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1. OBJECTIVO: 

 Informar o utente de forma clara acerca dos procedimentos e riscos relacionados com os cuidados 

propostos 

 Responder a um conjunto de requisitos legais 

 Descrever o procedimento relativo a obtenção do consentimento informado pelo médico 

 

2. DESTINATÁRIOS:  

 Médicos 

 

3. RESPONSÁVEL:  

 Conselho de Administração em articulação com os Diretores / Responsáveis/Médicos dos 

serviços clínicos. 

 

4. DESCRIÇÃO: 

O Consentimento Informado, livre e esclarecido, pode ser expresso de forma verbal oral ou escrita, 

devendo ter subjacentes duas noções indissociáveis, a compreensão e a autonomia. 

 

4.1. O consentimento informado é obrigatório e aplica-se a todos os utentes sujeitos a atos / intervenções 

de risco e mencionados no ponto 5 da Norma nº.015/2013 da Direção Geral da Saúde (DGS), 

atualizada em 04/11/2015, nomeadamente: 

a) Interrupção voluntária da gravidez; 

b) Realização de técnicas invasivas em grávidas (nomeadamente amniocentese, biópsia das 

vilosidades coriónicas, cordocentese, drenagem, amnioinfusão);  

c) Esterilização voluntária (laqueação tubar e vasectomia);  

d) Procriação medicamente assistida (PMA);  

e) Colocação de dispositivos anticoncetivos subcutâneos intrauterinos; 

f) Administração de gamaglobulina anti-D;  

g) Eletroconvulsivoterapia e intervenção psicocirúrgica;  

h) Colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem humana;  

i) Testes genéticos identificados no número 2 do artigo 9 da Lei n.º 12/20059;  

j) Dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de 

tecidos e células de origem humana;  

k) Administração de sangue, seus componentes e derivados; 

l) Colheita e transplante de órgãos de dador vivo;  

m) Doação de sangue; 

n) Videovigilância de doentes;  

o) Bancos de ADN e de outros produtos biológicos;  

p) Investigação sobre genoma;  

q) Investigação em pessoas;  
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r) Realização de atos cirúrgicos e/ou anestésicos, com exceção das intervenções simples de curta 

duração para tratamento de afeções sobre tecidos superficiais ou estruturas de fácil acesso, com 

anestesia local; 

s) Realização de atos diagnósticos ou terapêuticos invasivos majores;  

t) Gravações de pessoas em fotografia ou suporte áudio ou audiovisual;  

u) Uso off label de medicamentos de dispensa hospitalar;  

v) Colheita, estudo analítico, processamento e criopreservação de sangue e tecido do cordão 

umbilical e placenta." 

 

4.2 No âmbito do consentimento informado é reconhecido aos cidadãos o inalienável direito de 

conscientemente aceitarem (ou não) as intervenções / procedimentos, no que à sua integridade física 

diz respeito. Neste sentido, todos os cidadãos têm o direito à aplicação do princípio da autonomia 

individual, à inviolabilidade da integridade moral e física e do respeito pela dignidade humana. 

 

4.3 O consentimento só é valido quando o utente tiver sido devidamente esclarecido de forma oral e 

escrita sobre o diagnóstico, a índole, alcance e envergadura e possíveis consequências da 

intervenção ou do tratamento, assumindo que lhe foram fornecidas todas as explicações, bem como o 

tempo de reflexão que necessitava para a sua aceitação explícita. 

 

4.4 A informação relativa ao ato/intervenção para o qual se pretende obter o consentimento é da 

exclusiva competência e responsabilidade do médico. 

 

4.5 Cada consentimento só é válido para um ato/intervenção. 

 

4.6 Para efeitos de consentimento informado, não é possível substituir nesse ato o utente, exceto, no 

caso de o utente em causa ser menor, incapaz ou interdito. 

 

4.7 O modelo de consentimento informado a ser utilizado no HSOG é o da DGS, disponibilizado no 

SClínico em suporte informático. Em caso de falha informática deve ser entregue o formulário da DGS 

em suporte de papel (em anexo). 

 
4.8 O processo de informação e preenchimento do consentimento informado deve ficar registado e 

fundamentado no processo clinico.  

 

4.9 O Consentimento Tácito deve ser devidamente fundamentado no processo clínico do doente. 

 
4.10 O Consentimento Presumido existe quando as circunstâncias permitam supor que, a pessoa a qual 

o consentimento diz respeito, teria consentido se conhecesse as circunstâncias em que o diagnóstico 

terapêutico é praticado Ex: quando a pessoa está inconsciente ou não está legalmente representada e 

há risco sério para a saúde ou vida da pessoa em se adiar. Devendo nestes casos prevalecer o dever 

de agir. 

 
4.11 O Direito de Recusa ou Dissentimento consiste no direito que assiste a qualquer pessoa em 

recusar o ato ou a intervenção proposta, devendo nestes casos haver uma informação suplementar ou 

adicional por parte dos profissionais de saúde. 

 

4.12 . Não há lugar ao consentimento na situação de internamento compulsivo dos portadores de anomalia 

psíquica. 
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4.13 . É expressamente proibido executar atos cirúrgicos / anestésicos, utilização de hemoderivados 

e outros tratamentos e procedimentos de elevado risco sem o Consentimento Informado devidamente 

preenchido e assinado pelo médico e pelo utente.  

Exceto, quando o adiamento da intervenção médica implicar perigo para a vida ou perigo grave para o 

corpo ou saúde do doente, e não haja consentimento informado presumido, deve prevalecer o dever de 

agir decorrente do princípio da beneficência, consagrada na ética da saúde. 

Deve, no entanto, ser prestada toda a informação ao utente, procurador de cuidados ou seu representante 

legal, assim que ela se mostre capacitada para decidir.   

No caso das Crianças, jovens menores: 

A opinião dos jovens deve ser sempre tida em conta. Contudo, quem assina e toma as decisões são os 

pais ou os tutores. 

 

4.14. No caso de um utente Menor, sempre que este careça de capacidade de consentir de forma 

esclarecida e livre, um ato de diagnóstico ou terapêutico, o mesmo não poderá ser efetuado sem a 

autorização prévia do seu representante, de uma autoridade ou de pessoa ou instância designada pela lei. 

 

4.15. No caso dos filhos menores, se a intervenção for indispensável os profissionais de saúde podem 

pedir ao Ministério Público autorização para a poderem realizar, se a situação for urgente podem actuar de 

imediato e depois comunicar o facto aquela autoridade. 

 

4.16. Em caso de investigação clínica o doente que nela participar terá que ser informado (nos termos 

desta norma), e dar o consentimento. 

 

4.17. No caso da interrupção voluntaria da gravidez, a lei exige a prestação do consentimento 

informado com a antecedência mínima de três dias relativamente à data da intervenção. 

 

4.18. Compete a cada médico o preenchimento dos seguintes pontos infra, utilizando uma linguagem clara 

e acessível baseada no estado de arte e isenta de juízos de valor. 

 

a) Diagnóstico e /ou descrição da situação clínica 

 

b) Descrição do Ato / Intervenção da sua natureza e objetivo 

 

c) Benefícios 

 

d) Riscos graves e riscos frequentes 

 

e) Atos/intervenções alternativas fiáveis e cientificamente reconhecidas 

 

f) Riscos de não tratamento 

 

4.19. De acordo com a norma da DGS, após o preenchimento pelo médico, este deve imprimir o impresso 

em duplicado e dar um exemplar ao doente para assinar, ficando o exemplar assinado no administrativo 

do serviço para digitalização e posterior integração no processo clínico. 
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4.20. A revogação do consentimento informado, esclarecido e livre pode ocorrer a qualquer momento, sem 

exigência de qualquer formalidade, não podendo acarretar qualquer prejuízo para o utente nos seus 

correspondentes direitos assistenciais, devendo a mesma ser registada no processo clinico do utente. 

 

4.21. A renovação do consentimento informado, esclarecido e livre torna-se necessária sempre que novos 

dados de diagnóstico, prognóstico ou terapêutica o tornem desatualizado. 

 

4.22. As decisões sobre a saúde de uma pessoa que careça de capacidade para decidir obrigam, 

independentemente de se ser tentado o seu envolvimento, à obtenção de autorização do seu 

representante legal, do procurador de cuidados de saúde, de uma autoridade ou uma pessoa ou instância 

designada pela lei. 

 

4.23. As intervenções ou tratamentos médico cirúrgicos, quando praticados sem ou contra a vontade do 

utente, salvo em situações de, emergência ou de atuação sob suprimento judicial, poderão configurar um 

crime contra a liberdade.  

 

 

 
 

 

5 REFERÊNCIAS: 

 Norma 015/2013 da DGS de 3 de outubro de 2013, atualizada a 4 de novembro de 2015. 

 Consentimento informado - Relatório final maio 2009/ Entidade Reguladora da Saúde 

 Código Penal: 

 Art.º 38.º Consentimento 

 Art.º 39.º Consentimento presumido  

 Art.º 150.º Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos 

 Art.º156.º Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários 

  Art.º 157.º Dever de Esclarecimento 

 Convenção sobre Direitos do Homem e da Biomedicina (convenção de Oviedo) 
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6 ANEXOS: 

- Modelo Genérico do Consentimento Informado da DGS (disponível no portal interno e na plataforma da DGS) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: Aprovado por: Data Revisão 

Adjuntos Direção Clinica 
Data: Conselho de Administração - Diretor Clinico 

06/08/2022 
08.08.2019 Hélder Trigo 


