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a história

◦ Directrizes alemãs sobre experimentação humana 1931
“Terapias inovadoras apenas poderão ser implementadas depois
de o sujeito ou do seu representante legal ter consentido, sem
ambiguidades, à luz de prévia informação”

- Código de Nuremberga 1947
“O consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente 
essencial”



- Pio XII 1952

- Declaração Helsínquia 1964 (e sucessivas emendas)

- Principiologia Beauchamp e Childress 1979
“respeito pela autonomia…”

- Convenção de Oviedo 1997
“qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada 
após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento 
livre e esclarecido…”



- Declaração de Barcelona 2000
autonomia
dignidade
…..
vulnerabilidade

- Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 2005
(33ª Conferência Geral da Unesco)
“A autonomia das pessoas no que respeita à tomada de decisões,
desde que assumam a respectiva responsabilidade e respeitem a
autonomia dos outros, deve ser respeitada”



Relação médico-doente
linear ________

Relação médico-doente-pais
triangular    Δ



exercício (gestão) de liberdade

exercício de autonomia individual



direitos e liberdades

∫

deveres e responsabilidades



Do doente

direitos: sim / não / sim-não
deveres: procura do bem individual 

“oportunidade para o desenvolvimento harmonioso da minha 
pessoa”

Do representante legal
– um exercício fiduciário
- protecção



Do médico

direitos: de decisão, de propor

deveres: procura do bem individual, 
informar (esclarecer!)

“dar oportunidade ao desenvolvimento harmonioso da pessoa”
respeitar decisão (liberdade do sujeito!)
(? vulneráveis: exercício fiduciário/beneficência!)



-O que não é?
...   Um documento que desresponsabiliza  o médico que o 
obtém e/ou que responsabiliza o doente que o dá

- O que é?
...   A anuência  do  doente  à  proposta  terapêutica  ou  de 
investigação que o médico, numa adequada  informação,  lhe 
faz



informado

esclarecido

livre



Exercício de liberdade

Diálogo humano

Relacionamento livre mas “comprometido”

(“amizade”, verdade, medo/angústia, dor…)

Limites: menores…



O que está em causa?

Uma intervenção no sujeito - uma autonomia!
tratamento
projecto de investigação
exames complementares
doação de órgãos (dador vivo)

Não um documento!



competência do doente / pais / tutores
para decidir

legal
ética ?



O EDIFÍCIO DA AUTONOMIA ÉTICA

<7 anos                             7 – 14 anos                                  >14 anos

n/ se distingue do “outro”        ↑ capacidade de decisão               incorpora princípios morais
s/ sentido do bem comum       ↑ noção consequências assume consequências actos
obedece, funda/al/                  ↑ noção valores                            procura a verdade
“bom” é o que dá prazer          ”bom” é cumprir c/ o dever         “bom” é tb o “bem” p/ todos



Informação

linguagem clara, acessível (vernáculo)
sem siglas

sem termos técnicos
abrangente (extensão!)

adequada (grupos controlo!)





Informação ao doente

- querer ser informado (tottus)

- querer não ser informado

- dever de informar (médico)
≠ 

obrigação ouvir informação (doente)



Informação ao doente

- Querer “não saber”...
não impede actividade assistencial

- Querer “não saber” ...
impede participação em ensaio clínico



Informação ao doente

Informar  o doente 
=

informação + “qualquer coisa”



Identificação

do estudo / tratamento
do sujeito de ensaio/legal representante

(anonimização ?)

do investigador / médico assistente
médico que realiza a técnica 

do local do procedimento



Objectivo

intervenção terapêutica
benefícios esperados (por confirmar)
riscos por consentir/”não consentir”
riscos acrescidos, off label

obtenção conhecimento
diagnóstico
investigação



Metodologia

procedimentos
sem pressas

setting



Desconforto

nº consultas
deslocações específicas

gratuidade
invasibilidade procedimentos



Disponibilidade de tempo para reflectir

“ouvir” familiares
“ouvir” 2ª opinião

Investigação: participação voluntária



Possibilidade de retirada do consentimento
sem perda de direitos assistenciais ou outros



Garantias 

privacidade (dador vivo!)

confidencialidade (quem ?)

aprovação pela CES

cópia do documento de dação de CI



Investigação

- Consentimento dos pais 

- pais e criança
(comunicar e ouvir opinião)

- criança e pais
(comunicar e respeitar opinião ) 

- criança e pais
(comunicar, respeitar e aceitar opinião)



- pedido   de   consentimento   apenas   para    acções    que 
persigam finalidades boas, correctas e justas para o próprio 
ou para a comunidade dos homens

- consentimento pela positiva

- consentimento escrito / verbal



Quadros clínicos de excepção!



Representação legal !

(adultos)



Transplantação de órgãos

e nos menores?



- pedido   de   consentimento   apenas   
para    acções    que persigam finalidades 
boas, correctas e justas para o próprio ou 
para a comunidade dos homens

- consentimento escrito / verbal

- consentimento pela positiva





# Em ensaios clínicos, a fidelidade do 
médico é sempre, e 

em primeiro lugar, ao doente,

depois  à  ciência  e,

em última instância, ao projecto de 
investigação



243

759

168

Alguma vez participou em aulas com os estudantes da Faculdade de Medicina? 

Sim Não NR

82%

11%
3%4%

Foi-lhe pedida colaboração? 

Sim Não NA NR

19%

69%

2%
10%

Sentiu-se condicionado na sua decisão?

Sim Não NA NR



57%33%

10%

Durante o seu internamento teve tratamentos, cirurgias ou exames que exigiram o 
seu consentimento por escrito? 

Sim Não NR

581

34
48

Foi-lhe dada oportunidade de livremente os aceitar ou recusar? 

Sim Não NR



76%

5%

5%

14%

A clareza da informação clínica que lhe foi prestada permitiu-lhe tomar decisões com 
confiança? 

Sim Não NA NR



52%
33%

15%

A situação era urgente? 

Sim Não NR

558

166

277

169

Foi-lhe dada oportunidade de pedir apoio familiar para as suas decisões? 

Sim Não NA NR

39

28%

41%

31%

Explicaram-lhe por que não foi dada essa 
oportunidade? 

Sim Não NR



estatística

… … … … … 

… … … … …

… … … … 

realidade!



Consentimento

↓      
Assentimento



autonomia = abandono na decisão?



o consentimento, afinal

assegura?                liberta?

amedronta?           constrange?


