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PARECER Nº 54/2011
Sobre os estudos “Determinantes da Qualidade de Vida em Utentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica nas Unidades de Saúde Familiar (…) e (…)” e “Prevalência de Depressão e Ansiedade
nos Doentes com DPOC e Factores Associados”
A – RELATÓRIO
A.1. A Comissão de Ética para a Saúde (CES) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN)
iniciou o Processo n.º 54.11CES, após solicitação de Parecer formulado via correio eletrónico pela
Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) (…), enviada em 23/05/2011, relativo aos estudos “Determinantes da Qualidade de Vida em Utentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica nas Unidades de Saúde Familiar (…) e (…)” e “Prevalência de Depressão e Ansiedade nos
Doentes com DPOC e Factores Associados”, a realizar, respetivamente, por (…) e (…), alunos do
mestrado integrado de Medicina, Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho, sob a orientação do Dr. Jaime Correia de Sousa, docente naquela Escola.
A.2. Fazem parte do processo de avaliação os seguintes documentos: os protocolos das investigações que incluem modelo comum de consentimento informado e da proposta comum de carta de
convite para participação a ser subscrita pelos Coordenadores da Unidades de Saúde Familiar (USF),
instrumentos e escalas de recolha de dados, currículos dos investigadores, declaração do orientador, declaração dos investigadores de compromisso de entrega dos resultados à CES, mensagens de
correio eletrónico trocadas com esta CES.
A.3. Trata-se de um estudo observacional descritivo, transversal e analítico, em que ambos os
investigadores pretendem aplicar uma série de questionários a pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), inscritas nas USF (…) e (…), tendo por objetivos, no primeiro estudo, avaliar
a relação entre a Qualidade de Vida e um conjunto de variáveis descritas na literatura como determinantes desta, nomeadamente, a idade, o volume expiratório forçado no 1.º segundo (FEV1), a
ansiedade e a depressão, a dispneia e o Índice de Massa Corporal, e, no segundo caso, determinar a
prevalência de ansiedade e depressão em indivíduos com DPOC.
A.4. Os potenciais participantes são convidados pelos Coordenadores das USF a integrar uma amostra de conveniência comum aos dois estudos, composta por utentes que aceitem comparecer a um
encontro com os investigadores, aos quais caberá solicitar, em definitivo, o respetivo consentimento depois de devidamente informados das condições de participação.
B – IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS
Reconhece-se relevância aos estudos e interesse nos resultados esperados, sendo que a metodologia utilizada salvaguarda os direitos dos participantes.
C – CONCLUSÃO
Face ao exposto, a CES delibera dar parecer favorável à autorização destes estudos.
O Relator, Rosalvo Almeida
Aprovado em reunião do dia 17 de junho de 2011, por unanimidade.

Rosalvo Almeida, Presidente da Comissão de Ética para a Saúde da ARSN

