
     

 

PARECER Nº 82/2011 

Sobre o estudo “Centros de Saúde. Estratégias, práticas e comportamentos perante espa-

ços, contextos e grupos socialmente desiguais” 

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 82.11CES, após despacho do Conselho Diretivo da ARSN, datado de 02-08-
2011, exarado sobre ofício do Instituto Superior do Serviço Social do Porto (ISSSP), datado de 28-07-
2011 solicitando Parecer sobre o estudo “Centros de Saúde. Estratégias, práticas e comporta-

mentos perante espaços, contextos e grupos socialmente desiguais”que os investigadores 
Doutores (…),(…),(…),(…) e (…) pretendem realizar junto das unidades de saúde da freguesia de (…) 
(Agrupamento de Centros de Saúde de (…)) e da freguesia de (…) (Agrupamento de Centros de Saú-
de de (…)). 

A.2. Fazem parte do processo de avaliação os seguintes documentos: ofício do Conselho Diretivo do 
ISSSP, protocolo da investigação, modelos de consentimento informado e declaração de compro-
misso de entrega dos resultados à CES, currículos dos investigadores. 

A.3. Trata-se de um estudo exploratório descritivo em que os investigadores pretendem «conhecer 

o modelo de organização, de funcionamento e de intervenção dos Centros de Saúde enquanto ins-

trumentos de oferta e de prestação de cuidados de saúde de proximidade; caracterizar em termos 

socioeconómicos a população da área de influência dos centros de saúde; avaliar as desigualdades 

no acesso e utilização de cuidados e os factores que as determinam; avaliar os níveis de satisfação 

dos utentes que frequentam os centros de saúde; avaliar a existência de necessidades subjectivas 

não satisfeitas consoante as suas causas; avaliar a percepção da população em estudo sobre o seu 

estado de saúde». 

O estudo decorrerá também em outras duas freguesias da área de (…), sendo que a seleção das 
freguesias se baseou em estudos prévios de modo a procurar encontrar populações «com marcadas 

diferenças nas suas características socioeconómicas». Serão realizadas entrevistas semiestruturadas 
junto de dirigentes e profissionais das unidades de saúde com a finalidade de complementar a 
«análise documental e informação primária disponível nos Centros de Saúde e nos diversos serviços 

do Ministério da Saúde» e aplicados inquéritos a cidadãos utentes – em qualquer dos casos, os 
investigadores, com a colaboração de alunos do ISSSP por si supervisionados e preparados, solicita-
rão aos potenciais participantes consentimento escrito, depois de dadas as devidas explicações e 
garantias de confidencialidade e anonimato. Os custos do estudo são suportados pelo ISSSP. 

B – IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

Reconhece-se relevância e pertinência ao estudo e interesse prático nos resultados esperados, sen-
do que a metodologia utilizada salvaguarda os direitos dos participantes. 

C – CONCLUSÃO 

Face ao exposto, a CES delibera dar parecer favorável à autorização deste estudo. 

O relator, Rosalvo Almeida 

Aprovado em reunião do dia 9 de setembro de 2011, por unanimidade. 

  

 

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


