GUIÃO PARA UM CONSENTIMENTO INFORMADO
O consentimento informado consiste no assentimento, em regra, individual, prévio, instruído, esclarecido,
livre, expresso, específico, positivo e revogável em qualquer altura por parte dos indivíduos, ou seus
representantes, participantes em estudos científicos1.
O IST rege-se por altos padrões de cumprimento legal e ético na prossecução da sua missão pública, pelo que
qualquer tipo de investigação realizada no seu âmbito está vinculada a perseguir um consentimento assente
em uma aceitação voluntária e esclarecida pelo participante (ou representante) sobre a natureza, finalidades,
procedimentos, implicações e riscos dessa participação, todos a comunicar pelos responsáveis da
investigação, ou investigadores intervenientes com a devida qualificação académica, de forma inteligível,
clara, simples, aberta e apropriada para o nível de compreensão dos participantes (incluindo, explicação de
conceitos, jargões, abreviaturas, siglas e acrónimos relativos à investigação e participação).
A declaração de consentimento constitui, pois, um estádio derradeiro do processo de comunicação integral
destinado a informar o participante (ou representante legal2), pelos competentes investigadores conforme a
prossecução dos fins e padrões acima enunciados. Assim, da sobredita declaração deve constar inequívoco
consentimento do participante (ou representante legal) e reconhecer ou mencionar os elementos seguintes:

 Identificação do participante (e representante legal, se aplicável) e investigador responsável (e terceiros citados);
 Descrição da investigação e participação visada (dados, procedimentos, intervenções, tempo, modo, lugar, duração);
 Garantia de confidencialidade dos dados recolhidos e anonimato;
 Explicitação clara e aberta que a participação é voluntária e livre;
 Se aplicável, descrição dos possíveis riscos, desconfortos ou desvantagens para o participante;
 Explicitação clara do direito do participante questionar e desistir da sua participação sem qualquer prejuízo pessoal,
bem como de obter informações sobre a entidade de acolhimento da investigação;

 Local, data e assinaturas devidas em dois originais, um para o participante, outro para o responsável da investigação.
Se a investigação envolver tratamento de dados pessoais3 dos participantes, a declaração de consentimento
inclui, ainda, menção da comunicação e autorização do devido tratamento quanto aos elementos seguintes:

 Finalidades, fundamentos, procedimentos e garantias do tratamento dos dados, incluindo enunciação, recolha,
confidencialidade, armazenamento e prazo de conservação (ou critérios/condições se aplicável) dos dados a tratar;

 Identidade e contactos do responsável pelo tratamento e os contactos do encarregado de protecção de dados, se
aplicável, sem prejuízo da referência aos contactos para esclarecimento de eventuais questões pertinentes;

 Direito de saber as entidades a quem possam os dados ser comunicados e possibilidade da transferência dos dados
para países terceiros (fora do Espaço Económico Europeu);

 Direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como os
direitos de rectificação, apagamento, limitação e oposição do tratamento, incluindo o direito de retirar
consentimento em qualquer altura, sem prejuízo da licitude do tratamento eventual e previamente consentido;

 Direito de apresentar reclamação à CNPD.
No caso de tratamento de dados sensíveis4 deve garantir-se medidas técnicas e organizativas especiais
visando, sobretudo, o respeito pelos princípios da proporcionalidade e da minimização dos dados, incluindo
a anonimização ou pseudonimização dos mesmos sempre que possível, sem prejuízo da explicitação e
justificação dos termos deste tratamento e do consentimento do tratamento dos dados dado pelo seu titular.

1

No domínio da investigação científica em ensaios clínicos e médica são especialmente aplicáveis as normas do Regulamento (UE)
n. 536/2014 do PE e Conselho de 16/04, da Lei n.º 21/2014, de 16/04, na redacção atual, e da Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, sem
prejuízo do disposto na Declaração de Helsínquia e Convenção de Oviedo (RAR n.o 1/2001, de 03/01).
2
Por exemplo, caso de menores, maiores acompanhados e pessoas com deficiência ou outras limitações, sociais ou naturais.
3
Dados pessoais: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (titular dos dados). É identificável
uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos
específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular (art. 4.º, 1), RGPD).
4
Dados sensíveis: dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas e convicções religiosas ou filosóficas;
filiação sindical; dados genéticos, dados biométricos tratados simplesmente para identificar um ser humano; dados relacionados com
a saúde física ou mental ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa.

