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Desejo de viver bem

Com e para os outros

Em instituições justas

Ricoeur

4Milene Fernandes

Ética



5Milene Fernandes



6Milene Fernandes



Milene Fernandes 7



8

Princípios

• Não maleficiência

• Beneficiência

• Autonomia

• Justiça
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Princípios

• Não maleficiência

• Beneficiência

– Maximização dos 

benefícios em relação aos 

riscos da investigação

Milene Fernandes



10

Princípios

• Autonomia

– Respeito pela autonomia 

individual e necessidade 

de obtenção de 

consentimento livre, 

esclarecido e informado
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Princípios

• Justiça

– Critérios de inclusão no 

estudo

– Que indivíduos vão 

beneficiar com os 

resultados do estudo?
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Princípios

• Não maleficiência

• Beneficiência

• Autonomia

• Justiça

vs

• Cada caso é um caso?

– Ética casuística
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• Avaliação Risco/Benefício

• Conflitos de Interesses

• Responsabilização

• Consentimento Informado

• Privacidade / Confidencialidade

Coughlin SS. Ethical issues in epidemiologic research and public 
health practice. Emerging Themes in Epidemiology 2006, 3:16
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(em investigação clínica / epidemiológica)

O que não tem qualidade científica não é ético

Análise Crítica dos Aspectos Éticos 

no Protocolo de Investigação
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1. Objectivos

a) Objectivo do estudo

b) Razões para a sua execução

c) O essencial do problema em si mesmo e os seus antecedentes na literatura

2. Desenho de estudo

a) Tipo de estudo

b) Método de aleatorização, incluindo procedimento e forma prática da sua realização

c) Desenho do estudo e técnica de selecção

d) Medidas tomadas para reduzir os riscos
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3. Processo de Avaliação

a) Como vai ser avaliada a resposta

b) Métodos de cálculo dos efeitos

c) Descrição do tratamento dos abandonos e retiradas do estudo

d) Controlo de qualidade dos procedimentos de avaliação

4. Metodologia

a) Justificação estatística da dimensão da amostra

b) Métodos estatísticos a empregar

c) Nível de significância utilizado
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5. Equipa de Investigação

a) Investigador principal

b) Equipa de investigação

c) Serviço a que pertencem

d) Instituição em que se realizará
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Protocolo

Análise Crítica



Protocolo - exemplo
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Declaração de Helsínquia

Direitos do participante na recusa 

ou cessação de participação, 

informação e acesso aos dados

Consentimento informado

Justificação de excepção para 

consentimento informado 

(Comissão Ética e CNPD)

Anonimato

Anonimato – análise e 

divulgação de resultados



Protocolo - exemplo
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Riscos para participante

Incentivos à participação

Conflito de Interesses / 

Financiamento

Acesso e tratamento de dados

Competência da Equipa de 

Investigação

Confidencialidade

Conflito de Interesses



• Guidelines

• Comissões de Ética
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• Guidelines
– Convenção dos Direitos Humanos (Conselho Europa, 1997)

– Declaração de Helsínquia (Associação Médica Mundial, revista em 2008 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf )

– International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects 

(CIOMS, 2002)

– International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS, 2008-2009, 

http://www.ieaweb.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&

Itemid=34 )

– Good Epidemiological Practice (GEP) Proper Conduct in Epidemiological Research. 

(International Epidemiological Association, 2007 

http://www.ieaweb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=43

(…)
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http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf
http://www.ieaweb.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=34
http://www.ieaweb.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=34


• Comissões de Ética
» Ethical conduct of members of review committees

» Representation of the community

» Balancing personal and social perspectives

» Assuring scientific soundness

» Assessment of safety and quality

» Equity in the selection of subjects

» Vulnerable and dependent groups

» Control groups

» Randomization

» Provision for multi-centre studies

» Compensation for accidental injury

» Externally sponsored studies

» Distinguishing between research and programme evaluation

» Information to be provided by investigators
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ao serviço da Ética

International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies (CIOMS)



• Documentação necessária (FML):

– Carta de submissão

– Formulário específico

– Protocolo

– Consentimento Informado

– Instrumentos de Recolha de Dados

– CVs da Equipa de Investigação

– Contrato de Financiamento (quando aplicável)

– Autorização da ARS-LVT (quando estudos nos CSP)

– Autorização da CNPD (quando existente)

– Outros pareceres e documentos relevantes

Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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relevância

objectivos

consentimento

não identificação

direitos dos 

participantes



Comissão de Ética
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participação livre

riscos

não identificação

cópia do 

consentimento

benefícios



Comissão de Ética
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anexos

Investigador 

Principal



Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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Comissão de Ética

Milene Fernandes 32



Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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Comissão de Ética
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• Aspectos Legais
• Tratamento de dados de saúde

• Consentimento Informado
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• Dados pessoais

– qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do 

respectivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa 

singular identificada ou identificável («titular dos dados»); 

• é considerada identificável a pessoa que possa ser identificada directa ou 

indirectamente, designadamente por referência a um número de identificação ou 

a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social;

Art. 3º - Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro – Lei da Protecção de Dados Pessoais 
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Dados



• Dados pessoais sensíveis

– convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé 

religiosa, vida privada e origem racial ou étnica

– saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos

– Excepções   Disposição legal ou autorização da CNPD

• interesse público importante

• Interesses vitais do titular

• processo judicial

• consentimento do titular
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• Dados pessoais sensíveis

– O tratamento dos dados referentes à saúde e à vida sexual, incluindo os dados 

genéticos, é permitido quando for necessário para efeitos de medicina preventiva, de 

diagnóstico médico, de prestação de cuidados ou tratamentos médicos ou de gestão 

de serviços de saúde, 

– desde que o tratamento desses dados seja efectuado por um profissional de saúde 

obrigado a sigilo ou por outra pessoa sujeita igualmente a segredo profissional, seja 

notificado à CNPD, (…), e sejam garantidas medidas adequadas de segurança da 

informação.

Art. 7º - Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro – Lei da Protecção de Dados Pessoais 
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• Qualidade dos dados

– Adequados, pertinentes e não excessivos

• Categorias de dados recolhidos

• Admissibilidade do tratamento dos dados

– Informação  consentimento livre, específico, informado, expresso do titular e escrito

– Tratar e conservar apenas durante o tempo necessário ao cumprimento da finalidade

• Proporcionalidade

– interesses individuais (1º lugar) vs. interesse público (investigação científica)
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Princípios

• Dados de identificação

• Dados de saúde 

(história clínica / medicamentos / exames)

• História familiar 

(informação saúde / genética)

• Hábitos Pessoais

• Actividade profissional

• Parâmetros clínicos em estudo



• Anonimizados

• Codificados

• Identificados

• Estudos Retrospectivos

– Médico assistente  anonimizados?

– Consentimento informado  dispensa se situações especiais (interesse público)

– Teses?  análise casuística (interesse público, capacidade técnica, dotação de 

meios, suficiência organizacional, adopção de medidas de segurança)
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• Informação

• Acesso, rectificação e eliminação
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Direitos



• Documentação necessária:

– Carta submissão

– Formulário  http://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/geral.aspx

– Pagamento de taxa de 150 eur

– * Protocolo

– Consentimento Informado

– Lista de variáveis

– Instrumentos de recolha de dados

– Declaração de interesse público (quando aplicável)

– Contrato de Financiamento

– Outros pareceres e documentos relevantes
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CNPD

http://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/geral.aspx
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CNPD

Responsabilidade 

do tratamento de 

dados
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CNPD

Objectivos

Tipo de estudo

Relevância

Justificação 

desenho estudo
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CNPD

Justificação de 

variáveis
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CNPD

Princípios éticos

Consentimento

Justificação de 

excepções

Anonimato / não 

identificação dos 

participantes
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CNPD

Incentivos à 

participação

Confidencialidade

Declaração de 

Interesses

Investigação 

conducente a grau
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• Objectivo do estudo

• Tipo de estudo

• Duração e n.º pessoas a incluir

• Porque foi escolhido?

• Procedimentos

• Riscos e Benefícios

• Responsabilidade do estudo

• Custos, compensações, patrocínios,

• Confidencialidade, tratamento de dados

• Possibilidade de desistir

• Contactos de Investigadores
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• Elaborar um documento escrito de informação aos participantes com 

linguagem técnica e de difícil compreensão

• Não antecipar a metodologia de obtenção de consentimento informado e 

de garantia da privacidade individual

• Não avaliar a complexidade de obtenção de dados

• Não avaliar se os intrumentos escolhidos poderão causar um 

desconforto superior ao de uma avaliação física ou psicológica de rotina

• Não prever medidas de minimização de risco

Investigação Passo a Passo – perguntas e respostas para a Investigação Clínica, APMCG 2008

Milene Fernandes 53

Erros a evitar



Consentimento
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Consentimento
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• Investigação Passo a Passo – perguntas e respostas 

para a Investigação Clínica, APMCG 2008

• Deliberação n.º 227 /2007 - Aplicável aos tratamentos 

de dados pessoais efectuados no âmbito de estudos 

de investigação científica na área da saúde

• Lei 67/98 de 26 de Outubro – Lei da Protecção de 

Dados Pessoais
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• Tarefa 2 – Escrita do Protocolo (parte 6 - aspectos éticos e 

deontológicos)

• Tarefa 3 - Submissão à CNPD e Comissões de Ética

– preencher os seguintes formulários e preparar a documentação 

necessária

• Tarefa 2.6 - Escrita do Projecto - Questões Éticas.doc

• Tarefa 3.1 - Formulário de Submissão à Comissão de Ética da FML.doc

• Tarefa 3.2 - Formulário de Submissão à CNPD.doc

Tarefa
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