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Para além dos típicos casos de negligência médica, cremos que na 
nova década em que acabamos de entrar vão aumentar os litigios 

decorrentes de situações resultantes de danos em consequência da 
participação de pacientes em estudos clínicos. 
De facto, contrariamente ao estipulado no regime da 

responsabilidade civil médica, o regime instituído para os estudos 
clinicos, ao abrigo do disposto no art.º 15.º da Lei n.º 21/2014, de 
16 de Abril, determina uma responsabilidade objectiva, pois o 

promotor e o investigador respondem, de forma solidária e 
independentemente de culpa, pelos danos patrimoniais e não 
patrimoniais que o estudo cause ao participante.  

 
O regime jurídico prevê ainda, para os estudos clínicos com 
intervenção – definidos como qualquer investigação que preconize 

uma alteração, influência ou programação dos cuidados de saúde, 
dos comportamentos ou dos conhecimentos dos participantes ou 
cuidadores, com a finalidade de descobrir ou verificar efeitos na 

saúde, incluindo a exposição a medicamentos, a utilização de 
dispositivos médicos, a execução de técnicas cirúrgicas, a exposição 
a radioterapia, a aplicação de produtos cosméticos e de higiene 

corporal, a intervenção de fisioterapia, a intervenção de 
psicoterapia, o uso de transfusão, a terapia celular, a participação 
em sessões de educação individual ou em grupo, a intervenção com 
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regime alimentar, a intervenção no acesso ou organização dos 

cuidados de saúde ou a intervenção designada como terapêutica 
não convencional - uma presunção de culpa para os danos 
causados pelo estudo clínico que afectem a saúde do participante 

durante a sua realização e no ano seguinte à sua conclusão.  
 
Ou seja, o nexo de causalidade no caso expressamente referido, 

encontra-se automaticamente preenchido, facilitando por isso a 
prova do lesado/participante no ensaio, o que é uma situação muito 
rara no regime jurídico português. 

Assim, a Lei determina a existência de uma verdadeira 
responsabilidade objectiva do promotor e do investigador pelos 
danos causados ao participante no estudo.  

Em face do exposto, e tendo em conta o referido, o lesado/paciente 
não precisa pois de provar a culpa do lesante como seria a regra no 
regime regra da responsabilidade civil. No fundo, o legislador, 

pretendeu nesta questão especifica compensar o participante no 
estudo pelo sacrifício em se ter sujeitado ao mesmo, numa espécie 
de teoria da compensação. 

 

 
O presente resumo não dispensa a consulta do texto integral da Lei n.º 

21/2014 de 16 de Abril, não constituindo o mesmo aconselhamento jurídico. 
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