
COMENTÁRIO AO ARTIGO 16.º

Ana Elisabete Ferreira*  **

Artigo 16.º
Protecção das pessoas que se prestam a uma investigação

Nenhuma investigação sobre uma pessoa pode ser levada a efeito a 
menos que estejam reunidas as seguintes condições:
i) Inexistência de método alternativo à investigação sobre seres hu-

manos, de eficácia comparável;
ii)  Os riscos em que a pessoa pode incorrer não sejam desproporciona-

dos em relação aos potenciais benefícios da investigação;
iii)  O projeto de investigação tenha sido aprovado pela instância 

competente, após ter sido objeto de uma análise independente 
no plano da sua pertinência científica, incluindo uma avaliação 
da relevância do objetivo da investigação, bem como de uma 
análise pluridisciplinar da sua aceitabilidade no plano ético;
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iv)  A pessoa que se preste a uma investigação seja informada dos 
seus direitos e garantias previstos na lei para a sua proteção;

v)  O consentimento referido no artigo 5.º tenha sido prestado de for-
ma expressa, específica e esteja consignado por escrito. Este consen-
timento pode, em qualquer momento, ser livremente revogado.

Article 16

Protection of persons undergoing research

Research on a person may only be undertaken if all the follow-
ing conditions are met:

i there is no alternative of comparable effectiveness to re-
search on humans;

ii  the risks which may be incurred by that person are not 
disproportionate to the potential benefits of the research;

iii  the research project has been approved by the competent 
body after independent examination of its scientific merit, 
including assessment of the importance of the aim of the 
research, and multidisciplinary review of its ethical accept-
ability;

iv  the persons undergoing research have been informed of 
their rights and the safeguards prescribed by law for their 
protection;

v  the necessary consent as provided for under Article 5 has 
been given expressly, specifically and is documented. Such 
consent may be freely withdrawn at any time.

Article 16

Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à 
moins que les conditions suivantes ne soient réunies:

i  il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des 
êtres humains, d'efficacité comparable;
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ii  les risques qui peuvent être encourus par la personne ne 
sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices poten-
tiels de la recherche;

iii  le projet de recherche a été approuvé par l'instance compé-
tente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur 
le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évalua-
tion de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que 
d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le 
plan éthique;

iv  la personne se prêtant à une recherche est informée de ses 
droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection;

v  le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, 
spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement 
peut, à tout moment, être librement retiré.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
Relativo à Investigação Biomédica, 2005.

Direito internacional

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO, 2005; 
Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, sobre Princípios 
Éticos para a Investigação Médica em Seres Humanos, 1964; International 
Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans.

Direito europeu   
 
Regulamento (UE) n.º 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de abril de 2014, relativo aos Ensaios Clínicos de Medicamentos para Uso 
Humano e que revoga a Diretiva 2001/20/CE.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, n.º 3 do artigo 26.º; n.ºs 1 e 2 do 
artigo 42.º; Código Penal, alínea b) do n.º 2 do artigo 144.º-B e n.ºs 1 e 2 
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do artigo 150.º; Decreto-lei n.º 63/85, de 14 de março, que aprova o Código 
do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, artigo 1.º; Lei n.º 12/2005, de 26 
de janeiro (Informação genética pessoal e informação de saúde), artigo 16.º; 
Lei n.º 32/2006, de 16 de julho (Procriação Medicamente Assistida), artigos 
7.º e 9.º; Decreto-Lei n.º 113/2013, 07 de agosto, que Transpõe a Diretiva 
n.º 2010/63/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de setembro 
de 2010, relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos; Lei 
n.º 21/2014, de 16 de abril (Lei da Investigação Clínica); Decreto-lei n.º 
80/2018, de 15 de outubro, que estabelece os princípios e regras aplicáveis às 
comissões de ética que funcionam nas instituições de saúde, nas instituições de 
ensino superior e em centros de investigação biomédica que desenvolvam. 

2. Introdução

A memória histórica da investigação científica, tantas vezes profun-
damente violadora da dignidade da pessoa humana, impõe hoje um tra-
tamento muito sensível dos participantes em ensaios clínicos de medica-
mentos, com exigências normativas ainda mais robustas que no âmbito 
dos cuidados de saúde quotidianos. O Código de Nuremberga (1947) e, 
seguidamente, a Declaração de Helsínquia (1964), postularam o equilí-
brio possível entre a proteção das pessoas e a evolução científica benefi-
cente. Desde então, muitos sistemas jurídicos passaram a prever requi-
sitos para a participação na investigação científica de forma a proteger a 
dignidade humana das pessoas envolvidas.

No âmbito do envolvimento de seres humanos em investigações clí-
nicas, é possível, desde logo, identificar um complexo conflito entre di-
reitos fundamentais: de um lado, a tutela do direito à vida, à integridade 
física e à autonomia pessoal, consubstanciação da relevância normativa 
do princípio da dignidade da pessoa humana; e, de outro lado, a neces-
sidade de garantir o direito à liberdade de investigação científica, bem 
como da promoção da evolução da ciência e da medicina, como forma de 
melhorar a saúde e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

Este conflito é patente tanto no envolvimento de pessoas capazes 
como de pessoas incapazes na investigação científica, o que corrobora seu 
caráter de complexidade, e dá razão de ser ao postulado de uma norma 
geral, e de várias normas especiais na Convenção, sobre o mesmo proble-
ma ético-jurídico.

De um modo geral, esse conflito pode ser resumido na relação entre 
o interesse da sociedade no progresso científico e o interesse individual 
do ser humano envolvido na pesquisa, traduzindo-se no dilema entre a 
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otimização da autonomia individual, que se expressa numa exigência ma-
jor de consentimento, e da otimização da vivência comunitária, que em 
princípio se concentraria numa perspetiva macroscópica dos benefícios 
para-individuais.

A questão é mais complexa, quer porque o interesse da ciência não 
corresponde, “tout court” e necessariamente, ao interesse da sociedade 
enquanto comunitas, quer porque os interesses do indivíduo não estão 
necessariamente em conflito com os da sociedade e da ciência, e a auto-
nomia individual deve também ser compreendida no horizonte semió-
tico da vivência intersubjetiva. O perigo da instrumentalização do ser 
humano aos interesses da sociedade e da ciência – perigo real, efetivo, e 
que importa a todo o momento vigiar – não deve, pois, obliterar a neces-
sidade de preservar o ser humano não só como indivíduo, mas também 
como membro da comunidade humana.

A exigência de consentimento informado, longe de ser uma instância 
autonomista do individualismo nu, expressa, precisamente, essa dialética 
da intersubjetividade que une todos os indivíduos entre si, e de forma 
sinérgica, se eleva ao estatuto comunitário, de modo a que o todo seja 
superior à mera soma das partes. O direito à informação e ao consen-
timento só faz sentido num horizonte de reconhecimento, isto é, num 
horizonte em que todos os envolvidos se reconhecem mutuamente como 
pessoas, por força de uma dignidade constante e invariável que as iden-
tifica como tal. 

3. Requisitos Gerais de Proteção

Ninguém pode ser submetido a investigação científica sem que se 
encontrem reunidas determinadas condições, previamente definidas.

O primeiro dos requisitos corresponde à imprescindibilidade da in-
vestigação. Tal significa que uma investigação só deve iniciar-se, ou ser 
levada a cabo, se não houver outro método alternativo com eficácia com-
parável – e veja-se, a este propósito, o artigo 5.º do Protocolo Adicional 
sobre Investigação Biomédica. Por um lado, a investigação com seres hu-
manos deve ser o último recurso, a última opção de investigação, quan-
do a mesma já não tenha eficácia comparável por via da utilização de 
animais não humanos e/ou a simulação computacional. Daqui se retira, 
também, a regra de que métodos menos invasivos deverão prevalecer so-
bre métodos mais invasivos, quando se prevejam resultados semelhantes.
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Este primeiro princípio é, contudo, menos pacífico do que poderia 
parecer, por força da instante amplificação da proteção animal. Ao ser 
transposta para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 2010/63/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de setembro de 2010, rela-
tiva à Proteção dos Animais Utilizado para Fins Científicos, pelo Decre-
to-Lei n.º 113/2013, de 7 de agosto, a normatividade implicada afirma, 
perentoriamente, que os animais têm um valor intrínseco, que deve ser 
respeitado, pelo que a sua utilização em procedimentos deve ser limitada 
aos domínios em que essa utilização proporcione óbvios benefícios para 
a saúde humana ou animal, ou para o ambiente. Consequentemente, a 
utilização de animais para fins científicos ou educativos apenas deve ser 
considerada quando não existir uma alternativa não-animal, o que tem 
levado a que se procurem alternativas que passam, por exemplo, pela 
substituição da utilização de animais não-humanos pelo recurso a ensaios 
diretamente em seres humanos. Trata-se aqui da utilização de microdo-
ses: a microdosagem de fármacos ou cosméticos é minimamente ofensiva 
para o organismo humano, e a sua utilização prolongada permite, na 
maioria das vezes, avaliar devidamente os aspetos farmacocinéticos e far-
macodinâmicos dos produtos em utilização.

Na medida em que inverte, essencialmente, o princípio da subsidia-
riedade dos ensaios com seres humanos, a microdosagem é um método 
alternativo à experimentação animal que, a ser seriamente considerado 
apresenta, grandes desafios, de cariz bioético. No universo farmacológi-
co haverá riscos desconhecidos e graves. Casos célebres de insuficiência 
de experimentação anterior à comercialização de fármacos, como o da 
Talidomida nos anos sessenta (que foi prescrita a milhares de grávidas 
em cerca de 46 países para combater os enjoos, vindo a revelar-se causa 
de mais de dez mil casos de malformações congénitas, por interferir na 
formação fetal) – quando as regras para a comercialização de novos fár-
macos eram pouco exigentes, ilustram bem esse facto. O ordenamento 
jurídico hodierno consagra princípios, apoiados por largo consenso e re-
ferentes às expectativas jurídicas mais unânimes, que não devem oblite-
rar-se: o primado do ser humano, no sentido de sobrepor o seu valor aos 
interesses da ciência e das políticas sociais; os princípios da autonomia e 
da capacidade, que subjazem ao direito à informação e ao consentimen-
to; e, finalmente, o princípio da especial proteção dos mais vulneráveis.

Em segundo lugar, o artigo 16.º da Convenção impõe uma pon-
deração de risco-benefício. A ideia basilar descende da Declaração de 
Helsínquia, que prevê a premissa de que a relevância do objetivo deve 
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ultrapassar os riscos e incómodos inerentes para os participantes, deven-
do haver uma cuidadosa avaliação dos riscos e incómodos previsíveis, em 
comparação aos benefícios expectáveis (parágrafos 16 e 17). 

Sublinhe-se que esta análise e ponderação dos riscos face aos benefí-
cios afigura-se dinâmica, oscilando no âmbito da capacidade para con-
sentir na participação em investigação clínica, em prol da maximização 
da proteção dos participantes intrinsecamente mais vulneráveis.

Como forma de garantir esta especial tutela, o terceiro requisito diz 
respeito à necessidade de envolvimento de uma Comissão de Ética no 
processo de aprovação do projeto de investigação científica. A imprescin-
dibilidade deste crivo das comissões de ética relaciona-se com a conscien-
cialização da necessidade de proteção da pessoa humana, por parte de um 
terceiro imparcial e com distância crítica face aos envolvidos na investiga-
ção. Esta “institucionalização da bioética” (Neves & Serrão, 2009) é fun-
damental para a estruturação do pensamento bioético, que visa pondera-
ções complexas acerca das reais virtualidades e importância de um ensaio, 
designadamente, quando estejam em causa pessoas em situação de especial 
vulnerabilidade, como as crianças e os incapazes adultos.

Assim, quem queira promover um ensaio clínico com intervenção 
terá de preparar um protocolo de investigação, no qual deve conter um 
enunciado das questões éticas presentes, a forma como os princípios fo-
ram respeitados, informações sobre financiamento, incentivos, poten-
ciais conflitos de interesses e/ou indemnizações eventuais, bem como 
disposições sobre apoios a serem prestadas após o ensaio clínico (veja-
-se a Declaração de Helsínquia, parágrafo 22). Este protocolo deve ser 
submetido à Comissão de Ética, que terá a competência para realizar 
uma apreciação independente e multidisciplinar da aceitabilidade ética 
do projeto, baseando a sua análise na proteção da dignidade, direitos, 
segurança e bem-estar dos participantes (veja-se o n.º 2 do artigo 9.º do 
Protocolo Adicional sobre Investigação Biomédica).

Em Portugal, as comissões de ética para a saúde encontram-se regula-
mentadas desde 1995 (Decreto-lei n.º 97/95, de 10 de maio), e funcio-
nam junto das instituições e serviços de saúde públicos e unidades priva-
das de saúde. Atualmente, o diploma legal vigente consta do Decreto-lei 
n.º 80/2018, de 15 de outubro. Estas comissões de ética, comumente 
designadas por CES, têm como objetivo primeiro zelar pela observância 
de padrões éticos no exercício das ciências médicas, lato sensu. 

Além desta função genérica, assumem uma série de deveres especí-
ficos na área da investigação clínica: emitem, por sua iniciativa ou me-



370 • ANA ELISABETE FERREIRA

diante solicitação, pareceres sobre questões éticas no domínio das ativi-
dades da instituição ou serviço de saúde respetivo; pronunciam-se sobre 
os protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se refiram 
a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que en-
volvam seres humanos, celebrados no âmbito da instituição ou serviço 
de saúde respetivo; pronunciam-se sobre os pedidos de autorização para 
a realização de ensaios clínicos na instituição ou serviço de saúde respe-
tivo; e fiscalizam a sua execução, em especial no que respeita aos aspetos 
éticos e à segurança e integridade dos participantes, avaliando, a todo o 
tempo, a possibilidade de suspensão ou revogação da autorização para a 
realização dos mesmos. Ademais, as CES aferem da qualificação científi-
ca adequada para a realização de ensaios, relativamente aos profissionais 
de saúde da instituição ou serviço de saúde respetivo, e promovem a 
divulgação dos princípios gerais da bioética e a legislação em vigor.

Finalmente, a investigação científica está condicionada à prestação 
de consentimento, livre e informado, pelo participante. Dado que a au-
tonomia é a componente base da dignidade humana, ao consentimento 
informado no domínio da investigação clínica é atribuído regime es-
pecialmente rigoroso, recebendo, justificadamente, exigências densas e 
pormenorizadas. No nosso ordenamento jurídico, o artigo 6.º da Lei de 
Investigação Clínica prevê as condições mínimas de proteção dos parti-
cipantes, de entre elas, uma entrevista prévia com o investigador, em que 
devem ser explicados – em linguagem adequada ao participante concreto 
–, os objetivos, os riscos, os inconvenientes e as condições do estudo clí-
nico, bem como o direito de retirar-se deste a qualquer momento (alíneas 
a) e b) do n.º 1).

Em geral, o participante deve, previamente, ser informado de forma 
adequada, compreensível e por escrito, devendo esta informação abran-
ger o objetivo, o plano global, os possíveis riscos e benefícios do projeto 
investigativo e a inclusão do parecer da Comissão de Ética (n.º 2 do arti-
go 13.º do Protocolo Adicional sobre Investigação Biomédica). A pessoa 
deve, ainda, ser informada sobre o seu direito de revogar livremente o 
consentimento prestado, decisão esta que jamais pode interferir na rela-
ção médico-doente (Declaração de Helsínquia, parágrafo 31). 

Resta ressalvar que o risco é uma constante no domínio médico e 
científico e, no âmbito da pesquisa clínica, essa presença ganha maior 
relevo. Os riscos envolvidos na investigação biomédica tendem a ser mais 
graves, considerando que os métodos utilizados ainda não se encontram 
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provados, e os efeitos podem ser inesperados, o que explica o regime mais 
rigoroso do consentimento informado neste âmbito. 

Por conseguinte, o dever de prestação informacional prévia acaba por 
encontrar obstáculos acrescidos, nomeadamente na ausência de certezas 
sobre os potenciais efeitos, sobretudo em razão do requisito atinente à 
inexistência de estudo com efeitos comparáveis. Assim, a grande difi-
culdade da prestação devida de informação relevante para a promoção 
da autonomia da vontade nas investigações científicas está na natureza e 
extensão dos danos possíveis, que podem não ser claramente entendidos 
no momento da informação.

4. Jurisprudência relevante comentada

4.1. Internacional 

a) Laboratoires CTRS (França) v. Comissão Europeia – Tribunal Ge-
ral da União Europeia – Acórdão de 4 de julho de 2013 (Processo 
T-301/12) 

No caso em comento, o aresto recursal entendeu anular a decisão da 
Comissão Europeia que recusava a autorização de introdução no mercado 
de medicamento para uso humano, elaborado pela parte recorrente (La-
boratório situado em França). A decisão em apreço abarca, por um lado, 
a consideração do requisito da relação risco-benefício nas investigações 
clínicas em seres humanos, dado que firmou entendimento no sentido de 
que os estudos clínicos realizados em França demonstraram a superação 
dos benefícios em relação aos riscos, mesmo sem documentação exaus-
tiva, ao considerar as circunstâncias excecionais derivadas do caráter de 
medicamento órfão; e, por outro lado, a protecção do ser humano e do 
direito à saúde, ao mencionar o uso de substância do medicamento em 
França para o tratamento de pacientes portadores da doença rara, com 
prescrição médica designada e a título de compaixão.

b) Case of Hristozov and Others v. Bulgaria – Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos (TEDH) (2013)

O TEDH entendeu, em decisão não unânime, pela não violação dos 
artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, apesar de ter de-
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clarado, unanimamente, a admissibilidade da reclamação concernente à 
recusa de acesso ao uso do medicamento MBVax, produto experimental 
para o cancro, em desenvolvimento por empresa canadiana. No caso em 
apreço, os candidatos eram portadores de cancro terminal, cujo estado de 
saúde já não beneficiava de qualquer tratamento médico convencional, 
ou tempo de vida disponível para participar em investigação científica 
relativa ao medicamento desejado, principalmente considerando os 50% 
de chance de fazer parte do grupo de placebo. Dadas as fronteiras dentro 
das quais o TEDH deve apresentar as suas decisões – apenas no senti-
do de analisar a compatibilidade dos factos aos ditames da CEDH –, o 
aresto não oferece solução para o problema do alcance da ultima ratio de 
tratamento a pacientes portadores de doença terminal.  

c) Case of Bataliny v. Russia – Tribunal Europeu de Direitos Huma-
nos (2015)

O TEDH condenou o Estado russo pelo internamento e perma-
nência forçados do doente em hospital psiquiátrico, com a proibição de 
acesso e comunicação com o mundo exterior, por tratamento violento 
e, ainda, submissão do doente a pesquisa científica sem consentimento, 
mediante a utilização de medicamento que estava então sob ensaio clí-
nico na Rússia. O caso em apreço violou, de forma manifesta, os artigos 
15.º e 16.º da Convenção de Oviedo – disposições às quais o aresto faz 
referência, acertadamente, apesar da não ratificação da Convenção pela 
Rússia – dada a total ausência de proteção do ser humano submetido a 
investigação científica e, ainda, sujeito a “tratamento” psiquiátrico degra-
dante, sendo que restou comprovado não padecer de qualquer doença ou 
perturbação mental.

d) Case of Abigail Alliance for Better Access to Developmental Drugs 
et al. v. von Eschenbach et al., United States Court of Appeals for 
the District of Columbia Circuit (2 de maio de 2006)

A Corte norte-americana firmou entendimento no sentido da tu-
tela do direito de pacientes portadores de doença terminal em decidir 
pelo uso de medicamentos não autorizados à introdução no mercado, 
mas constantes da fase dois ou três de ensaios clínicos. Verifica-se uma 
equiparação ao requisito de avaliação do risco-benefício nas investigações 
científicas, dado que a chance de tratamento, ainda que experimental, 
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representa um alcance de benefícios para a saúde, e de persecução do 
bem-estar físico e/ou mental, designadamente a quem não resta outra 
oportunidade de encontrar um conforto mínimo. A decisão mostra-se 
plausível, desde que em tais situações sempre se atenda ao requisito do 
consentimento informado, que, a depender do caráter do estado termi-
nal, pode merecer a tutela do artigo 17.º da Convenção de Oviedo.

e) Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5501 do Supremo 
Tribunal Federal brasileiro

Na ação em apreço entendeu o Tribunal declarar inconstitucional 
a lei que permitia o acesso à chamada “pílula do câncer” por pacientes 
portadores de neoplasia maligna, por considerar no mínimo temerária 
e potencialmente danosa a liberação genérica do tratamento sem rea-
lização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência de 
elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para a saúde.  
Denota-se a relevância dos ensaios clínicos de medicamentos e a im-
prescindibilidade de proteção das pessoas que se prestam a tais estudos, 
dado que, sem isto, se inviabiliza o tratamento de parcela da população 
que se encontra em estado de saúde que já não beneficia de tratamentos 
médicos convencionais. 

f ) Processo T-057/2015 da Corte Constitucional da Colômbia

A Corte colombiana decidiu no sentido de tutelar o chamado “derecho 
fundamental a que sea intentado”, julgando procedente a ação em que foi peti-
cionado o acesso a tratamento experimental de paciente em estado vegetativo. 
Neste caso, tem-se uma interpretação do right to try norte-americano, e, apesar 
da Colômbia não ser aderente da Convenção de Oviedo, é possível a analogia 
à aplicação do artigo 17.º deste diploma, dado que o pedido foi postulado pelo 
pai da paciente, no sentido de suprir a incapacidade desta em prestar consenti-
mento de per se para participar em tratamento médico experimental. 



374 • ANA ELISABETE FERREIRA

4.2. Nacional

g) Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 26 de junho 
de 2003 (Xavier Forte)

Nesta decisão discute-se o conceito de medicamento genérico e o 
regime jurídico que se lhe deva aplicar, designadamente para efeitos de 
saber se as informações de que o INFARMED dispõe quanto à biodispo-
nibilidade, bio equivalência e avaliação de risco ambiental concernentes 
a medicamentos previamente autorizados no mercado configura ou não 
informação confidencial, e se potenciais interessados poderão aceder-lhe 
a todo o tempo, com o objetivo de maximizar a segurança e a eficácia de 
medicamentos genéricos.

h) Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 27 de junho de 2007 
(Manso Rainho)

Na apreciação em sede de recurso, foi julgada improcedente a ação em 
que a parte autora pedia indemnização pelos danos causados em razão da 
toma de um medicamento, face à empresa comercializadora deste. Apesar 
do caso não tratar propriamente de pessoa envolvida em investigação cien-
tífica, os fundamentos da decisão denotam a relevância dos estudos clínicos 
de medicamentos, dado que um dos pilares do acórdão se refere ao facto de 
o medicamento em causa ter sido introduzido devidamente no mercado, 
mediante a realização dos estudos prévios e juízo positivo do Infarmed acerca 
da sua segurança e benefícios. Ademais, o aresto evidencia o papel do risco na 
biomedicina, uma vez que se sustenta no inevitável envolvimento entre o uso 
de medicamentos e a sujeição aos riscos de efeitos adversos ou prejudiciais 
– reações cuja possibilidade de ocorrer foi informada à parte autora, (pese 
embora o relevante papel do consentimento informado no caso em apreço 
não ter nesta decisão o peso que poderia esperar-se).

5. Conclusão

Pelo exposto, compreende-se a existência de um panorama normati-
vo que pretende tutelar e amparar, de forma minuciosa, a pessoa que se 
presta a um estudo científico. Dada a imprescindibilidade da investiga-
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ção científica para o bem da Humanidade, tais questões não devem servir 
de obstáculos impeditivos para os estudos clínicos, mas de reforço para a 
regra já existente. Isto é, por um lado, a identificação de riscos acrescidos 
no domínio da investigação clínica deve servir como pilar do dever de 
informar de modo mais aprofundado; por outro lado, como fundamento 
de uma proteção especial nas investigações científicas em relação a outras 
intervenções médicas comuns.
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