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PARECER Nº 15/2010 

(sobre o estudo “Tratamento da lombalgia aguda não específica - A adesão dos médicos de Medicina 

Geral e Familiar às guidelines”) 

 

A – RELATÓRIO 

A.1. A Comissão de Ética para a Saúde (CES) da ARSN iniciou o Processo n.º 15.10CES, com base na 
solicitação dos investigadores, recebida por correio electrónico em 01/04/2010. 

A.2. Fazem parte do processo de avaliação os seguintes documentos: Protocolo do estudo; Mensa-
gens de correio electrónico trocadas entre a CES e a investigadora (…).  

A.3. Resumo da documentação: 

1. O estudo é proposto pelos investigadores (…), alunos do Mestrado Integrado em Medicina da Esco-
la de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, sendo indicado o Dr. Alexandre Gouveia (médico 
de família e docente naquela instituição) como supervisor do projecto. 

2. Trata-se de um estudo observacional, descritivo (com utilização de um questionário de auto-
resposta dirigido a um caso clínico hipotético), com o objectivo de determinar se os médicos de Medi-
cina Geral e Familiar tratam a lombalgia aguda em conformidade com as guidelines europeias. 

3. Os participantes, médicos de família a exercer no concelho de (…), serão recrutados a partir dos 
coordenadores dos respectivos Centros de Saúde. O questionário é anónimo, de autopreenchimento 
e entrega voluntária (diferida de quaisquer contactos com os investigadores). 

B – IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

B.1. A pertinência científica e o rigor metodológico do estudo estão plenamente explicitados. 

B.2. Estão asseguradas a autonomia e a confidencialidade devidas aos médicos participantes, não se 
colocando quaisquer questões relativas a pacientes. 

C – CONCLUSÕES 

Face ao exposto, esta CES delibera dar parecer favorável à autorização do estudo, solicitando também 
o compromisso de entrega (preferencialmente em suporte digital) de um exemplar do resultado final 
do mesmo.  

A relatora, Dr.ª Mónica Granja 

 

Aprovado em reunião do dia 16 de abril de 2010, por unanimidade. 

  

 

Rosalvo Almeida 

Presidente da Comissão de Ética para a Saúde da ARSN 

 


