Direção de ensino e investigação



Informação sobre a utilização de material biológico e de dados
referentes à saúde, para efeitos de investigação médica
Caro paciente:
Graças à in vestigação méd ica, os mé dicos e c ientistas do grupo Insel cont ribuem, desde há ano s, para o
progresso da medi cina e, po rtanto, p ara a saúde da po pulação. No s últimos ano s, i sso p ermitiu alcançar
grandes ava nços na p revenção, no di agnóstico e no trat amento de doe nças. Estes ava nços são po ssíveis
porque mu itos pa cientes es tão dispostos a d isponibilizar mate rial biológico (p. ex., sang ue, urina, amo stras
de tecido ). O material biol ógico que so bra ap ós o seu tratament o ou o diagn óstico é desi gnado materi al
residual e é muito valioso para a investigação.
Você tem o direito de determinar se podemos usar para investigação o seu material biológico, bem como os
dados referentes à sua saúde que constam do seu processo clínico. O seu consentimento é voluntário e é um
contributo muito importante para a investigação.
Como pode contribuir para a investigação?
Ao assinar o Consentimento Informado, você disponibiliza os dados do seu processo clínico. Além di sso, o
material biológico que sobra depois do diagnóstico pode ser usado em projetos de investigação. Você tem o
direito de revogar o seu consentimento, a qualquer momento, sem precisar de justificar.
Quem pode usar as informações referentes à sua saúde?
Em primeiro lugar, os investigadores do grupo Insel e da Universidade de Berna. É possível uma transmissão
encriptada ou anónima das informações referentes à sua saúde ou do seu material biológico para projetos de
investigação médica nacionais ou internacionais. Não será possível voltar a saber quem você é.
Como são protegidas as informações referentes à sua saúde?
O grupo Insel atribui grande importância ao cumprimento dos requisitos legais em matéria de conservação de
dados pe ssoais e do se u material bi ológico. A proteç ão da privacida de do s se us da dos pe ssoais está
garantida. Sem o seu consentimento, em projetos de investigação os seus dados apenas podem ser usados
de forma encriptada e os materiais residuais de forma an ónima. Caso não concorde com i sso, pode sempre
vetar essa utilização. A qualquer momento tem direito de visualizar os seus dados.
Será informado sobre os resultados da investigação?
O pre sente consentimento é empre gue para a re alização d e est udos em qu e os re sultados de p essoas
isoladas não são analisados mais exaustivamente. Portanto, ao assinar o consentimento, você prescinde do
direito de ser informado sobre os resultados dos projetos de investigação levados a cabo com o seu material
biológico ou com os dados referentes à sua saúde.
É dada alguma participação financeira se os resultados da investigação levarem ao fabrico de um
produto?
Está excluída por lei qualquer participação financeira.
Onde pode encontrar mais informações sobre o tema da investigação?
A brochura "Esclarecimentos sobre o Consentimento Informado com recolha de sangue adicional", que pode
encontrar nas salas de espera ou no balcão de registo dos pacientes, bem como na Internet ou pelo telefone
031 632 58 45, contém informações pormenorizadas.
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