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PARECER Nº 59/2011
Sobre o estudo “Variáveis associadas à Depressão no Idoso –
Estudo nos Cuidados de Saúde Primários”

A – RELATÓRIO
A.1. A Comissão de Ética para a Saúde (CES) da Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN) iniciou a apreciação do Processo n.º 59.11CES, na sequência do pedido de parecer
dirigido a esta Comissão em 27/05/2011 pela investigadora, (...), sobre o estudo “Variáveis
associadas à Depressão no Idoso - Estudo nos Cuidados de Saúde Primários”, a realizar no
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) (...), sob a orientação científica da Professora
Doutora Eleonora Veiga e da Dra. Ana Trovisqueira, docentes da Faculdade de Filosofia de
Braga, Universidade Católica Portuguesa. A investigadora está a frequentar o 2º ano de
Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde daquela Faculdade e encontra-se, atualmente, a
realizar o estágio curricular no Centro de Saúde de (...), sob orientação da Psicóloga Clínica
Dra. Piedade Vieitas.
A.2. Fazem parte do processo de avaliação os seguintes documentos: pedido de parecer à
CES da ARS Norte, para a realização estudo, protocolo de investigação, guião de questionário, modelo de Consentimento Informado, currículo da investigadora, declaração de compromisso de entrega dos resultados à CES, declarações da orientadora científica e orientadora de estágio e mensagens de correio eletrónico trocadas com esta CES com vista a ajustes da documentação que foram aceites.
A.3. Resumo da documentação - Trata-se de um estudo observacional descritivo, a realizar
numa amostra de conveniência de “100 sujeitos de ambos os sexos, com idade igual ou
superior 65 anos, utentes do ACES (...)”. “São considerados critérios de exclusão a incapacidade de comunicação e compreensão das medidas de avaliação. (…) Os participantes
serão contactados em sala de espera sendo informados acerca dos objetivos do estudo e
dos procedimentos de recolha de dados. Será transmitido que a participação no estudo é
voluntária sendo garantida a confidencialidade dos dados. Os utentes que aceitarem participar na investigação deverão assinar o consentimento informado de participação escrito.
A avaliação psicométrica será realizada através de medidas de auto-relato e serão dadas
instruções de preenchimento.”
O estudo tem como objetivo “estudar a sintomatologia depressiva em utentes idosos,
numa instituição de Cuidados de Saúde Primários da Zona Norte”.

B – IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS
B.1. A obtenção da amostra assim como toda a metodologia a usar, incluindo a análise
estatística, está de acordo com os requisitos cientificamente aceites como corretos.
B.2. Os participantes do estudo são devidamente informados sobre o estudo e o modelo
de Consentimento informado apresentado atende os pressupostos que salvaguardam o
princípio da autonomia, garantindo ainda a confidencialidade.
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C – CONCLUSÃO
Face ao exposto, a CES delibera dar parecer favorável à autorização deste estudo.

O relator, Rita Pinho
Aprovado em reunião do dia 17 de junho de 2011, por unanimidade.

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

