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Resumo 

 

A pesquisa aborda a necessidade de uma regulamentação infraconstitucional para os 

dados pessoais no campo da informação genética e para a autodeterminação informativa, 

tendo em vista o progresso das ciências oriundo dos avanços no campo da genética. Estes, 

indiscutivelmente, trouxeram benefícios nunca antes vistos, porém, surgem preocupações 

principalmente com as conseqüências do uso indevido de informações genéticas, uma vez que 

são capazes de revelar dados extremamente íntimos e economicamente interessantes acerca do 

indivíduo submetido a análises.  

Este panorama é agravado quando, arbitrariamente, empresas privadas e órgãos 

governamentais desenvolvem bancos de dados genéticos. No Brasil, as pesquisas em seres 

humanos são reguladas por escassa legislação existente, quais sejam normas do Conselho 

Nacional de Saúde, as quais não são capazes de proteger efetivamente o indivíduo de afrontas 

à sua dignidade, os seus dados genéticos e o seu direito de autodeterminação afirmativa. 

O objetivo da pesquisa está na busca de uma consonância do corpo tecnocientífico 

com o corpo axiológico com personalidade e intimidade, que ultrapassa a deontologia, ou seja 

recai no campo da ética, tendo como valor basilar a autodeterminação informativa como um 

direito fundamental a ser tutelado para a proteção da coletividade e da dignidade da espécie 

humana.  

Atém-se no estudo que a autodeterminação informativa traduz o consentimento 

informado do paciente e a sua autonomia, porquanto são valores que perpassam a tradição 
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hipocrática. Ainda, traduz um novo contexto social e uma nova conformação do tempo que 

não pode ser dissociado das novas tecnologias a serviço da ciência.  

Os métodos utilizados para a pesquisa são: o dedutivo, tendo como paradigma a 

legislação européia; o método dialético, pela necessidade do confronto de opiniões de 

diferentes correntes doutrinárias através de debates; o método comparativo e monográfico, 

fazendo uma comparação entre diversos autores e da interpretação sistemática do 

ordenamento jurídico brasileiro.  
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