades 
clínicas assistenciais ou para finalidades gerais de investigação, no senti-
do de ser obrigatória a renovação do consentimento quando se verifica 
um desvio de finalidade (por exemplo, para uma investigação científica 
específica e concreta) de que tais materiais biológicos poderão ser objeto.

3.1.1.4. Poderá equacionar-se, neste contexto, a validade do consenti-
mento presumido dos pacientes ou dos seus representantes legais (n.º 3 do 
artigo 340.º do CC). Embora seja uma causa de exclusão da ilicitude diver-
sa do consentimento e de aplicação subsidiária em relação a ele, esta causa 
de justificação tem particular interesse nas situações de urgência, em que o 
paciente se encontra inconsciente ou por outra razão incapaz de consentir. 
Nesses casos, a lesão do bem jurídico provocada pelo ato médico presume-
-se consentida, porque realizada no interesse do paciente “e de acordo com 
a sua vontade presumível”. O consentimento presumido poderá, eventual-
mente, justificar uma utilização ulterior, para fins assistenciais, no interesse 
do paciente, de materiais biológicos previamente colhidos.  
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3.1.1.5. Por seu lado, o consentimento tácito para utilização ulterior 
de materiais biológicos só pode ser considerado se a sua razão for devida-
mente fundamentada no processo clínico do doente – o consentimento 
tácito terá sempre de deduzir-se de factos que o revelem “com toda a 
probabilidade” (artigo 217.º do CC). 

Deste modo, para além do consentimento informado prestado pelo 
paciente para se sujeitar a um específico tratamento médico, é necessária 
a prestação de um novo consentimento para efeitos de ulterior utiliza-
ção dos materiais biológicos desse paciente no quadro, por exemplo, de 
investigação ou ensino. Só não será assim se estiver motivada no próprio 
processo clínico do paciente – na época em que foi sujeito a assistência 
médica – a futura utilização de eventuais materiais biológicos colhidos 
do corpo desse doente.

3.1.1.6. Sempre que não exista consentimento nos termos indicados, 
a utilização de materiais biológicos para finalidade (por exemplo, de in-
vestigação científica ou de estudo) distinta da consentida, só poderá ser 
justificada por via da satisfação de interesse público importante e desde 
que se revele indispensável à realização das atribuições do responsável 
pela utilização ulterior dos referidos materiais.

Para a consecução deste desiderato, deve ser demonstrada, de forma 
inequívoca, por exemplo, a existência e a importância do interesse públi-
co do estudo ou da investigação em causa. E este interesse público deve 
ser prosseguido de forma imediata e direta pelo resultado da investiga-
ção/estudo. O que vale por dizer que o resultado esperado da investiga-
ção deve concretizar imediata e diretamente o interesse público em cau-
sa, o qual deve revestir inquestionável importância para a comunidade; 
não é suficiente que a investigação prossiga o interesse público de forma 
indireta, mediata, reflexa ou remota. 

3.1.2. Razão de ser da necessidade de renovação do consentimento para 
utilização ulterior de partes colhidas no corpo humano 

3.1.2.1. Poderá questionar-se por que razão o consentimento ante-
riormente prestado pelo paciente para ser sujeito, por exemplo, a cuida-
dos médico-assistenciais tem de ser renovado relativamente à utilização 
para outros fins (designadamente, fins de investigação científica ou de 
ensino) dos materiais biológicos colhidos ou extraídos do corpo humano 
e que se encontram sobrantes fora dele. A verdade é que as pessoas que se 
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submetem a intervenções médicas em que ocorre a colheita, análise, pro-
cessamento, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células 
de origem humana não renunciam totalmente a influenciar o destino que 
pode ser posteriormente dado às matérias biológicas colhidas do corpo 
humano. As células e os demais materiais biológicos removidos do corpo 
humano no quadro, por exemplo, de uma prestação médico assistencial,  
não se tornam res nullius, ou seja, não se tornam coisas suscetíveis de livre 
apropriação e utilização por quem quer que seja. As partes destacadas 
do ser humano tornam-se coisas, porque são separadas do corpo do ser 
humano (sobre a tendencial coisificação das partes destacadas do corpo 
humano e o seu tratamento diferenciado, cfr. nesta obra, Marques, co-
mentário ao artigo 21.º, ponto 3.1.2., e a bibliografia aí citada). Todavia, 
são coisas sujeitas a um regime jurídico especial4. A autonomia da vonta-
de dos seres humanos e o seu direito geral de personalidade influenciam 
o destino destes materiais que deixam de integrar o corpo humano vivo. 

Protege-se o direito ao próprio corpo – o corpo humano serve de su-
porte à pessoa (sobre o conceito de corpo próprio como dimensão consti-
tutiva e expressiva do ser humano, cfr. nesta obra, Marques, comentário 
ao artigo 21.º, ponto 3.1.4.). Este direito (de personalidade) é geralmen-
te decorrente do direito à integridade física e compreende os direitos que 
permitem à pessoa exercitar faculdades sobre o seu corpo, desenvolvê-lo 
e defendê-lo das ofensas de terceiro. Tal direito abrange tanto os atos 
praticados em vida, com eficácia ainda em vida – designadamente, sub-
meter-se a tratamentos médicos, cirúrgicos ou consentir a extração de 
órgãos, tecidos ou outros materiais biológicos para múltiplas finalidades 
ou funções –, como também os atos praticados com eficácia post mortem, 
como os atos de disposição do próprio cadáver. 

No âmbito de uma dimensão personalista do corpo e das suas partes 
ou elementos destacáveis – a única dimensão que é acolhida pelas regras 
de direito internacional e de direito português acima referidas –, avulta 
o princípio fundamental da autodeterminação da pessoa, capaz de de-
terminar as modalidades de interferência na sua esfera pessoal, tanto no 

4  Designadamente não poderão, por regra, ser objeto de comercialização, nem 
de vantagens económicas, embora possam revestir valor ou interesse económico (cfr. 
nesta obra, Marques, comentário ao artigo 21.º). 
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momento da retirada, quanto na destinação, na conservação e na utiliza-
ção de amostras do seu material biológico, posto que estas atividades ou 
operações estão intrinsecamente relacionadas com a sua individualidade 
e com a construção do seu projeto de vida pessoal. 

Daqui decorre que a utilização de partes destacáveis do corpo para 
novas e distintas finalidades está intrinsecamente relacionada com os di-
reitos da personalidade do titular, independentemente do facto de aquela 
parte destacável estar, por qualquer circunstância, separada do seu corpo. 
Essas partes destacadas do corpo humano contêm importantes informa-
ções sobre a individualidade da pessoa, razão pela qual a separação física 
não rompe o vínculo orgânico. Facto este que é relevante e merece con-
sideração no âmbito do regime jurídico da renovação do consentimento 
ou da necessidade de prestação de novo(s) consentimento(s) informa-
do(s) e esclarecido(s). 

3.1.2.2. No âmbito do direito ao próprio corpo, o consentimento 
tem que ser prestado num ambiente de múltiplas possibilidades, bem 
como de prévia, ampla e irrestrita informação, relativa a todas as cir-
cunstâncias que cercam o exercício deste direito, anteriores e posteriores 
ao ato que se pretende realizar – abrangendo não só o consentimento 
para a assistência médico-terapêutica, como também a forma de retirada, 
conservação e utilização de seus componentes, produtos ou partes. E isto 
impõe um conhecimento exaustivo (dentro dos riscos do desenvolvimen-
to científico) dos aspetos favoráveis e desfavoráveis em relação a tal ato, 
bem como as suas eventuais alternativas, possibilidades e consequências, 
sem qualquer omissão ou distorção, sob qualquer pretexto5. 

Se o paciente prestar um consentimento especificamente dirigido 
à prestação de cuidados médico-terapêuticos, o alcance desse consen-
timento e da expressão da autodeterminação da vontade não abarca as 
ulteriores formas de conservação e utilização desses materiais biológicos; 
é imperativa a prestação de novo(s) consentimento(s).

5  É também evidente que a informação prévia e completa está condicionada pela 
capacidade intelectual e cultural da pessoa para a entender já que cada pessoa terá 
direito a obter as informações personalizadas, ainda que a sua condição pessoal pos-
sa parecer semelhante à de outras pessoas (cfr. Oliveira, 2005a, p. 66 e ss.; e Pereira, 
2004, pp. 369 e ss.).
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Assim, a concretização da retirada de órgãos, tecidos e outros mate-
riais é decisão exclusiva, antecedida de consentimento livre e informado 
do paciente. Isto após uma explicação completa e pormenorizada sobre a 
intervenção médica (natureza, objetivos, métodos, duração, justificação, 
protocolos atuais de tratamento, contraindicações, riscos e benefícios, 
métodos alternativos e nível de confidencialidade de dados) em lingua-
gem adequada, para que ele entenda todas as informações.

O consentimento deve abranger a integralidade da ação, ou seja, a 
correta identificação do agente e a determinação das circunstâncias de 
tempo, lugar e modo de execução. E este consentimento deve ser expres-
so em relação a cada uma das etapas do processo de disposição do direito 
ao próprio corpo. 

Além da duração, do alcance, da forma e da intensidade da autolimi-
tação à integridade física na sequência de uma intervenção assistencial do 
médico, é imprescindível observar a sua finalidade. Qualquer limitação 
voluntária do exercício de um direito da personalidade deve estar vincu-
lada a um interesse direto e imediato do seu próprio titular. A autodeter-
minação da pessoa humana assim o impõe.

Neste sentido, a autorização precedida de consentimento livre e in-
formado do paciente está sempre vinculada a um fim (por exemplo, te-
rapêutico, cirúrgico, de investigação científica com ou sem concessão da 
faculdade de obter potenciais benefícios decorrentes da proteção das ino-
vações tecnológicas logradas a partir de tais matérias biológicas por direi-
to de patente). Se houver desvio de fim ou finalidade não contemplada 
no consentimento inicial é necessário prestar um novo consentimento.

É, por conseguinte, exigido um consentimento amplo em cada uma 
das etapas ou fases de utilização extracorporal daqueles materiais biológi-
cos ou um consentimento inicial que possa, determinada e especificamen-
te, abranger essas posteriores etapas de utilização desses materiais. Se estas 
condições não forem preenchidas, não há consentimento genuíno, válido 
e eficaz e, por conseguinte, a vontade declarada da pessoa não terá relevo 
para a ordem jurídica, pouco importando se o ato gerou algum benefício. 

E não é admitida qualquer interpretação abrangente em relação ao 
conteúdo do consentimento. Tão pouco é possível supor a existência de 
uma presunção de consentimento em relação a alguns dos aspetos rela-
tivos ao ato de disposição anteriormente realizado e cujo consentimento 
tenha sido prestado. Isto porque a declaração de vontade da pessoa deve 
ser sempre interpretada de forma restrita, não alcançando outros elemen-
tos que não foram alvo de prévia e expressa declaração, a fim de permitir 
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a salvaguarda da construção de seu projeto de vida individual e a prote-
ção do seu poder de autodeterminação da vontade.

3.2. Da perspetiva da propriedade industrial

3.2.1. No que tange à concessão de direitos de patente sobre matérias 
biológicas de origem humana, coloca-se, não raro, o problema da violação 
da cláusula dos bons costumes por ocasião da emissão do ato administra-
tivo concessório por omissão da prestação de consentimento informado 
(para esta ultra utilização), por parte dos dadores desses materiais bioló-
gicos. Cláusula que é impeditiva da patenteabilidade do invento para que 
se pede proteção. 

A propósito da legalidade da Diretiva n.º 98/44/CE, de 6 de julho de 
1998, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção jurídica 
das invenções biotecnológicas, o Tribunal de Justiça da União Europeia, 
num Acórdão de 9 de outubro de 2001, proc. C-377/98 (Reino dos Países 
Baixos c. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia e Conselho 
da União Europeia), desconsiderou a invocação do direito à integridade 
pessoal na parte em que não se acha porventura assegurada a prestação 
do consentimento informado por parte dos dadores de material biológi-
co, na medida em que a disciplina da concessão do direito de patente, 
regulada na Diretiva n.° 98/44/CE, não abrange as atividades anteriores 
e posteriores à referida concessão do exclusivo, seja no que toca à investi-
gação científica a montante, seja no que respeita aos eventuais usos dos 
produtos patenteados, a jusante. Mais afirmou este tribunal que o objeto 
da citada Diretiva não era o de substituir as disposições legais ou regula-
mentares restritivas que garantem a observância de determinados valores 
éticos-jurídicos. 

De todo o modo, o Considerando n.º 26 desta Diretiva salienta a 
necessidade de, a montante, ser garantida a obtenção do consentimento livre 
e informado da pessoa cujos materiais biológicos (v.g., tecidos, células) 
hajam sido utilizados na obtenção do invento6. Tais matérias biológicas, 

6  Este Considerando refere o seguinte: “Considerando que, se uma invenção 
disser respeito a matéria biológica de origem humana ou utilizar matéria desse tipo, 
no âmbito do depósito de um pedido de patente, a pessoa na qual são realizadas as 
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outrora ligadas à individualidade, à identidade e à dignidade das pes-
soas humanas, adquirem, quando destacadas do corpo desta pessoa, uma 
nova qualidade: tornam-se autónomas e independentes da pessoa humana 
de onde hajam sido anteriormente (Marques, 2007a, p. 409). De fac-
to, neste acórdão, reconhecendo o Tribunal de Justiça das Comunidade 
Europeia o direito fundamental da dignidade humana, ao qual atribuiu 
a qualidade de princípio geral de direito da União Europeia (ora consa-
grado, igualmente, no artigo 1.° da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia), entendeu que o n.º 1 do artigo 5.° desta Diretiva n.° 
98/44/CE estabelece uma distinção fundamental, por forma a salvaguar-
dar a indisponibilidade e a inalienabilidade comummente reconhecidas 
ao corpo humano e dos seus elementos constitutivos, qual seja a que se 
surpreende no isolamento, na separação ou no destaque deste elementos 
do corpo humano: isolados do corpo humano, onde outrora eram ele-
mentos constitutivos, tais elementos biológicos (v.g., órgãos regeneráveis, 
tecidos, células, etc.) passam a constituir objetos de direitos, idóneos a 
fazer parte do comércio jurídico. Pelo contrário, os elementos do corpo 
humano, preexistentes no seu ambiente natural não podem, na perspe-
tiva do Tribunal de Justiça (§§ 73 e 74 do Acórdão), ficar sujeitos a um 
direito de patente. Quer o ADN isolado ou destacado, quer os restantes 
elementos do corpo humano não são “os mesmos” que existiam nes-
se corpo humano, pois que já não interagem com o fenótipo. Daí que 
seja estultice afirmar que o patentear de sequências de ADN de origem 
humana ou outros elementos destacados constitua uma nova forma de 
escravidão ou, de minimis, de apropriação do corpo humano, de partes 
do corpo humano ou da coisificação da vida humana e dos seus consti-
tuintes fundamentais.

3.2.2. Questão diversa, e que só marginalmente poderá afetar a uti-
lização das matérias ou substâncias destacadas do corpo humano, é a do 
procedimento de destaque ou de separação (seja por abandono, v.g., de ma-
teriais humanos residuais, ou por doação) ter sido, ou não, precedido de 
consentimento livre e informado ou de, apesar dele, ocorrer uma violação 

colheitas deve ter tido a oportunidade de manifestar o seu consentimento informado e 
livre sobre as mesmas, nos termos do direito nacional” – os itálicos são nossos.
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da integridade psicofísica criminalmente prevista e punida. No primeiro 
caso, na falta de previsão normativa ou contratual expressa (na medida 
em que esta for lícita, à luz do artigo 280.° do CC), não haverá qualquer 
direito de participação nos proveitos económicos advenientes da explo-
ração dos resultados da experimentação ou da pesquisa respeitante ao 
material biológico destacado – veja-se o caso Moore v. Regents of the Uni-
versity of California (No. S006987, Supreme Court of California, de 9 de 
julho de 19907) acerca da falta de consentimento do dador das matérias 
biológicas, e as confusões muito comuns na doutrina civilística estadu-
nidense e europeia, que, não raro, confundem a extrapatrimonialidade 
do corpo humano e o espaço de autonomia da pessoa humana com uma 
corporeidade ligada ao mercado económico onde a vertente extra comer-
cium perde, segundo estas posições, todo e qualquer sentido. No caso, o 
próprio Supremo Tribunal da Califórnia reconhece que a pretensão do 
autor poderia proceder com base na ofensa do poder de autodetermi-
nação da vontade – lembre-se que este paciente, sofrendo de leucemia, 
não prestara consentimento informado por ocasião da extração de medula 
óssea e outros tecidos do seu corpo relativamente às ultra utilizações, 
designadamente para fins de obtenção de invenções patenteáveis e res-
petiva exploração comercial8. Todavia, este Tribunal negou a pretensão 
do paciente Moore, no sentido de este continuar a desfrutar de um di-
reito subjetivo (property right) sobre os tecidos que lhe foram removidos. 
Neste caso, patenteara-se uma linha celular derivada biologicamente de 
uma outra linha extraída do corpo do autor da ação, aí onde o tribunal 
californiano identificou três ordens de valores em conflito: a dignidade 
do paciente, a sua autonomia (e autodeterminação) e o interesse público na 
identificação de novos fármacos. Na realidade, na falta de precípua esti-
pulação contratual, o dador dos materiais biológicos desfruta apenas de 
uma pretensão de indemnização, no caso de o consentimento informado 
para as ultra utilizações destes materiais não ter sido obtido, cuja fonte é 

7  793 P.2d 479 (Cal. 1990), 111 S. Ct. 1388 (1991), disponível, entre outros, 
no seguinte endereço eletrónico: https://casetext.com/case/moore-v-regents-of-uni-
versity-of-california 

8  Como de resto ocorreu: os cientistas obtiveram linhas celulares derivadas das que 
inicialmente foram extraídas do corpo deste paciente e vários outros produtos biológicos.
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a responsabilidade civil por factos ilícitos, emergente da violação do poder 
de autodeterminação da vontade (Marques, 2007a, p. 410).

3.2.3. Uma outra constelação de problemas prende-se com uma su-
posta exigência (reclamada por alguns) da prestação de consentimento in-
formado por ocasião da recolha de matérias biológicas de origem humana 
para efeitos de concessão do próprio direito de patente; para esta posição, 
sem a prestação deste consentimento informado, a patente não deverá ser 
concedida; e se for concedida pela entidade administrativa competente 
poderá ser invalidada com base nesta omissão cometida a montante da 
atividade de obtenção da inovação biotecnológica. Esta orientação não 
tem apoio legal. Isto a despeito de ter sido proposto, em 29 de maio de 
2006 (pelo Brasil, Índia, Paquistão, Peru, Tailândia e Tanzânia), um adi-
tamento de um novo artigo (o artigo 29.°-bis) ao Acordo TRIPS, respei-
tante aos Aspetos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, 
o qual constitui um dos (vários) anexos ao Acordo Que Institui a Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC), em 1994, de harmonia com o 
qual os Estados contratantes ficariam com a obrigação de introduzir nos 
respetivos ordenamentos jurídicos internos o dever de o requerente da 
patente fornecer provas da fonte dos recursos biológicos ou dos conheci-
mentos tradicionais – de onde haja derivado ou sido desenvolvido o ob-
jeto da invenção – e de que foi dado cumprimento às disposições sobre o 
consentimento informado respeitante ao acesso e partilha dos benefícios 
decorrentes da utilização de tais recursos biológicos9 (Marques, 2007b, 

9  O Reino da Noruega propôs uma solução mais moderada. Numa comunica-
ção datada de 13 de junho de 2006 e dirigida aos restantes Estados contratantes da 
O.M.C., este país propôs que fosse instituída, de igual sorte, ao abrigo do adita-
mento de um novo artigo 29.°-bis ao Acordo TRIPS, a obrigação de o requerente 
da patente providenciar informação acerca da prestação do consentimento informado 
quanto ao acesso aos recursos biológicos e/ou aos conhecimentos tradicionais, con-
tanto que essa obrigação constasse do ordenamento interno do Estado de origem. No 
caso de falta de cumprimento desta obrigação perante as entidades administrativas 
do Estado onde pretendesse obter direito de patente, a Noruega sugeriu a para-
lisação do procedimento administrativo de patenteabilidade até ao momento em 
que tais informações fossem prestadas ou, inclusivamente, até ocorrer a rejeição do 
pedido. Se a patente tivesse sido concedida em violação deste específico dever de 
informação, propunha-se apenas a previsão de sanções administrativas ou criminais, 
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p. 539). É verdade que esta referência ao consentimento informado cons-
ta do Considerando n.º 26 da citada Diretiva. Todavia, os consideran-
dos das Diretivas da União Europeia não desfrutam, para a maioria da 
doutrina, de um conteúdo eminentemente prescritivo, pelo que as pro-
posições linguísticas não têm que ser seguidas na legislação interna dos 
Estados-Membros. Aliás, já desde o Acórdão do Tribunal de Justiça das 
Comunidades, de 19 de novembro de 1998, tirado no caso Gunnar Nils-
son, Per Olav Hagelgren, Solweig Arrborn, Agriculture, processo C-162/97, 
§ 5410, se entende que os considerandos das diretivas da União Europeia 
não gozam desta qualidade prescritiva; servem, isso sim, como instru-
mento interpretativo do sentido e alcance da intenção do legislador da 
União Europeia. Mesmo que assim não fosse, do Considerando n.º 27 
desta Diretiva retira-se a não existência de qualquer efeito invalidante do 
ponto de vista formal que pudesse emergir da falta de indicação sobre o 
local de origem das referidas matérias biológicas ou da ausência de con-
sentimento informado dos eventuais dadores dos materiais biológicos 
(Marques, 2007b, p. 541). E como vimos, na anotação ao artigo 21.º 
desta Convenção de Oviedo, em todos os Estados-membros, incluindo 
em Portugal, já existem mecanismos que asseguram a prestação de con-
sentimento livre e informado por ocasião da colheita de tecidos e órgãos 
para fins de experimentação e investigação científica. Ora, não havendo 
este dever jurídico de obtenção do consentimento livre e informado para 
a colheita de materiais biológicos de origem humana para fins de obten-
ção de substâncias ou processos patenteáveis, nem tão pouco se coloca 
o problema da qualquer ultra utilização do material biológico colhido, 
não coberta, expressa ou tacitamente, pelo consentimento anteriormente 
obtido, o qual, se fosse exigido (e não é, neste caso), deveria achar-se, a 
nosso ver, sujeito à renovação do consentimento. Se no direito português 

e nunca a invalidação do direito de patente. Pois, a invalidação da patente iria, na 
lúcida e acertada perspetiva desta proposta norueguesa, prejudicar os que se consi-
deram titulares ativos do dever de partilhar os benefícios da exploração económica 
da invenção obtida ou desenvolvida a partir daqueles recursos biológicos e/ou dos 
conhecimentos tradicionais das populações autóctones.

10  Onde se diz o seguinte: “… o preâmbulo de um acto jurídico comunitário 
não tem valor jurídico obrigatório e não pode ser invocado para derrogar as próprias 
disposições o acto em questão.”
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existe, de facto, específica legislação respeitante à colheita de tecidos e 
órgãos de pessoas vivas para fins de experimentação, já não é verdade que 
a aplicação de tais mecanismos de prestação de consentimento seja, à luz 
do atual direito interno, extensiva aos procedimentos administrativos de 
patenteabilidade que têm lugar junto do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial ou junto do Instituto Europeu de Patentes. Far-se-ia mister, para 
lograr tal desiderato, a densificação do disposto no atual regime jurídico do 
Código da Propriedade Industrial ou a alteração do disposto na Conven-
ção sobre a Concessão de Patentes Europeias, por modo de o estender a tais 
procedimentos administrativos, bem como prever as sanções aplicáveis na 
eventualidade de incumprimento ou de irregularidade do seu cumprimen-
to junto destas entidades.

3.3. Da perspetiva do direito penal

3.3.1. O Código Penal (CP) português dedica um tratamento dife-
renciado e privilegiado à atividade médica, através do regime específico 
das intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos (artigo 150.º). Nos 
termos do artigo 150.º do CP, a intervenção médico-cirúrgica medica-
mente indicada, realizada por um médico, com finalidade terapêutica 
e segundo as leges artis não preenche o tipo legal de crime de ofensa à 
integridade física. E a intervenção será atípica mesmo nos casos em que 
falhe nos seus objetivos, isto é, mesmo que agrave a lesão ou a doença 
ou provoque a morte do paciente. A produção de resultados indesejáveis 
só relevará, entre nós, como ofensa corporal típica quando representar a 
consequência da violação das leges artis (Andrade, 2012b, § 9).

Por outro lado, a intervenção médico-cirúrgica não preencherá o tipo 
de crime de ofensa à integridade física independentemente de o paciente 
ter dado ou não o seu consentimento. A inexistência de consentimento 
do paciente pode conduzir à punição do médico pelo crime de interven-
ções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários (artigo 156.º do CP), 
que consubstancia um crime contra a liberdade pessoal e não um crime 
contra a integridade física (Andrade, 2012c, §§ 1 e ss.). 

Nos termos do n.º 1 do artigo 156.º do CP, 
“as pessoas indicadas no artigo 150º que, em vista das finali-
dades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos 
sem consentimento do paciente são punidas com pena de pri-
são até 3 anos ou com pena de multa”. 
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O bem jurídico protegido pela incriminação do artigo 156.º é a “li-
berdade de dispor do corpo e da própria vida” (Dias, 1973, p. 33). Por se 
tratar de um bem jurídico que tem a estrutura de uma liberdade pessoal, 
quando o paciente dá o seu consentimento para a realização de uma in-
tervenção medicamente indicada ele não está a renunciar ao bem jurídi-
co, está, sim, a realizar a expressão desse bem jurídico. Consequentemen-
te, trata-se, aqui, não de um consentimento que exclui a ilicitude, mas 
sim de um acordo que exclui a tipicidade (Andrade, 2012c, §§ 11-12).

O artigo 157.º do Código Penal define as exigências de esclareci-
mento de que depende a validade do acordo. Nos termos desta norma, o 
consentimento (acordo) só é eficaz quando o paciente tiver sido devida-
mente esclarecido sobre 

“o diagnóstico e a índole, alcance, envergadura e possíveis 
consequências da intervenção ou do tratamento, salvo se isso 
implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem conhe-
cidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam 
suscetíveis de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica”.

3.3.2. Dos artigos 150.º, 156.º e 157.º do CP decorre um regime es-
pecial para as intervenções médico-cirúrgicas, pressupondo estas sempre 
uma intervenção sobre o corpo do paciente.  

Se, no decurso de uma intervenção médico-cirúrgica, medicamente 
indicada e com intenção terapêutica, o profissional de saúde, atuando de 
acordo com as leges artis, colher uma parte do corpo do paciente sem o 
consentimento deste, pode vir a ser punido por intervenções e tratamen-
tos médico-cirúrgicos arbitrários (artigo 156.º do CP). 

Se numa intervenção médico-cirúrgica, medicamente indicada e com 
intenção terapêutica, o profissional de saúde, atuando de acordo com as 
leges artis, utilizar, sem o consentimento do paciente, material biológico 
previamente colhido de um outro (ou do mesmo) paciente, pode vir a 
ser punido por intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários 
(artigo 156.º do CP), pelo facto de, com a sua conduta, ter violado a 
liberdade do paciente (recetor).

Refira-se que no n.º 2 do artigo 156.º se prevê expressamente dois ca-
sos de consentimento presumido (que afastam a ilicitude da conduta). De 
acordo com esta norma, o facto não é punível quando o consentimento: 

“a) Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para 
a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde; ou b) Tiver 
sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a 
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realizar-se outro diferente por se ter revelado imposto pelo esta-
do dos conhecimentos e da experiência da medicina como meio 
para evitar um perigo para a vida, o corpo, ou a saúde”. 

Em qualquer destes casos, é necessário, ainda, que não se verificarem 
circunstâncias “que permitam concluir com segurança que o consentimen-
to seria recusado” (Andrade, 2012c, §§ 40 e ss.).

Esclareça-se, ainda, que o facto de uma intervenção médica ser even-
tualmente excluída do regime especial das intervenções ou tratamentos 
médico-cirúrgicos previsto nos artigos 150.º e 156.º do CP – designada-
mente por não ter finalidade terapêutica (v. g., uma esterilização sem indi-
cação médica, uma intervenção puramente cosmética, uma extração de um 
órgão ou de tecidos para transplante) – e, por isso, configurar uma ofensa 
à integridade física típica, tal não equivale a sustentar a sua ilicitude. Tais 
lesões corporais podem ser justificadas pelo consentimento, nos termos 
gerais (artigos 38.º e 149.º do CP) (Andrade, 2004, pp. 472 e ss.; Andrade, 
2012a, §§ 45 e ss.; Fidalgo, 2008, pp. 41 e ss.).

3.3.3. Questão diferente será, porém, a de saber se poderá haver res-
ponsabilidade penal do profissional de saúde / cientista / investigador 
no caso de utilização ulterior, sem consentimento do dador, de partes 
destacadas do corpo deste.

À partida, parece estar excluída a possibilidade de punição pelo cri-
me de ofensa à integridade física (artigo 143.º do CP). O bem jurídico 
protegido pela incriminação prevista no artigo 143.º do CP é a integri-
dade física (a integridade corporal e a saúde física) e o objeto de tutela 
é o corpo humano. Deste modo, a partir do momento em que se opera 
a separação de uma parte do corpo, a parte destacada deixa de caber no 
objeto de tutela da norma em causa (Faria, 2012, § 8). Há quem en-
tenda que quando são retiradas partes do corpo com a finalidade de se 
proceder, mais tarde, à sua incorporação (por exemplo, no caso de auto 
implantação de óvulos colhidos para fins reprodutivos ou de colheita 
de sangue para auto transfusão), as partes temporariamente destacadas, 
durante a sua separação do corpo, não deixam de constituir com ele uma 
unidade funcional do ponto de vista do âmbito de proteção da norma, 
devendo, por isso, ser penalmente protegidas por via do tipo de ofensa 
à integridade física (Otto, 1996, p. 219 e ss.). Não nos parece, porém, 
que deva acolher-se esta interpretação. A integridade corporal protegida 
pela incriminação não deve ser delimitada tendo em conta o interesse ou a 
finalidade que determinou a separação da parte do corpo, mas sim tendo 
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em conta a consciência do corpo humano como uma identidade (assim 
também Fischer, 2011, § 223, n.º 2) – os materiais biológicos separados 
deixam de integrar o corpo enquanto tal.

Entendendo-se que as partes do corpo humano vivo dele destacadas, 
autónomas e individualizáveis, são coisas em sentido jurídico-penal (assim, 
Andrade, 1999, § 27; Costa, 1999, § 39, exclui da noção jurídico-penal 
de coisa o esperma e os óvulos; contra a consideração de quaisquer órgãos 
ou tecidos humanos como coisas, cfr. Brito, 2007, p. 39), fica em aberto a 
possibilidade de serem objeto de crimes contra a propriedade. Atendendo 
às hipóteses enquadráveis no âmbito do artigo 22.º da Convenção, pode 
pensar-se na punição a título de abuso de confiança (artigo 205.º do CP) 
do agente que faz dos materiais biológicos uma utilização ulterior não con-
sentida. Preciso é que, no caso, as circunstâncias sejam tais que permitam 
dizer-se que o agente se apropriou ilegitimamente11 de tais materiais que 
lhe haviam sido entregues por título não translativo da propriedade12. 

3.3.4. Na sequência da aprovação e da ratificação por Portugal da 
Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos huma-
nos13, o legislador introduziu no Código Penal o tipo legal de crime de 
tráfico de órgãos humanos (artigo 144.º-B). Esta norma prevê a punição 
de quem extrair órgão humano 

“de dador vivo, sem o seu consentimento livre, informado e 
específico, ou de dador falecido, quando tiver sido validamente 
manifestada a indisponibilidade para a dádiva”, 

bem como de quem extrair órgão humano 

11  Refira-se que a “apropriação” não será “ilegítima” se não contrariar o ordenamento 
jurídico geral da propriedade – não existirá contradição com este ordenamento, por 
exemplo, no caso em que o agente prossiga a satisfação de interesse público relevante.

12  Se o profissional de saúde trabalhar num hospital público e, consequente-
mente, puder ser considerado funcionário nos termos do artigo 386.º do CP, pode 
equacionar-se a possibilidade de vir a ser punido por peculato (artigo 375.º do CP) 
ou por peculato de uso (artigo 376.º do CP).

13  A Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos humanos, 
aberta a assinatura em Santiago de Compostela em 25 de março de 2015, foi apro-
vada pela Resolução da Assembleia da República n.º 236/2018, de 23 de março, 
e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 48/2018, de 7 de agosto.
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“quando, em troca da extração, se prometer ou der ao dador 
vivo, ou a terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, 
ou estes as tenham recebido” (n.º 1 do artigo 144.º-B)14. 

O tipo legal de tráfico de órgãos prevê ainda, no n.º 2, entre ou-
tras condutas, a punição de quem, “tendo conhecimento das condutas 
previstas no número anterior”, por qualquer meio, preservar ou arma-
zenar órgão humano extraído nas condições nele previstas (alínea a)); 
ou “utilizar órgão humano, ou parte, tecido ou células deste para fim de 
transplantação, investigação científica ou outros fins não terapêuticos” 
(alínea b)). Tendo em conta, uma vez mais, as condutas enquadráveis no 
âmbito do artigo 22.º da Convenção, poderá concluir-se que é suscetível 
de responsabilidade penal por tráfico de órgãos, o agente que conserve ou 
utilize sem consentimento, uma parte do corpo colhida para outro fim. 
Para que haja lugar à responsabilidade penal deste agente, necessário se 
torna, porém, que o órgão tenha sido previamente extraído sem consen-
timento livre, informado e específico, ou tenha sido colhido em troca de 
uma vantagem patrimonial ou não patrimonial (nos termos descritos no 
n.º 1) e que o agente disso tenha conhecimento.

Nos termos do n.º 4 do artigo 144.º-B do CP, prevê-se a ainda a 
punição dos médicos ou de outras pessoas legalmente autorizadas que 

“extraírem, transplantarem ou atribuírem órgão humano a re-
cetor diferente do que seria elegível, violando as leges artis ou 
contrariando os critérios gerais para transplantação relativa-
mente à urgência clínica, à compatibilidade imunogenética ou 
à preferência e prioridade”.

4. Jurisprudência relevante comentada

Para além da jurisprudência mencionada supra (no ponto 3.2.), re-
metemos para a jurisprudência referida no comentário ao artigo 5.º desta 
Convenção.

14  Deverá, naturalmente, considerar-se que a extração do órgão se deu “sem con-
sentimento” também nos casos em que, havendo consentimento, ele seja ineficaz, 
por se revelar inquinado por qualquer vício da vontade (designadamente, por amea-
ça, coação ou engano). Cfr. Dias (2019, p. 568 ss.); e Andrade (2012, §§ 23-35).
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5. Conclusão

Em Portugal, e em conformidade com o disposto no artigo 22.º da 
Convenção, o consentimento informado, esclarecido e livre, dado por es-
crito, é obrigatório, entre outras, nas situações de dádiva, colheita, análi-
se, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação 
de tecidos e células de origem humana. Não é ilícito utilizar para fins de 
investigação ou ensino desperdícios de células, tecidos ou órgãos colhi-
dos no decurso da atividade médica assistencial. A utilização ulterior 
destes desperdícios para outros fins (por exemplo, de investigação ou de 
ensino) carece, porém, de uma específica prestação de consentimento (ou 
renovação desse consentimento) por parte do paciente, para a utilização 
de tais materiais em cada um dos concretos projetos de investigação ou 
de estudo (ou, no caso de este ser incapaz ou tiver falecido, por parte 
dos seus familiares). Não será, assim, suficiente a obtenção por parte 
dos dadores de um consentimento inicial (por ocasião da colheita dos 
materiais biológicos) genérico e abstrato para, por exemplo, investiga-
ção científica. Do consentimento inicial podem, porém, constar (e ele 
abranger) as previsíveis e específicas (ainda que múltiplas) atividades de 
estudo (clínico ou não clínico) relativas às amostras biológicas colhidas, 
que, num juízo de prognose, as pessoas ou entidades que recolhem os 
materiais biológico podem entrever. Sempre que não exista prestação de 
consentimento nos termos indicados, a utilização ulterior dos materiais 
colhidos só será lícita se for justificada, por exemplo, para a satisfação de 
interesse público relevante.

Do ponto de vista da propriedade industrial e a da eventual patentea-
bilidade das invenções que se alicerçam na dádiva de matérias biológicas 
de origem humana, o consentimento informado do dador destes mate-
riais para esta outra ultra utilização não é, atualmente, requisito exigido 
nos procedimentos de patenteabilidade na maioria dos ordenamentos 
jurídicos (sobretudo na União Europeia e nos países economicamente 
mais desenvolvidos), nem da ausência deste consentimento decorre ou-
tro tipo de sanções (administrativas, contraordenacionais ou criminais) 
nesta dimensão da proteção das criações industriais.

Da perspetiva do direito penal, como direito de intervenção de ul-
tima ratio, a conduta será punível se preencher os elementos do tipo de 
crime de abuso de confiança (artigo 205.º do CP) ou do tipo de crime de 
tráfico de órgãos (artigo 144.º-B do CP).
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