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ACESSO ÀS ORIGENS 
(CONHECIMENTO DOS PAIS BIOLÓGICOS)

Vasco M Almeida

A evolução das tecnologias de reprodução humana assistida nas últimas déca-
das permitiu a utilização de gâmetas (espermatozóides e ovócitos) de dador, bem
como a adopção de embriões criopreservados por casais em que um ou os dois
membros são estéreis. De uma forma geral, são estas as situações em que no nos-
so país é permitida legalmente a existência de um descendente não biológico de
um ou dos dois membros de um determinado casal. Nestas situações coloca-se, de
forma pertinente, em termos éticos e legais, a questão do conhecimento do(s) pro-
genitor(es) biológico(s).

Já em 1985, o Relatório Warnock apresentava argumentos a favor da “remoção
do segredo”, apelando, no entanto, à manutenção do princípio do anonimato do
dador nos seguintes termos: “…o sujeito deve ter conhecimento do modo como foi
gerado, mas devem ser vetadas as informações que identifiquem o dador”. Além
disso, no que respeita aos dadores de gâmetas ou embriões, ficará, assim, assegu-
rado o princípio do direito à sua intimidade e privacidade. De notar, também, o fac-
to de esta corrente de pensamento argumentar que a questão da multipaternida-
de, entendida no sentido de paternidade genética e social, poderá ter como refle-

41CICLO DE CONFERÊNCIAS CNECV / 2011

Vasco M. Almeida
Acesso às Origens (Conhecimento dos Pais Biológicos)
As Leis da IVG e PMA - Uma apreciação Bioética
Ciclo de Conferências CNECV / 2011
CNECV, Porto, 2011
pp. 41-42



xo uma conflitualidade de papéis e dificuldade no reconhecimento dos progeni-
tores sociais e progenitores biológicos.

Alguns autores apresentam diversas razões contra o conhecimento da identida-
de dos dadores, tal como a possibilidade de discriminação dos descendentes no
seio da família e da sociedade com eventuais reflexos no comportamento psicoló-
gico e social destas crianças / adolescentes / adultos.

Contrariamente, as razões normalmente apresentadas como suporte do conhe-
cimento da origem genética relacionam-se com o facto de a informação sobre a
identificação ser considerada essencial para o bem-estar físico e mental do indiví-
duo, para além do direito que qualquer ser humano deverá ter sobre a verdade da
sua ancestralidade.

Neste sentido, segundo os seus defensores, deverá ser promovido o encoraja-
mento junto dos progenitores sociais no sentido de comunicarem aos seus des-
cendentes as circunstâncias que envolveram a sua concepção. Paralelamente, numa
primeira fase, deveria ser encarada a possibilidade da modificação da situação de
anonimato rigoroso, através do acesso anónimo aos dados genéticos, físicos e so-
ciais do(s) dador(es) e, de uma forma faseada, promover doações de gâmetas e em-
briões em que a identidade dos dadores possa ser revelada aos filhos biológicos
depois de atingida a maioridade.

O acesso às origens é, sem dúvida, uma questão polémica, dado que envolve di-
reitos fundamentais de várias ordens. De um lado, o direito dos dadores à preser-
vação do seu anonimato, de acordo com o princípio do direito à intimidade e pri-
vacidade. Por outro lado, o direito das pessoas geradas através de reprodução he-
teróloga ou por adopção embrionária de buscarem a sua identidade pessoal; nes-
te sentido, a negação ao acesso por parte de um ser humano às suas origens, po-
derá constituir violação dos direitos de personalidade, essencialmente da integri-
dade e da dignidade.•
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