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Parecer 016/CES/ASS/2016 

A Comissão de Ética para a Saúde da ARSLVT recebeu, do Conselho Diretivo, um pedido de 
apreciação de Textos relativos ao item Consentimento Informado no contexto de: 

-Ecografia de Diagnóstico pré-natal, e de  

-Técnicas invasivas de Diagnóstico pré-natal. 

Parafraseando PATRÍCIA GONÇALVES ** …Numa sociedade de informação, e numa área – a 
Medicina – em que a pressão dos media se faz sentir diariamente, a problemática do 
Consentimento Informado para o Ato Médico ganhou uma evidência imprevisível há alguns 
anos atrás. O Doente surge agora como titular de um direito à informação que lhe permite 
decidir submeter-se ou não a determinado Ato Médico. Mas esta aparente liberdade é 
condicionada pela posição de vulnerabilidade em que se encontra no momento da escolha e 
pela sua falta de preparação técnica, que o impede de compreender verdadeiramente toda a 
informação que lhe é prestada. Do outro lado surge o profissional Médico, a quem compete 
transmitir uma informação completa mas não exaustiva, clara apesar de científica e 
minimamente segura, por forma a facilitar ao Doente uma tomada de decisão que se pretende 
segura e determinada, não obstante as incertezas inerentes à Medicina… * 1. 

Daqui decorre, naturalmente, a necessidade de facultar ao Doente os critérios técnicos 
colhidos com base científica credenciada de forma a que a sua escolha seja efetuada  
adequadamente.  

É nesta conjuntura que esta C E S entendeu propor (algumas) alterações aos Textos que nos 
foram referenciados com base em Bibliografia credível e, também (nalguns aspetos), numa 
redação mais acessível ao Doente. 

O Consentimento Informado é, portanto, cada vez mais uma prática diária e, frequentemente 
uma exigência escrita prevista na legislação Portuguesa como é o caso do …diagnóstico pré-
natal (Artº 14º da Lei nº 32/2006, de 26 de Julho)… * 2. 

Citamos, novamente, PATRÍCIA GONÇALVES ** que afirma: 

…A regra ética do Consentimento Informado permite instituir uma comunicação onde os 
Princípios da Autonomia do Paciente e da Beneficência do Médico podem articular-se, em vez 
de se oporem “fazendo” nascer uma interação radicada no valor ético social da recíproca 
confiança… (sublinhados nossos) * 3 

** JURISTA, Administradora Hospitalar, Departamentos de Obstetrícia, de Ginecologia e de Medicina da Reprodução, Centro Hospitalar de Lisboa 

Norte – Hospital de Santa Maria 

*1 LUIS MENDES DA GRAÇA e Colaboradores, Medicina Materno-Fetal, LIDEL – Edições Técnicas Lda, 4ª edição, 2010: pg 131 

*2 Idem: pg 135 

*3 Idem: pg 137 
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Passemos, então, à apresentação das nossas  

Sugestões de alteração: 

Sobre ECOGRAFIA de Diagnóstico pré-natal 

-…entre as 18 e as 24 semanas… *4 ** 

em vez de …por volta das 20 a 23 semanas…; 

Norma DGS – 023/2011 

-…a capacidade de diagnóstico da Ecografia Obstétrica (sensibilidade) é muito variável, sendo 
em média de 56%. 

em vez de …a sensibilidade média do diagnóstico ecográfico é de 56% (18% a 85%)…; 

-…declaro-me satisfeita  com as informações que me foram prestadas que considero claras e 
compreensíveis após ter obtido...  

em vez de …declaro ter tomado conhecimento da presente informação que considero clara e 
compreensível e ter obtido…; 

-…compreendo o alcance e as limitações da técnica em questão…pelo que consinto…  

em vez de …estou satisfeita com as informações que me foram prestadas, compreendo o 
alcance e as limitações da técnica em questão e é nesta conformidade que consinto… 

 

*4 Idem: pgs 200-201 

** A norma 023/2011 da Direcção Geral de Saúde, publicada em 29/09/2011, não é compatível com o intervalo proposto. neste doc umento. 

 

Sobre Técnicas invasivas de Diagnóstico pré-natal 

-…os riscos devidos à amniocentese são: infeção, perda de líquido amniótico e perda fetal 
sendo este último de 1%… * 5  

em vez de …o risco de perda fetal devido à amniocentese é de cerca de 1%...; 

-…os  riscos devidos à biópsia das vilosidades coriónicas são: algias pélvicas, infeção, perda de 
líquido amniótico, perdas sanguíneas vaginais e perda fetal (até 2 – 3%, consoante as 
estatísticas) … * 6  

em vez de …o risco da perda fetal é idêntico ao da amniocentese (cerca de 1%)…; 

-…a cordocentese (habitualmente realizada a partir das 18 semanas) … os riscos são: 
hemorragia no local da “picada”, rotura da membrana amniótica e perda fetal sendo este 
último de 2 – 3 % … * 7  
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em vez de …a cordocentese (pode ser realizada a partir das 20 semanas) … tem um risco de 
perda fetal de 2 – 3 %...; 

-…Resultados anormais: …após um resultado anormal será efetuada uma consulta de 
aconselhamento genético e receberá…o acompanhamento médico e, se necessário, 
psicológico…Se a sua decisão passar pela interrupção da gravidez, o que é permitido pela 
legislação portuguesa  (no máximo até às 24 semanas) será prestado o aconselhamento 
necessário a esse procedimento… 

em vez de …Resultados anormais: infelizmente em alguns casos os resultados serão anormais. 
Nestas situações será feita uma consulta de aconselhamento genético no nosso centro. 
Receberá da nossa parte todo o acompanhamento médico e psicológico necessário…Se a sua 
decisão passar pela interrupção da gravidez, o que é permitido segundo a lei portuguesa (na 
maioria dos casos até às 24 semanas) procuraremos assegurar este procedimento…; 

*5 Idem: pg 297 

*6 Idem: pg 298 

*7 Idem: pg 300 

-…declaro-me satisfeita com as informações que me foram prestadas, que considero claras e 
compreensíveis, após ter obtido todas as respostas necessárias ao esclarecimento das minhas 
dúvidas. Compreendo o alcance e as limitações da técnica em questão…pelo que consinto de 
forma livre e esclarecida a sua realização… 

em vez de …(redação original do texto). 

 

Pela secção Assistencial da CES da ARSLVT 

 

 

 

 

 

 


