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Article 4 

Professional standards

Any intervention in the health field, including research, must 
be carried out in accordance with relevant professional obliga-
tions and standards.

Article 4 

Obligations professionnelles et règles de conduite

Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la 
recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et 
obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite 
applicables en l'espèce. 

1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais 
Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigos 26.º e 27.º 

Direito internacional
Guideline for Good Clinical Practice (E6[R1]) do International Council for 
Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use; Guideline on clinical investigation of medicinal products in the pediatric 
population (ICH E11(R1), do International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, 2017.

Direito europeu
Diretiva 2001/20/CE; Diretiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) n.º 
726/2004; Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 
1223/2009 e que revoga as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conse-
lho; Regulamento n.º 1901/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico e 
que altera o Regulamento (CEE) n.º 1768/92; Regulamento 536/2014/CE, 
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; Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Con-
selho de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos, que altera a 
Diretiva 2001/83/CE; Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para 
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diagnóstico in vitro e que revoga a Diretiva 98/79/CE e a Decisão 2010/227/
UE da Comissão;  Regulamento (UE) 2020/1043 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de julho de 2020, relativo à realização de ensaios clínicos 
com medicamentos para uso humano que contenham ou sejam constituídos por 
organismos geneticamente modificados destinados a tratar ou prevenir a doença 
do coronavírus (COVID-19) e ao fornecimento desses medicamentos.

Direito nacional
Lei n.º 177/2015, de 31 de agosto (republica o Estatuto da Ordem dos 
Médicos e publica um conjunto de regras disciplinares em anexo); Lei n.º 
21/2014, de 16 de abril de 2014, alterada pela Lei n.º 73/2015, de 27 de 
julho, pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto (Lei da Investigação Clínica), 
Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, que regulamenta as comissões de 
ética para a saúde; Regulamento 707/2016, DR II, de 21 de julho de 2016, 
alterado pelo Regulamento 498/2020, DR II, de 26 de maio de 2020 (Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos). 

2. Introdução

A Convenção de Oviedo representa um marco fundamental para o 
direito internacional da Bioética. No Relatório 6449 sobre a evolução 
de uma convenção em bioética1 já se constatava a existência de algu-
ma intervenção legislativa a nível nacional (Dinamarca, Espanha, Reino 
Unido, Suécia, Noruega e Alemanha) e já se esperava outra (França, Por-
tugal e Itália), paralelamente à formação progressiva de comités de ética 
dedicados à reflexão das prementes questões que o desenvolvimento da 
medicina vinha colocando. A prática nacional não era, contudo, unifor-
me, em resultado quer de uma distinta consideração substantiva (por 
exemplo, ao nível da gestação de substituição e da proteção do embrião), 
quer dos diversos instrumentos utilizados (ao lado da legislação positiva-
da despontavam as regras de conduta profissionais).

A nível internacional a situação era precária e deficiente, sem alcance 
significativo, agravando ou pelo menos não permitindo a superação das 

1  Relatório 6449 sobre a evolução de uma convenção em bioética, de 3 de junho 
de 1991 (Relator: M. Palacios).
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diferentes orientações acima referidas. A bioética exigia uma abordagem 
internacional – assim como a ética “que representa a memória coletiva 
da humanidade e uma certa garantia quanto ao seu futuro” – e a uni-
versalidade das questões que levanta torna qualquer tentativa de solução 
fragmentária não apenas insuficiente mas também perigosa, porquanto 
suscetível de permitir a criação de “paraísos” bioéticos, aptos a facilitar a 
fraude às leis e regulamentos em vigor noutros países2. 

A globalização científica e económica e a necessidade, consciente, de 
assegurar o respeito dos direitos humanos à escala mundial e, em parti-
cular, no âmbito da bioética, a garantia de que os avanços na medicina 
e na genética se mantêm no respeito pela dignidade humana e pelos 
direitos fundamentais da pessoa constituíram, pois, os fundamentos e a 
justificação para uma convenção internacional neste domínio (Andorno, 
2001, p. 2). A Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina no 
Conselho da Europa surge como o primeiro instrumento instrumental 
com força jurídica vinculativa (a Declaração Universal sobre o genoma 
humano e os direitos humanos, da Unesco3, que foi o primeiro com 
alcance universal, e que teve um indubitável papel importante de har-
monização, não tem força obrigatória em sentido estrito para os seus Es-
tados Membros) e com um âmbito geral, procurando responder a todos 
os dilemas próprios da bioética (ao contrário da Declaração da Unesco). 
Esta é também a diferença relativamente a outros instrumentos de âm-
bito europeu, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 
1950, onde encontramos disposições que são aplicáveis à área biomédica, 
como por exemplo o direito à vida (artigo 2.º), a proibição de tratamen-
tos desumanos e degradantes (artigo 3.º) e o respeito pela vida privada 
(artigo 8.º). 

O tratamento jurídico unitário dado pela Convenção de Oviedo às 
questões biomédicas constituiu, pois, um marco de particular originali-

2  Como referido no Relatório 6449.
3  Adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na sua 29.ª sessão, a 11 de novembro 
de 1997. Endossada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 
53/152, de 9 de dezembro de 1998.
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dade e importância4. A Convenção de Oviedo oferece um conjunto de 
princípios e de valores fundamentais comuns que depois cabe a cada país 
concretizar e regulamentar. Como sublinha Roberto Andorno (Andorno, 
2001, p. 5), este instrumento internacional não visa responder de modo 
pormenorizado e definitivo às questões colocadas pelo desenvolvimento 
da medicina, mas apenas fixar um patamar mínimo que permita evitar os 
ataques mais graves à dignidade e aos direitos das pessoas. 

3. Desenvolvimento

3.1. As “normas e obrigações profissionais, bem como das regras de 
conduta aplicáveis” a que se refere o artigo 4.º podem ter, pois, diver-
sas fontes. Para além dos instrumentos internacionais, o quadro nor-
mativo compreende ainda as orientações regionais provenientes da União 
Europeia. O artigo 168.º do TFUE estabelece, no seu n.º 1, que: “Na 
definição e execução de todas as políticas da União será assegurado um 
elevado nível de proteção da saúde. A ação da União, que será comple-
mentar das políticas nacionais, incidirá na melhoria da saúde pública e 
na prevenção das doenças e afeções humanas e na redução das causas de 
perigo para a saúde física e mental. Esta ação abrangerá a luta contra os 
grandes flagelos, fomentando a investigação sobre as respetivas causas, 
formas de transmissão e prevenção, bem como a informação e a educação 
sanitária e a vigilância das ameaças graves para a saúde com dimensão 
transfronteiriça, o alerta em caso de tais ameaças e o combate contra 
as mesmas. A ação da União será complementar da ação empreendida 
pelos Estados-Membros na redução dos efeitos nocivos da droga sobre a 
saúde, nomeadamente através da informação e da prevenção”. A União 
Europeia “continua modesta nas suas competências de saúde”, nas pa-
lavras de Correia de Campos (Campos, 2012, p. 710). Mas o Tratado 
de Lisboa, em vigor desde o dia 1 de dezembro de 2009, no seu artigo 

4  O título original da Convenção utilizava o termo “bioética”, que viria a ser 
substituído na versão final pela expressão “biomedicina”, pretendendo-se sublinhar 
com a adoção deste título que a convenção é um instrumento jurídico em sentido 
estrito e não meramente um instrumento ético (ainda que estas duas abordagens 
possam confluir em muitos casos) (cfr. Andorno, 2001, p. 8).
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6.º, reconhece os direitos, liberdades e princípios enunciados na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia – que enuncia o direito à 
integridade do ser humano, nomeadamente proibindo praticas eugénicas, 
clonagem reprodutiva humana, transformação do corpo humano em fonte 
de lucro (artigo 3.º) e declarando o direito de aceder à prevenção em ma-
téria de saúde, postulando um elevado nível de proteção da saúde humana 
– e adere à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e 
das Liberdades Fundamentais, pelo que podemos, prima facie, aceitar uma 
harmonização valorativo-sistemática entre o direito europeu de origem 
distinta. É, todavia, ao nível do direito derivado que encontramos respos-
tas mais concretas. Refira-se a título exemplificativo: o Regulamento (CE) 
1901/2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico; o Regulamento 
(CE) 536/2014, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano; o Regulamento (UE) 2017/745, relativo aos dispositivos médi-
cos; o Regulamento (UE) 2017/746, relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro; o Regulamento (UE) 2020/1043, relativo à realização 
de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano que contenham 
ou sejam constituídos por organismos geneticamente modificados destina-
dos a tratar ou prevenir a doença do coronavírus (COVID-19) e ao forne-
cimento desses medicamentos.

3.2. O quadro normativo que nos chega da UE não esgota, todavia, 
o conjunto das fontes “das normas e obrigações profissionais” a que se 
refere o artigo 4.º da Convenção.

No direito interno, a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de 
setembro) estabelece logo no n.º 1, Base 2, um conjunto de direitos que 
são pertinentes relembrar no âmbito do desenvolvimento da medicina, 
encabeçados pelo direito à proteção da saúde com respeito pelos princí-
pios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade, 
e os direitos do doente a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua 
situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, 
de forma digna, de acordo com a melhor evidência científica disponível e 
seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde.

Já o artigo 135.º do Estatuto da Ordem dos Médicos, que estabelece 
princípios gerais de conduta a que os médicos devem atender, determina, 
no seu n.º 1, que: “o médico deve exercer a sua profissão de acordo com a 
leges artis com o maior respeito pelo direito à saúde das pessoas e da co-
munidade”. O exercício da profissão encontra-se inerentemente funcio-
nalizado ao bem do doente, a quem o médico “deve prestar os melhores 
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cuidados ao seu alcance, com independência técnica e deontológica” (n.º 
10) e sem qualquer discriminação (n.º 5). Em particular, cabe ao médico 
“cuidar da permanente atualização da sua cultura científica e da sua pre-
paração técnica, sendo dever ético fundamental o exercício profissional 
diligente e tecnicamente adequado às regras da arte médica” e fornecer 
ao doente informação adequada “e dele obter o seu consentimento livre 
e esclarecido”. O exercício da profissão não deve ser orientado por uma 
lógica mercantilista: o médico “deve abster-se de práticas não justificadas 
pelo interesse do doente ou que pressuponham ou criem falsas necessi-
dades de consumo” e, na medida em que tal não conflitue com o inte-
resse do seu doente, deve “proteger a sociedade, garantindo um exercício 
consciente, procurando a maior eficácia e eficiência na gestão rigorosa 
dos recursos existentes”. 

Estes princípios gerais, que não excluem regulações sectoriais,5 even-
tualmente mais exigentes ou mais específicas, são depois reiterados e 
concretizados no Código Deontológico da Ordem dos Médicos. A título 
de exemplo, mencione-se o artigo 5.º, 

sobre a qualidade dos cuidados médicos, dispondo que o “mé-
dico que aceite o encargo ou tenha o dever de atender um 
doente obriga-se à prestação dos melhores cuidados ao seu al-
cance, agindo sempre com correção e delicadeza, no intuito de 
promover ou restituir a saúde, conservar a vida e a sua qualida-
de, suavizar os sofrimentos,  nomeadamente nos doentes sem 
esperança de cura ou em fase terminal, no pleno respeito pela 
dignidade do ser humano.” 

5  Como por exemplo, Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de abril, que estabelece 
os princípios e diretrizes de boas práticas clínicas no que respeita aos medicamen-
tos experimentais para uso humano, bem como os requisitos especiais aplicáveis às 
autorizações de fabrico ou importação desses produtos, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2005/28/CE, da Comissão, de 8 de abril, cujo artigo 
37.º remeteu para as Normas de Boas Práticas Clínicas, especificamente aplicá-
veis a ensaios clínicos (com medicamentos experimentais) aprovadas no âmbito da 
Conferência Internacional sobre Harmonização, ICH e adotada pelo Comité de 
Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia do Medicamento, em 1995 
(CPMP/ICH/135/95). 
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Já o artigo 10.º reitera que o médico se abstenha de praticar atos 
que não estejam de acordo com as leges artis, excetuando-se os atos não 
reconhecidos pelas leges artis, mas sobre os quais se disponha de dados 
promissores, em situações em que não haja alternativa, desde que com 
consentimento do doente ou do seu representante legal, no caso daque-
le o não poder fazer, e ainda os atos que se integram em protocolos de 
investigação ou ensaios clínicos, cumpridas as regras que condicionam a 
experimentação em e com pessoas humanas.

O médico é deontologicamente responsável porquanto, no exercício 
da sua profissão, é técnica e deontologicamente independente e em caso 
algum pode ser subordinado à orientação técnica e deontológica de estra-
nhos à profissão médica no exercício das funções clínicas6. As garantias 
dos médicos encontram-se operacionalizadas nos artigos 12.º e 13.º do 
Código Deontológico: a objeção de consciência e a objeção técnica. No 
que diz respeito à primeira, o médico tem o direito de recusar, sem sofrer 
qualquer prejuízo pessoal ou profissional, a prática de ato da sua profis-
são quando tal prática entre em conflito com a sua consciência, ofenden-
do os seus princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou 
humanitários7.  No que diz respeito à segunda, a recusa de subordinação 
a ordens técnicas oriundas de hierarquias institucionais, legal ou contra-
tualmente estabelecidas, ou a normas de orientação adotadas institucio-
nalmente, só pode ser usada quando o médico se sentir constrangido a 
praticar ou deixar de praticar atos médicos, contra a sua opinião técnica8.

6  Sem prejuízo da existência de hierarquias técnicas institucionais, legal ou con-
tratualmente estabelecidas, não podendo, contudo, em nenhum caso, um médico 
ser constrangido a praticar atos médicos contra sua vontade, sem prejuízo do dis-
posto relativamente a situações de urgência e, bem assim, ao direito de recusa de 
prestação de cuidados – cfr. artigo 6.º.

7  A objeção de consciência – que não pode ser invocada em situação urgente e 
que implique perigo de vida ou grave dano para a saúde, se não houver outro mé-
dico disponível a quem o doente possa recorrer – é manifestada perante situações 
concretas em documento que pode ser registado na Ordem, assinado pelo médico 
objetor e comunicado ao diretor clínico do estabelecimento de saúde, devendo a sua 
decisão ser comunicada ao doente, ou a quem no seu lugar prestar o consentimento, 
em tempo útil.

8  Devendo, nesse caso, justificar-se de forma clara e por escrito.
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3.3. As regras profissionais não são imutáveis, mas antes plasmam os 
valores da ética médica em cada momento histórico. Em grande medida, 
elas dependem dos conhecimentos da ciência médica num determinado 
período temporal, assim como das opções fundamentais de uma dada so-
ciedade (Passinhas, 2021, p. 5). Por isso, ao indagarmos quais as normas 
e obrigações profissionais que regem a intervenção na saúde, a respos-
ta pode, como vimos, implicar um périplo mais ou menos multinível, 
mas pode, igualmente, ir ao encontro de normas com distintos níveis de 
vinculatividade e de consistência jurídica. Referimo-nos, agora, aos ins-
trumentos soft law que estabelecem, eles próprios, critérios e parâmetros 
de atuação na intervenção na saúde e normalmente assumem a veste de 
declarações, protocolos ou guidelines. A título de exemplo, mencionemos 
as diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas e as considera-
ções éticas do Expert Group on clinical trials.

Em Portugal, foi criado em 1990 – e funciona junto da Assembleia 
da República desde 2009 – o Conselho Nacional de Ética para as Ciên-
cias da Vida (CNECV), um órgão consultivo independente, que tem por 
missão analisar os problemas éticos suscitados pelos progressos científi-
cos nos domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral e das 
ciências da vida. Compete, em especial, ao CNECV, nos termos do n.º 
1 do artigo 3.º, acompanhar sistematicamente a evolução dos problemas 
éticos suscitados pelos progressos científicos nos domínios da biologia, 
da medicina ou da saúde em geral e das ciências da vida e emitir pare-
ceres, a pedido ou por sua iniciativa, sobre aqueles problemas9. Cabe 
ainda referir as comissões de ética para a saúde (CES) – órgãos dotados 
de independência técnica e científica10, de natureza consultiva, obriga-

9  No âmbito da Convenção de Oviedo, destacamos os seguintes pareceres: Pare-
cer 15/CNECV/95 sobre a experimentação do embrião; Parecer 47/CNECV/2005 
sobre investigação em células estaminais; Parecer 48/CNECV/2005 sobre clonagem 
humana; Parecer 84/CNECV/2015 sobre a ratificação do Protocolo Adicional à 
Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e a Biomedicina (CDHB) 
referente aos Testes Genéticos para fins relacionados com a Saúde; Parecer 106/
CNECV/2019 sobre Dispositivos Médicos para diagnostico in vitro.

10  As comissões de ética abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 80/2018 integram a 
Rede Nacional de Comissões de Ética da Saúde, prevista na Lei n.º 21/2014, de 16 
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tórias em instituições de saúde11 do setor público, privado e social, ins-
tituições de ensino superior que realizem investigação clínica e centros 
de investigação biomédica que desenvolvam investigação clínica – que 
igualmente têm como principal incumbência proceder à análise e refle-
xão sobre questões relacionadas com a ética e bioética. O Decreto-Lei n.º 
80/2018, de 15 de outubro, por seu lado, veio atualizar os princípios e 
regras aplicáveis às comissões de ética. Nos termos do n.º 4 do artigo 2.º, 
as comissões de ética têm por missão contribuir para a observância de 
princípios da ética e da bioética na atividade da instituição, na prestação 
de cuidados de saúde e na realização de investigação clínica, em especial 
no exercício das ciências da saúde, à luz do princípio da dignidade da 
pessoa humana, como garante do exercício dos seus direitos fundamen-
tais, bem como a integridade, confiança e segurança dos procedimentos 
em vigor na respetiva instituição.  São competências gerais das comissões 
de ética, entre outras, zelar, no âmbito do funcionamento da respetiva 
instituição, pela observância de padrões de ética, salvaguardando o prin-
cípio da dignidade e integridade da pessoa humana; emitir pareceres, 
relatórios, recomendações e outros documentos, por sua iniciativa ou por 
solicitação, sobre questões éticas relacionadas com as atividades da res-
petiva instituição, e divulgar os que considere particularmente relevantes 
na área da comissão ética no site da instituição; elaborar documentos de 
reflexão sobre questões de bioética de âmbito geral, designadamente com 
interesse direto no âmbito da atividade da instituição, e divulgá-los na 
área da comissão de ética no site da instituição, promovendo uma cultura 
de formação e de pedagogia na esfera da sua ação, incluindo a divulgação 
dos princípios gerais da bioética na respetiva instituição, bem como pro-
nunciar-se sobre a elaboração de documentos institucionais que tenham 

de abril, na sua redação atual, colaborando para o efeito com a respetiva entidade 
coordenadora.

11  No âmbito deste diploma, entende-se por ética clínica ou assistencial a asses-
soria e análise de conflitos éticos decorrentes da prestação de cuidados de saúde aos 
utentes nas instituições de saúde, sejam elas públicas, privadas ou sociais. A ética 
clínica ou assistencial, refira-se, está assim ao serviço dos cidadãos e profissionais 
de saúde e visa aperfeiçoar e refletir sobre a dimensão ética da prática clínica e da 
qualidade dos serviços prestados.
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implicações no domínio da ética12. Como refere expressamente o n.º 4 
do artigo 3.º, no exercício das suas competências, as comissões de ética 
ponderam, em especial, o estabelecido na lei, nos códigos deontológicos, 
assim como nas convenções, declarações e diretrizes internacionais exis-
tentes sobre as matérias a apreciar.

3.4. O que não se pode nunca perder de vista, atenta a leitura do 
artigo 4.º, é o caso concreto e as regras de conduta que se podem razoa-
velmente esperar que sejam observadas aquando uma dada intervenção. 
Exige-se, pois, uma conduta eticamente diligente, atentas as especificida-
des do caso concreto, de acordo aliás com o princípio de que o médico 
deve sempre prestar os melhores cuidados ao seu alcance.

3.5. O artigo 4.º inclui expressamente no seu âmbito de aplicação 
a investigação médica, pelo que lhe dedicaremos uma menção especial. 
Sublinhe-se, em primeiro lugar, que a Convenção é um documento nu-
clear que veio a ser complementada com sucessivos protocolos adicionais 
sobre temas específicos, sendo um deles o Protocolo Adicional à Con-
venção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina relativo à investiga-
ção biomédica, assinado em Estrasburgo em 25 de janeiro de 2005, que 
se aplica ao conjunto de atividades de investigação com intervenção no 
ser humano no campo da saúde, aplicando-se à investigação em fetos e 
embriões in vivo (excluindo-se, pois, a investigação em embriões in vi-
tro)13. Em termos éticos, este Protocolo está alinhado com a Declaração 

12  Nos termos n.º 2 do artigo 3.º, são competências específicas das comissões de 
ética que funcionem em instituições com prática clínica assistencial: a) zelar pelo 
respeito dos princípios éticos da dignidade da pessoa humana, da beneficência, da 
justiça e da autonomia pessoal na prestação de cuidados de saúde; b) colaborar 
com os serviços e profissionais da instituição envolvidos na prestação de cuidados 
de saúde, no domínio da ética; c) zelar pela proteção e pelo respeito dos direitos e 
deveres dos utentes e dos profissionais de saúde da instituição; d) prestar assistência 
ética e mediação na tomada de decisões que afetem a prática clínica e assistencial; 
e) assessorar, numa perspetiva ética, a tomada de decisões de saúde, organizativas e 
institucionais; f ) elaborar orientações e recomendações nos casos e nas situações que 
gerem ou possam gerar conflitos éticos colocados pela prática clínica; g) verificar o 
cumprimento dos requisitos éticos legalmente estabelecidos.

13  Para efeitos deste Protocolo, subscreve-se a compreensão do termo “inter-
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de Helsínquia, desenvolvida pela Associação Médica Internacional, dos 
princípios éticos que devem orientar os médicos e outros participantes 
em pesquisas clínicas envolvendo seres humanos14. Outros instrumentos 
internacionais são de referir no que concerne ao respeito pelas boas prá-
ticas clínicas, dos quais destacamos a Guideline for Good Clinical Practice 

venção” como abrangendo qualquer intervenção física, bem como qualquer outra 
intervenção que implique um risco para a saúde psíquica da pessoa em causa. Este 
Protocolo reafirma a primazia do ser humano, determinando que o interesse e o 
bem do ser humano que participa numa investigação devem prevalecer sobre o 
interesse próprio da sociedade e da ciência e estabelecendo a subsidiariedade da 
investigação com seres humanos, remetida à hipótese de não haver uma alternativa 
de eficácia comparável. Não deve representar para o ser humano um risco ou um 
constrangimento desproporcionado face aos benefícios potenciais; já a investigação 
cujos resultados esperados não prevejam benefícios potenciais diretos para a saúde 
da pessoa em causa não deve ser desenvolvida a menos que não represente, para os 
respetivos participantes, qualquer risco ou constrangimento inaceitáveis.

A investigação, que pode ser exercida livremente, está todavia sujeita a justifi-
cados constrangimentos. Assim, nenhuma investigação pode ser desenvolvida sem 
que o projeto respetivo tenha sido aprovado por uma entidade competente e deve 
ser cientificamente fundamentada, cumprir critérios de qualidade científica global-
mente reconhecidos e ser efetuada no respeito por normas e obrigações profissionais 
aplicáveis ao caso, sob a supervisão de um investigador com qualificações adequa-
das. Mas deve, igualmente, o projeto de investigação ser submetido a uma comissão 
de ética para avaliação independente sobre a sua aceitabilidade no plano ético, em 
cada um dos Estados onde cada uma das suas atividades de investigação ocorra. 
A finalidade da avaliação pluridisciplinar sobre a aceitabilidade no plano ético do 
projeto de investigação é proteger a dignidade, a segurança e o bem-estar das pessoas 
participantes na investigação. A avaliação sobre a aceitabilidade no plano ético deve 
contemplar um leque adequado de competências que reflita os necessários pontos 
de vista tanto profissionais como não especializados. A comissão de ética elabora 
um parecer fundamentado. O Protocolo dedica-se ainda à informação e ao consen-
timento (cap. IV), à proteção das pessoas que não têm capacidade para consentir 
numa investigação (cap. V) e a outras situações particulares, como a investigação 
durante a gravidez e o aleitamento, a investigação em pessoas em situações de emer-
gência clínica e em pessoas privadas de liberdade (cap. VI), à segurança e supervisão 
(cap. VII), a confidencialidade e direito à informação (cap. VIII) e à aplicabilidade 
do Protocolo às investigações realizadas em Estados não signatários.

14  Pareceres 4/CNECV/93, 9/CNECV/94, 13/CNECV/95 e 34/CNECV/2001 
(Parecer sobre a Declaração de Helsínquia modificada em Edimburgo [outubro 
2000]).
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do International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 
Pharmaceuticals for Human Use (o ICH), que visa fornecer um parâme-
tro de qualidade ética e científica dos ensaios que envolvam a participa-
ção de seres humanos, para a União Europeia, os Estados Unidos, Japão, 
Canadá e Suíça, de modo a facilitar o reconhecimento dos dados clínicos 
pelas autoridades regulatórias naquelas jurisdições. O parâmetro da boa 
prática clínica pressupõe que os dados e os resultados reportados são cre-
díveis e rigorosos e que os direitos, integridade e confidencialidade dos 
sujeitos são respeitados. Sublinhamos ainda o Código Europeu de Con-
duta para a Integridade da Investigação, elaborado em 2011 e revisto em 
2017, pela All European Academies (ALLEA)15, e pela Fundação Europeia 
da Ciência (FEC), que descreve responsabilidades profissionais, legais 
e éticas, e reconhece a importância do contexto institucional em que a 
investigação é produzida. 

3.6 O Regulamento Europeu (UE) 536/2014, relativo aos ensaios clí-
nicos de uso humano, no seu artigo 2.º, define as boas práticas clínicas 
como um conjunto de requisitos de qualidade éticos e científicos porme-
norizados para a conceção, realização, execução, monitorização, audito-
ria, registo, análise e notificação de ensaios clínicos, que asseguram a pro-
teção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos sujeitos dos ensaios 
e a fiabilidade e robustez dos dados produzidos no ensaio clínico. Nos 
termos do artigo 47.º, o promotor de um ensaio clínico e o investigador 
devem assegurar que o ensaio clínico seja realizado em conformidade 
com o protocolo e com os princípios de boas práticas clínicas, devendo 
ter em devida conta as normas em matéria de qualidade e as diretrizes 
ICH sobre as boas práticas clínicas.

3.7.  Em Portugal, a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, aprovou a lei 
da investigação clínica, que regula a investigação clínica, considerada 
como todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a 
distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de estados ou resultados em 
saúde, de processos de saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segu-
rança de intervenções ou da prestação de cuidados de saúde16. O artigo 

15  Em que Portugal é representado pela Academia de Ciências de Lisboa.
16  Nos termos da alínea f ) do artigo 2.º, constitui estudo clínico com intervenção 
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4.º, com a epígrafe “Princípios de boas práticas clínicas”, determina que 
todos os estudos clínicos devem ser concebidos, realizados, registados e 
notificados e os seus resultados revistos e divulgados de acordo com os 
princípios das boas práticas clínicas, aplicáveis à investigação em seres 
humanos. As boas práticas clínicas surgem definidas17 como os preceitos 
internacionalmente reconhecidos de qualidade ética e científica que de-
vem ser respeitados na conceção, na realização, no registo, na notificação, 
na publicação e na revisão dos estudos clínicos que envolvam a partici-
pação de seres humanos. Nos termos da alínea a) do artigo 10.º, cabe 
ao investigador realizar o estudo clínico em conformidade com as boas 
práticas clínicas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis; e nos 
termos do artigo 11.º-A cabe ao auditor verificar, através do exame sis-
temático e independente das atividades e documentos relacionados com 
o estudo clínico, se as ditas atividades foram conduzidas, e se os dados 
foram registados, analisados e reportados com precisão, de acordo com o 
protocolo, os procedimentos operacionais padrão do promotor, as boas 
práticas clínicas e os requisitos previstos na regulamentação aplicável.

qualquer investigação que preconize uma alteração, influência ou programação dos 
cuidados de saúde, dos comportamentos ou dos conhecimentos dos participantes 
ou cuidadores, com a finalidade de descobrir ou verificar efeitos na saúde, incluindo 
a exposição a medicamentos, a utilização de dispositivos médicos, a execução de 
técnicas cirúrgicas, a exposição a radioterapia, a aplicação de produtos cosméticos 
e de higiene corporal, a intervenção de fisioterapia, a intervenção de psicoterapia, o 
uso de transfusão, a terapia celular, a participação em sessões de educação individual 
ou em grupo, a intervenção com regime alimentar, a intervenção no acesso ou or-
ganização dos cuidados de saúde ou a intervenção designada como terapêutica não 
convencional. Já nos termos da alínea r), constitui estudo clínico sem intervenção 
o estudo no qual estejam preenchidas as seguintes condições: i) os medicamentos 
sejam prescritos ou os dispositivos médicos sejam utilizados de acordo com as con-
dições previstas na autorização de introdução no mercado ou no procedimento de 
avaliação de conformidade, respetivamente; ii) a inclusão do participante numa 
determinada estratégia terapêutica não seja previamente fixada por um protocolo de 
estudo, mas dependa da prática corrente; iii) a decisão de prescrever o medicamento 
ou utilizar um dispositivo médico esteja claramente dissociada da decisão de incluir 
ou não o participante no estudo; v) não seja aplicado aos participantes qualquer ou-
tro procedimento complementar de diagnóstico ou de avaliação e sejam utilizados 
métodos epidemiológicos para analisar os dados recolhidos.

17  Alínea f ) do artigo 2.º.



COMENTÁRIO AO ARTIGO 4.º  • 127

3.8. O Código Deontológico da Ordem dos Médicos dedica o capítulo 
IX à experimentação humana, reafirmando no artigo 84.º que a experi-
mentação humana de novas técnicas ou ensaios clínicos de medicamen-
tos só pode ser posta em prática em estreita observância dos seguintes 
princípios: a) o bem do indivíduo deve prevalecer sobre os interesses da 
ciência e da comunidade; b) a integridade física e psíquica do indivíduo 
envolvido deve ser escrupulosamente respeitada; c) os resultados obtidos 
na experimentação animal devem permitir concluir que os riscos para o 
indivíduo a submeter ao ensaio são proporcionais aos benefícios que para 
esse indivíduo se apresentam como previsíveis; d) a realização da experi-
mentação deve ser feita por médico cientificamente qualificado e com o 
objetivo de beneficiar o indivíduo ou outros que possam vir a beneficiar 
do ensaio realizado; e) o médico que participe em qualquer experimen-
tação tem o dever de comunicar, nos termos da lei, todos os conflitos 
de interesse que possam ser invocados, nomeadamente relacionamento 
atual ou passado com empresas produtoras de produtos farmacêuticos ou 
dispositivos médicos; f ) a investigação de novos fármacos deve ser feita 
por comparação com terapêuticas eficazes conhecidas, quando existam; 
g) a todas as pessoas envolvidas na investigação deve ser assegurada a 
continuação de terapêutica eficaz após o fim do ensaio.

O Código fornece ainda regulamentação específica para a experimen-
tação em indivíduo saudável, que deve revestir-se de especiais cuidados, 
evitando-se qualquer risco previsível para a sua integridade física e psí-
quica, só podendo ser realizada após a prestação de consentimento in-
formado escrito; para casos especiais: em caso de doentes incuráveis no 
estado atual dos conhecimentos médicos, inclusive na fase terminal da 
doença, o ensaio de novas terapêuticas médico-cirúrgicas deve apresentar 
razoáveis probabilidades de se revelar útil e ter em conta particularmente 
o bem-estar físico e psíquico do doente, sem lhe impor sofrimento, des-
conforto ou encargos desnecessários ou desproporcionados em face dos 
benefícios esperados; em menores e incapazes é eticamente admissível, 
desde que diretamente ditada pelo interesse dos mesmos; a experimenta-
ção em mulheres grávidas só é eticamente admissível quando não possa 
ser realizada noutras circunstâncias e tenha interesse direto para a mãe 
ou para o filho e desde que dela não possa resultar grave prejuízo para a 
saúde ou para a vida do outro. É proibida a experimentação em indiví-
duos privados de liberdade. No que se refere ao ensaio de novos medi-
camentos, especialmente com utilização do método da dupla ocultação, 
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determina o artigo 87.º que o ensaio não pode privar deliberadamente o 
doente de tratamento reconhecidamente eficaz, cuja omissão faça correr 
riscos desproporcionados. 

O artigo 88.º prescreve que qualquer investigação de diagnóstico ou 
de terapêutica, médica ou cirúrgica, deve revestir-se de garantias éticas, 
apoiadas nas comissões de ética das instituições de saúde onde se realiza 
a investigação, e apreciadas, sempre que tal se justifique, pelo Conselho 
Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem. Paralelamente, o 
médico responsável pela experimentação ou ensaio deve ter total inde-
pendência relativamente a qualquer entidade com interesse comercial 
na promoção de tratamentos ou técnicas. Deve ainda assegurar-se do 
rigor científico do ensaio e obter a garantia da publicação do universo 
dos resultados. Sublinhe-se ainda que todos aqueles que participem em 
experimentações ou, por qualquer modo, tiverem conhecimento da sua 
realização estão obrigados a não revelar quaisquer dados a que tenham 
acesso, exceto quando a manutenção do segredo ponha em risco a saúde 
do doente, como preceitua o artigo 91.º.

No que diz respeito ao consentimento livre e esclarecido na experi-
mentação humana, o artigo 89.º estabelece que o médico investigador 
deve informar a natureza, o alcance, as consequências, os riscos e os be-
nefícios previsíveis do ensaio, bem como os métodos e objetivos prosse-
guidos, facultando a documentação adequada que deve ser escrita de for-
ma clara e em termos compreensíveis e deve ainda disponibilizar-se para 
qualquer esclarecimento adicional que o doente entenda necessário18. 

3.9.  A Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) é o or-
ganismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, 

18  O consentimento deve ser prestado nos termos gerais e deve ser feito por es-
crito, datado e assinado, ficando o doente com uma cópia do consentimento dado. 
Excecionalmente, se o declarante não estiver em condições de dar o seu consenti-
mento por escrito, pode ser dado oralmente, na presença de duas testemunhas da 
sua confiança e não relacionadas com a investigação, ficando o ato de autorização 
devidamente documentado com a identificação das testemunhas. O consentimento 
deve salvaguardar a interrupção da experimentação a qualquer momento, sem qual-
quer contrapartida por parte do sujeito daquela e sem perda do direito do doente a 
ser tratado da melhor forma.
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incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-
-estar dos participantes nos estudos clínicos e de garantir os mesmos junto 
da sociedade. Nos termos do artigo 35.º da Lei n.º 21/2014, compete à 
CEIC definir os princípios de boas práticas clínicas e orientações científi-
cas pertinentes19, designadamente avaliando a pertinência e a conceção do 
protocolo ou plano de investigação, o perfil de benefício-risco da interven-
ção proposta, a aptidão da equipa de investigação, os recursos humanos 
e materiais disponíveis nos centros de investigação, as disposições sobre 
indemnização e compensação por danos, os seguros, os montantes e as mo-
dalidades de retribuição dos investigadores e participantes, as modalidades 
de recrutamento, o modo como é garantida a autonomia dos voluntários – 
nomeadamente no que concerne ao carácter e à adequação da informação 
a prestar e ao procedimento para a obtenção do consentimento informado 
– e, ainda, o circuito e acessibilidade do medicamento experimental.

O já referido Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, estabelece 
os princípios e regras aplicáveis às CES que funcionam em centros de in-
vestigação biomédica que desenvolvam investigação clínica (i.e. a inves-
tigação conduzida em seres humanos ou em material de origem huma-
na, tais como tecidos, espécimes e fenómenos cognitivos, para os quais 
um investigador interage diretamente com seres humanos). São com-
petências específicas destas comissões de ética exercer as competências 
previstas para as comissões de ética para a saúde nos termos da Lei n.º 
21/2014, exercer as competências da CEIC no âmbito dos ensaios clíni-
cos, quando designadas pela CEIC nos termos do Regulamento (UE) n.º 
536/2014 e da legislação nacional que assegura a sua execução na ordem 
jurídica interna, emitir parecer sobre a adequação científica e ética dos 
investigadores para a realização de estudos de investigação clínica; ava-
liar, de forma independente, os aspetos metodológicos, éticos e legais dos 
estudos de investigação clínica que lhe são submetidos, ou que nelas são 
delegadas pela CEIC, bem como emitir parecer sobre a sua realização. 
Também neste âmbito se reitera que as comissões de ética ponderam, em 
especial, o estabelecido na lei, nos códigos deontológicos, assim como 
nas convenções, declarações e diretrizes internacionais existentes sobre as 
matérias a apreciar.

19  Sem prejuízo das competências do INFARMED, I. P., nesta matéria.
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4. Conclusão

Em síntese e em conclusão, o preceito em análise impõe que qualquer 
intervenção na área da saúde, incluindo a investigação, seja efetuada na 
observância das normas e obrigações profissionais, bem como das regras 
de conduta aplicáveis ao caso concreto. Essas normas podem ter origem 
internacional, regional ou nacional e podem ter uma vinculatividade 
normativa distinta: para além do direito positivado estrito (hard law), 
convocam-se e incorporam-se as regras resultantes de institutos de soft 
law, como, por exemplo, guidelines, protocolos, orientações.

O parâmetro ético e jurídico para qualquer intervenção médica 
deve ser sempre aferido no caso concreto. As comissões de ética (em 
Portugal, a CNECV, a CEIC e as CES) têm, pois, o importante papel 
de traduzir e incorporar as exigências éticas fundamentais em critérios 
de adequação profissional simultaneamente legitimadores e orienta-
dores da concreta praxis médica.
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