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CURSO

Consentimento Informado

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

A ética médica baseou-se, durante muitos séculos, no Juramento de Hipócrates, no qual a
obrigação do médico de ter o consentimento da pessoa doente para ministrar o tratamento não
existia. Só ao médico competia fazer o diagnóstico e ministrar a terapêutica, determinado o que
considerava ser melhor para o doente. o doente confiava no médico, seguia as prescrições e
obedecia-lhe.
Atualmente o consentimento informado constitui uma prática baseada no respeito pela
autonomia e liberdade da pessoa doente, de forma a assegurar o direito da pessoa, sempre que
possível, a participar na tomada de decisão, a decidir sobre o que deseja que é melhor para si.

Objetivos

A formação tem como objetivos:
- Dotar os participantes com conhecimentos que lhes permita implementar as políticas e os
procedimentos, definidos pela Instituição, relativamente ao consentimento informado;
- Reconhecer o princípio do respeito pela Autonomia do doente como princípio da Bioética, bem
como o papel da Autonomia do doente na relação medico-pessoa doente e no processo de
decisão;
- Conhecimento geral da Declaração Universal da Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) e
Direitos Humanos, relacionar o princípio pelo respeito da autonomia com outros princípios da
Bioética: Consentimento, a Vulnerabilidade Humana e Integridade Pessoal, a Privacidade e
Confidencialidade.

Destinatários

Profissionais de Saúde: Médicos, enfermeiros, técnicos superiores e outros técnicos de saúde

Duração/ ECTS

12 horas (presenciais) / 1 ECTS (crédito)

Metodologia e
Avaliação

Formação:

Docente/Formador
Plano de
Estudos/Conteúdos
Programáticos

- As sessões letivas serão desenvolvidas através do método expositivo, participativo,
demonstrativo e discussão de casos clínicos.
Avaliação:
- Avaliação de conhecimentos será realizada com base na participação dos formandos e na
realização de uma prova de avaliação. O formador regista o nível de aproveitamento de cada
formando.
- No final da formação os formandos respondem a um conjunto de questões relacionadas com:
programa do curso; funcionamento do curso; ação dos formadores.
CARLOS DA COSTA GOMES
Doutor em Bioética
1. Consentimento Informado
O conceito do consentimento informado
1.1. Antecedentes históricos
Código Nuremberga
Declaração de Helsínquia
Declaração Universal da Bioética e Direitos Humanos (DUBDH)
1.1.1. Aspetos éticos; Direitos dos doentes; Dos Investigadores; Instituições
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1.1.2. Aspetos jurídicos; Proteção dos doentes; Dos Investigadores
1.1.3. Aspetos deontológicos
2. Consentimento, Esclarecimento e Assentimento
2.1. Elementos estruturais do consentimento informado
Competência; Comunicação; Compreensão; Voluntariedade; Consentimento;
Esclarecimento; Assentimento
2.2. A quem corresponde a obrigação legal de obter o consentimento
2.3. Exceções ao consentimento
Doentes incapazes de dar o consentimento; Consentimento presumido;
Consentimento a menores
2.4. Formas de consentimento
Oral ou escrita; escrito e ou testemunhado
3. Diretivas antecipadas de Vontade (Testamento Vital)
Aspetos gerais: Consentimento prospetivo; as circunstâncias ético-sociais
3.1. As diretivas antecipadas de vontade
Tipos de diretivas antecipadas de vontade
A Validade do Testamento de Paciente
O Testamento de Aceitação de Tratamento
O Testamento de Recusa de Tratamento
A Validade da Nomeação de Um Procurador de Cuidados de Saúde
A Ponderação dos Direitos em Conflito
O Direito à Vida
O Direito à Autodeterminação em Matéria de Cuidados de Saúde
O Direito à Liberdade Religiosa
4. Registo nacional de Diretivas Antecipadas
Aspetos gerais e Aspetos ético-jurídicos
5. Análise de Casos Práticos e Jurisprudência

Calendarização

O curso tem a duração de 4 dias: segundas e quartas-feiras das 16h30m - 19h30m
Datas: 29 e 31 de março e 05 e 07 de abril de 2020

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.
Inscrição
Requisitos mínimos Licenciatura.
15 vagas
Vagas

Informações

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565

E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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