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CHAPTER V

Scientific research

Article 15

General rule 

Scientific research in the field of biology and medicine shall be 
carried out freely, subject to the provisions of this Convention 
and the other legal provisions ensuring the protection of the 
human being.

CHAPITRE V

Recherche scientifique

Article 15

Règle générale

La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la 
médecine s'exerce librement sous réserve des dispositions de la 
présente Convention et des autres dispositions juridiques qui 
assurent la protection de l'être humain. 

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.
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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 
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 referência da Convenção é expressamente dirigida à investigação 
científica nos domínios materiais da biologia e da medicina. Na Europa, 
é na primeira metade do século XX que se pontuam os grandes desen-
volvimentos no campo da investigação científica nestes domínios espe-
cíficos. Tal não deve ensombrar que a Astronomia, a Física e a Química 
conheceram amplos progressos muito antes e, especialmente, nos dois 
séculos anteriores – sem os quais o progresso científico posterior não 
teria, porventura, logrado a mesma robustez de resultados.

Se a experimentação clínica propriamente dita só se generaliza muito 
recentemente, já os pilares que subjazem à sua tékhnē, enquanto sistema 
de conhecimento, são o resultado de dez séculos de desenvolvimento 
especulativo e empírico (cfr. Popper, 1973). O Cânone da Medicina de 
Avicena, enciclopédia médica de catorze volumes, que remonta ao século 
XI e mantém hodiernamente a sua reputação no âmbito dos princípios 
(cfr. Mahdizadeh et al., 2015) introduz, provavelmente pela primeira 
vez na história da humanidade, um conceito de “experimentação” que 
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se aproxima do seu sentido contemporâneo, referindo-se concretamente, 
na primeira parte do volume II, ao problema da eficácia e dos efeitos 
desejados e indesejados dos medicamentos. 

Alguns marcos relevantes atravessam os séculos XVIII e XIX (cfr. 
Veloso, 2008), como a descoberta dos efeitos do consumo de citrinos no 
escorbuto, através de um estudo levado a cabo por James Lind em 1747, 
a bordo de um navio da Armada Britânica, ou o primeiro ensaio clínico 
com recurso a placebo, por Austin Flint, em 1863, onde se comparou di-
retamente a eficácia de um tratamento ativo relativamente à utilização de 
uma substância não terapêutica, assim contrastando os resultados da toma 
de medicação com o curso natural da doença não tratada.

Não obstante, como bem se sabe, foi sobretudo no período histórico 
que antecede e acompanha a II Guerra Mundial e o seu rescaldo, que a 
temática da investigação clínica conheceu os seus mais relevantes desenvol-
vimentos (cfr. Vallier & Timmermann, 2008), tanto tecnicamente como 
na sua densificação bioética. Os primeiros antibióticos são desenvolvidos 
nesta primeira metade do século XX, e é também neste momento que se 
melhora significativamente a ação terapêutica preventiva das vacinas.

O primeiro ensaio clínico randomizado foi também realizado na pri-
meira metade do século XX, no ano de 1948, pelo Medical Research Cou-
ncil, no âmbito de um estudo destinado a avaliar a eficácia da estreptomi-
cina no tratamento da tuberculose pulmonar (cfr. Jaillon, 2007). Trata-se 
de um acontecimento muitíssimo relevante para a investigação clínica, 
na medida em que estabeleceu importantes pressupostos metodológicos 
de segurança e eficácia. 

O apuramento de factos concernentes à investigação clínica malefi-
cente, iníqua e não consentida, tornada pública no âmbito dos designa-
dos Julgamentos de Nuremberga, tornou clara a necessidade de intervir 
normativamente no âmbito da investigação clínica. No contexto do Pro-
cesso contra os Médicos, em 1947, o veredito do primeiro dos Julgamentos 
de Nuremberga projetou-se num documento que veio a estabelecer os 
princípios bioéticos fundamentais nesta matéria (usualmente chamado 
“Código de Nuremberga”). Neste documento, foram estabelecidos dez 
pontos focados na autonomia, na liberdade e na capacidade dos partici-
pantes em ensaios clínicos.

Posteriormente, em 1964, a Declaração de Helsínquia, elaborada no 
seio da Associação Médica Mundial, veio densificar um enunciado de 
princípios éticos para a investigação clínica envolvendo seres humanos. 
Definiu-se, então, que o objetivo primário da investigação médica em 
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seres humanos é compreender as causas, a evolução e os efeitos das doen-
ças e melhorar as intervenções preventivas, diagnósticas e terapêuticas 
(métodos, procedimentos e tratamentos), e que mesmo as melhores e 
mais comprovadas intervenções atuais têm de ser continuadamente ava-
liadas através de investigação sobre a sua segurança, eficácia, eficiência, 
acessibilidade e qualidade.

No contexto do Direito europeu, a regulamentação dos ensaios clí-
nicos de medicamentos de uso humano, a sua patenteação e colocação 
no mercado, foi sendo sucessivamente modificada desde 1965, data em 
que a Diretiva 65/65/CEE do Conselho, de 26 de janeiro de 1965, pio-
neiramente assinalou a necessidade de aproximação das disposições le-
gislativas dos Estados-membros quanto aos medicamentos. A Diretiva 
2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril de 
2001, pontuou os princípios de base reconhecidos para a proteção dos 
direitos do Homem e na dignidade do ser humano no que respeita às 
aplicações da biologia e da medicina, tal como resultavam já da versão 
de 1996 da Declaração de Helsínquia. Mais recentemente, Regulamento 
(UE) no 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
abril de 2014, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano, veio revogar a Diretiva 2001/20/CE, pretendendo clarificar, 
simplificar e harmonizar as disposições administrativas relativas a ensaios 
clínicos na União Europeia, de um modo mais efetivo. 

O Regulamento atualmente em vigor sublinha novamente a impor-
tância da proteção dos grupos vulneráveis, estatuindo que, a fim de me-
lhorar os tratamentos à disposição de grupos vulneráveis, como as pes-
soas de saúde débil ou idosas, as pessoas que sofrem de afeções crónicas 
múltiplas e as pessoas que sofrem de perturbações da saúde mental, os 
medicamentos suscetíveis de ser portadores de importante valor clínico 
deverão ser estudados de forma exaustiva e adequada quanto aos efeitos 
nestes grupos específicos, incluindo no que respeita aos requisitos relati-
vos às suas características específicas e à proteção da saúde e bem-estar de 
sujeitos do ensaio pertencentes a estes grupos.

A ideia, pois, de que a investigação científica nos domínios da biologia e 
da medicina é livremente exercida tem de ser compreendida neste contex-
to normativo muito especial: existe largo consenso quanto à importância 
da investigação científica na área da biomedicina; o progresso técnico 
e científico integra o livre desenvolvimento da personalidade dos seres 
humanos, que têm a capacidade de criar soluções e inovar respostas para 
problemas, alterando beneficentemente a vida e a integridade das pes-
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soas. Negar o progresso sempre seria coartar o homem na sua plenitude. 
Ademais, a liberdade de criar valor na ciência e na investigação é hoje 
considerada um bem juridicamente relevante em si mesmo, paradig-
maticamente consagrado no artigo 42.º da Constituição da República 
Portuguesa. Tal não pode obliterar que a investigação nos domínios da 
biomedicina não é um fim em si mesmo, mas um objetivo estritamente 
consignado ao primado do ser humano, da dignidade, da sua vida, e 
da sua saúde. Por outro lado, o primado do ser humano exprime uma 
exigência de estrito respeito pelos interesses de cada indivíduo implicado 
em procedimentos de investigação clínica e científica. 

3. Ponderação e Equilíbrio entre a Liberdade de Investiga-
ção Científica e a Proteção da Dignidade do Ser Humano

Os interesses da ciência, os interesses da sociedade como um todo, e 
os interesses dos indivíduos nem sempre são coincidentes. À partida, a 
ciência quererá sempre expandir o seu conhecimento e originar inovação 
(Neves, 2008), e quer a sociedade, quer os indivíduos, têm interesse no 
alívio do sofrimento e na melhoria das condições de vida. Mas pode bem 
suceder que a ciência queira ir além destes interesses. E pode também 
acontecer que certa investigação tenha interesse para a sociedade, mas 
represente insuportáveis lesões para os indivíduos. Qual será, então, o 
parâmetro da liberdade de investigação? A Convenção de Oviedo respon-
de a esta questão colocando a dignidade, o bem-estar e a integridade de 
cada ser humano, no seu suum, acima dos interesses da comunidade, ou 
da Ciência, na investigação biomédica.

No contexto do Processo contra os Médicos, em 1947, o veredito do 
primeiro dos Julgamentos de Nuremberga projetou-se num documento 
que veio a estabelecer os princípios bioéticos fundamentais nesta matéria 
(usualmente chamado de “Código de Nuremberga”). Neste documento, 
foram estabelecidos dez pontos focados na autonomia, na liberdade e na 
capacidade dos participantes em ensaios clínicos.

Pontuou-se expressamente que o consentimento voluntário do ser 
humano é absolutamente essencial, e que tal significa que os participan-
tes em ensaios clínicos devem ser legalmente capazes de dar o seu con-
sentimento, exercendo livremente o seu direito de escolha sem qualquer 
interferência de elementos coação, fraude, mentira, ou outra forma de 
restrição posterior, sendo essencial que disponham previamente de in-
formação e conhecimentos suficientes acerca do objeto do estudo, para 
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que possam tomar uma decisão. A informação deve abranger a natureza, 
a duração e o propósito do ensaio, os métodos segundo os quais será 
conduzido, as inconveniências e os riscos esperados, bem como os efeitos 
eventuais sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante. O dever e a 
responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam 
sobre o investigador que inicia ou dirige um ensaio. Ao mesmo passo, 
o participante deve ser informado de que pode dispor da sua liberdade 
para consentir a qualquer momento, podendo retirar-se do ensaio em 
qualquer fase ou conjuntura do mesmo. 

Ao mesmo passo, o ensaio deve ser capaz de produzir resultados van-
tajosos para a sociedade, que não possam ser diligenciados por outros 
métodos de estudo, não podendo ser buscados de modo desnecessário. 
Os ensaios devem basear-se em resultados de experimentação em animais 
e no conhecimento da evolução da doença, e a partir destes deve defi-
nir-se a pertinência e justificação do estudo em seres humanos. Destarte, 
fica evidente que a ponderação a efetuar se baliza dentro de limites ex-
pressos, que se prendem, precisamente, com o primado do ser humano. 

Os ensaios clínicos devem ser conduzidos de modo beneficente e não 
maleficente, de modo a evitar todo sofrimento e danos desnecessários, 
quer físicos, quer materiais, não devendo ter lugar quando existirem ra-
zões para crer que a morte ou a invalidez permanente podem ocorrer. 
Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante de 
qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. 
Nesta senda, o investigador deve estar preparado para suspender os pro-
cedimentos experimentais em qualquer estágio, se tiver motivos razoá-
veis para crer que a continuação do ensaio provavelmente causará danos, 
invalidez ou morte aos participantes.

O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do proble-
ma que o investigador se propõe a resolver, e os ensaios só podem ser con-
duzidos por pessoas com as credenciais académicas e científicas necessárias.

A Declaração de Helsínquia postulou que a investigação médica de-
verá estar sempre sujeita a padrões éticos que promovam e garantam o 
respeito por todos os seres humanos e protejam a sua saúde e direitos. 
Neste sentido, embora o objetivo primário da investigação seja o de gerar 
novo conhecimento, essa finalidade nunca prevalece sobre os direitos e 
interesses individuais dos participantes na investigação.

É dever dos médicos que participam em investigação médica proteger 
a vida, a saúde, a dignidade, a integridade, o direito à autodeterminação, 
a privacidade e a confidencialidade da informação pessoal dos partici-
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pantes. A responsabilidade pela proteção dos participantes na investiga-
ção cabe sempre ao médico ou outro profissional de saúde, e nunca deve 
ser transferida para o sujeito da investigação, mesmo com o seu con-
sentimento. Todo o projeto de investigação médica em seres humanos 
deve ser precedido de uma cuidadosa avaliação dos riscos e incómodos 
previsíveis para os indivíduos e grupos envolvidos, comparando-os com 
os benefícios expectáveis, para eles e para outros indivíduos ou grupos 
afetados pela situação sob investigação.

Devem ser implementadas medidas que minimizem os riscos. Os ris-
cos têm de ser sempre monitorizados, avaliados e documentados pelo in-
vestigador. Ao mesmo passo, os médicos não devem participar num pro-
jeto de investigação em seres humanos a menos que se assegurem de que 
os riscos em presença tenham sido adequadamente avaliados e possam 
ser satisfatoriamente controlados. Os médicos devem avaliar, paulatina-
mente, se devem continuar, modificar ou interromper imediatamente 
um estudo quando os riscos pareçam ultrapassar os potenciais benefícios 
ou logo que haja provas conclusivas de resultados do mesmo.

No contexto desta Declaração é, pela primeira vez, realçada a rele-
vância da vulnerabilidade e fragilidade particular de certos grupos, con-
siderando-se que alguns grupos e indivíduos sob investigação são parti-
cularmente vulneráveis, porque têm uma probabilidade aumentada de 
ser lesados, ou de serem alvo de danos adicionais. Assim, estabeleceu-se 
que todos os grupos e indivíduos vulneráveis necessitam de proteção que 
lhes seja especificamente dirigida, o que, como veremos, impactará defi-
nitivamente no texto da Convenção de Oviedo, que estabelecerá regras 
específicas para as pessoas incapazes de dar autonomamente o seu con-
sentimento, quer em razão de menoridade, quer em razão de anomalia 
psíquica. A investigação médica que envolva grupos vulneráveis apenas 
é justificada se der resposta a prioridades e necessidades de saúde desse 
grupo e se a investigação não puder ser feita num grupo não-vulnerável. 
Além disso, este grupo deve beneficiar diretamente do conhecimento, 
práticas ou intervenções que resultem da investigação.

A Declaração de Helsínquia, além de propugnar pela transparência, 
registo e avaliação técnica e ética dos ensaios, a montante e continua-
mente, também postulou, a jusante, um princípio de publicidade da 
investigação que permanece no espírito da Convenção de Oviedo. Os 
investigadores, autores, promotores, revisores e editores têm, todos, obri-
gações éticas quanto à publicação e disseminação dos resultados da inves-
tigação. Os investigadores têm o dever de colocar os resultados das suas 
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investigações em seres humanos publicamente acessíveis e são responsá-
veis pela exatidão e pela completitude dos seus relatórios. Todos devem 
acatar normas de orientação em vigor sobre relatórios éticos. Devem ser 
publicados, ou pelo menos tornados publicamente disponíveis, não só os 
resultados positivos, mas também os negativos ou inconclusivos. As fon-
tes de financiamento, as ligações institucionais e os conflitos de interesse 
devem ser declarados aquando da publicação.

4. Jurisprudência relevante comentada

Remete-se para o ponto 4 do artigo 16.º.

5. Conclusão

Uma vez estabelecidos os princípios basilares concernentes à inves-
tigação clínica, e com os grandes desenvolvimentos na área da genética, 
nos anos 90, o foco bioético vai incidir sobre as “novas” tecnologias no 
campo da biomedicina. Quando a Convenção é aberta à assinatura, em 
1997, a investigação clínica na área da genética ocupa o lugar cimeiro no 
contexto das preocupações éticas, e o assunto assume definitivamente a 
esfera do interesse público. A clonagem bem-sucedida da ovelha Dolly, 
no ano anterior, chamou a atenção dos intelectuais de todas as áreas, e do 
grande público, para as promessas e riscos reais da engenharia biomédica.

Os avanços nesta área foram também decisivos na demarcação de 
princípios da Convenção. A Convenção é o primeiro texto internacional 
juridicamente vinculativo destinado a preservar a dignidade, os direitos 
e as liberdades dos seres humanos, enquanto pessoas e enquanto mem-
bros de uma espécie, através de um conjunto de princípios e proibições 
contra o uso indevido de avanços biotecnológicos e médicos. O ponto 
de partida da Convenção é o de que os interesses dos seres humanos 
se encontram num plano superior, e privilegiado, face aos interesses da 
ciência ou da sociedade.

A Convenção estabelece regras relacionadas à pesquisa médica, in-
cluindo condições detalhadas e precisas, especialmente para pessoas que 
não podem dar seu consentimento. Ela proíbe a criação de embriões 
humanos para fins de pesquisa e requer uma proteção adequada de em-
briões onde os países permitem a pesquisa in vitro.
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A Convenção estabelece o princípio segundo o qual uma pessoa deve 
dar o consentimento necessário para o tratamento expressamente, com 
antecedência, exceto em casos de emergência, e que tal consentimento 
pode ser livremente retirado a qualquer momento. O tratamento de pes-
soas que não podem dar o seu consentimento, como crianças e pessoas 
com doenças mentais, só pode ser realizado se puder trazer benefícios 
reais e diretos à sua saúde.
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