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Ética da Investigação em Seres Humanos: 
Primado da pessoa humana 

1-Os estudos clínicos são realizados no estrito respeito pelo 

principio da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos 

fundamentais

2-Os direitos dos participantes nos estudos clínicos prevalecem 

sempre sobre os interesses da ciência e da sociedade

3-Na realização dos estudos clínicos devem ser tomadas todas 

as precauções no sentido do respeito da privacidade do individuo 

e da minimização de eventuais danos para os seus direitos de 

personalidade e para a sua integridade física e mental
Art 3º 21/2014

Art 3º,  21/2014



Ética da Investigação em seres humanos

A investigação clínica envolve responsabilidade perante os individuos 

que nela participam.

Mesmo sendo fundamental  para a evolução do conhecimento

biomédico, o envolvimento dos sujeitos de investigação e os avanços

tecnológicos e metodológicos tornam a reflexão ética é essencial para:

-minimizar riscos e acautelar direitos dos participantes

- estimular a discussão ética responsável: nem tudo o que é 
técnicamente possível é éticamente aceitável



Lei 21/2014-competências CEIC

Com a entrada em vigor da Lei 21/2014 de 16 de abril, as

competências da CEIC em matéria de avaliação de projetos de

investigação clínica alargou-se para além dos ensaios clínicos

com medicamentos a estudos clínicos com intervenção de

dispositivos médicos. Tornou-se também competência de

avaliação da CEIC todos os estudos clínicos realizados em

centros de estudo clínico que não possuam Comissões de Ética

para a Saúde (CES), exceto se a CEIC delegar esta avaliação

numa CES



Competências da CEIC (artigo 35º)



www.ceic.pt

Competências da CEIC (artigo 35º)



Competências da CEIC (artigo 35º)
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Ensaios em Oncologia
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Questões Éticas durante a condução dos Ensaios

• Avaliação dos pedidos de alteração substancial

• Reacções adversas graves

• Avaliação de Medidas Urgentes de Segurança (MUS)

– 17 desde 1 de janeiro de 2017*

– 2 das 17 levaram  à suspensão de recrutamento.

– Noutros casos, não é suspenso o recrutamento 
global do ensaio mas apenas o recrutamento de 
subpopulações especificas

*-relativas a EC em Oncologia e HO



• Gestão dos aspectos éticos relacionados 
com questões levantadas por doentes, 
investigadores, promotores, a propósito de 
comunicações das autoridades ou dos 
centros

• Em casos que o justifiquem é pedido ao 
Infarmed a realização de inspecção em 
BPC

Questões Éticas durante a condução dos 
Ensaios



Promotores EC em Oncologia*

• 58 ensaios em Oncologia  
– apenas 7 foram de iniciativa de investigador 

ou grupos cooperativos

– Todos os outros foram promovidos pela 
indústria farmacêutica

* Análise restrita aos anos de 2011, 2013 e 2017



Estudos de Intervenção com
dispositivos médicos (DM)

• Os estudos com intervenção de 
dispositivos médicos submetidos á CEIC, 
são maioritariamente na área da 
cardiologia.

• No entanto já foram avaliados estudos 
com DM em áreas especificas da 
Oncologia Médica, associados ou não a 
tratamentos standard.



Desenho dos ensaios em Oncologia*

• Maioria dos ensaios (39) com 
medicamentos foram de fase III

• Apenas 1 ensaio de fase I.

• 4 com desenho adaptativo
– Fase I/II: 2

– Fase II/III: 2

• Fase II: 12

• Fase IV: 2 * Análise restrita aos anos de 2011, 2013 e 2017



EC em Oncologia: áreas terapêuticas

Pulmão Melanoma Mama Digestivo* C e Pescoço

2011 5 1 1 4 0

2013 3 2 8 2 2

2017 4** 1 3 1 3

* Análise restrita aos anos de 2011, 2013 e 2017

Outra áreas com pelo menos 1 ensaio em 2011, 2013 ou 2017: CHC, pâncreas, 
glioblastoma, prostata, tiroideia, c. Ginecológico; glandulas salivares, urologicos.

*-inclui esofago, JEG, gastrico e CCR
**-1 em pequenas células



Ensaios Clínicos em Oncologia Pediátrica

• Desde 2011 até 2018 apenas foram submetidos 4 
ensaios clínicos em oncologia pediátrica.
– Medicamentos experimentais: 1 tratamento de suporte e 3 de 

tratamentos dirigidos medicamentos alvo

– Já foram avaliados ensaios que incluem população pediátrica e 
adulta e, em alguns destes ensaios representam basket  trials

• Estes ensaios, nos indicadores CEIC estão incluídos nos 
ensaios clínicos em Pediatria



Desafios da avaliação

• Complexidade da caracterização das 
subpopulações a recrutar
– Estadios da doença

– Préviamente tratados ou não

– Caracterização pela resistência a tratamentos 
prévios 

– Biomarcadores

– Subpopulações definidas genéticamente



• Avaliar risco de subtratamento face ao 
tratamento standard

• Metodologias complexas

• Tecnologias complexas

– Organismos genéticamente modificados 

– Basket trials

• Conflitos de recrutamento 

Desafios da avaliação



Desafios da avaliação

• Processo de consentimento informado

• Quando haverá necessidade de 
reconsentimento

• Pretende-se assegurar a minimização do 
risco durante a participação no ensaio e 
esclarecer se está assegurado o 
seguimento do doente após o ensaio



Prazos de Avaliação

http://www.ceic.pt/indicadores-ceic



https://www.nytimes.com/2018/09/13/health/jose-baselga-cancer-memorial-sloan-kettering.html



https://cancerletter.com/articles/20180914_2/



https://cancerletter.com/articles/20180914_2/



Fim

Muito obrigada*!

www.ceic.pt


