
Supremo dos EUA diz queADN
humano não pode ser patenteado
Polémica Guerra legal entre empresa que descobriu genes que pertenciam cancro damama e
associação de direitos civis chegou a envolver a duplamastectomia realizada porAngelina Jolie

HELDER ROBALO

OSupremoTribunal dos EUAcolo
cou umponto final napolémica e
decidiu retirar à empresaMyriad
Genetics apatenteação dos genes
quepotenciamo aparecimento de
cancro damamaedo ovário Adis

puta legal que durava desde 2009
terminou comumadecisão unâni

me para satisfação daAmerican
Civil Liberties Union ACLU
Embora a decisão do Supremo

Tribunal defendaque osgenes hu
manos não podem ser patentea
dos abre uma portade esperança
parao trabalho de empresas como
aMyriad Genetics jáque os juízes
entenderam que oADN artificial

mente copiado pode ser reivindi
cado como propriedade intelec
tual Mas os juízes entenderam
que oADN humano é um produ
to danatureza e deve ser encara
do como um instrumento básico

paraa investigação científica e tec
nológica Os juízes sublinharam a
ideia de que leis danatureza fenó
menos naturais e ideias abstraías

nãopodemserentendidas no âm
bito daproteção depatentes

A empresa especializada no
diagnóstico molecular isolou o
ADN que contémosgenesBRCA 1
e BRCA 2 e que estão ligados a um
maior risco hereditário de apareci
mento do cancro damamae ová

rios Com apatenteação dos genes
aMyriad reclamou para si todo e

qualquer teste de diagnóstico des
tes dois cancros cobrandopara tal
uma quantia que rondava os três
mileuros

O finaldabatalhajurídica repre
sentouum tremendo alívio paraos
representantes de associações de
doentes de cancro e direitos civis

que se tinham aliado para enfren
tar aMyriad Um dos pontosmais
polémicos desta disputa jurídica
acabou por surgir no campo me
diático quando nomês passado a
atrizAngelina Jolie anunciou que
realizara umaduplamastectomia
para prevenir o cancro damama
Segundo um artigo publicado

no NewYork Timesaatriz assumia

que tinha 87 de probabilidades
de vira sofrer da doença Porém o

que podia ser encarado como um
incentivo às mulheres acaboupor
servisto pormuitos como umgol
pemediático do MyriadGenetics
na tentativade influenciarosjuízes
do SupremoTribunal

Se era essa a intenção do anún
cio a verdade é que os nove juízes
não se deixaram influenciar e on
temderamconta da decisão Para

grande satisfação de Sara Park a
advogadada associação de direitos
civis AMyriad não inventou osge

nes BRCA nem deveria controlálos frisou aomesmo tempo que
relembrou que agora as doentes
terãomaioracesso aos testes gené
ticos e os cientistas podem dedi
car se a investigaresses genes sem
receio de viremaserprocessados
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