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PARECER Nº 84/2011 

Sobre o estudo “Diagnóstico das necessidades dos cuidadores informais de utentes dependentes do 
Concelho de (…)” 

 

A – RELATÓRIO 

A.1. A Comissão de Ética para a Saúde (CES) da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 
(ARSN) iniciou a apreciação do Processo n.º 84.11CES, na sequência do ofício, datado de 
29.07.2011, do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) (…), solicitando a 
apreciação do projeto de intervenção comunitária “Diagnóstico das necessidades dos cuidadores 
informais de utentes dependentes do Concelho de (…)”, de que são investigadoras as Enfermeiras 
(…),(…) e (…). Este estudo enquadra-se no âmbito do Estágio de Intervenção Comunitária, do 2º 
Semestre, do 5º Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária, tendo 
como orientadora a Mestre Maria Manuela Henriques Pereira Ferreira. 

A.2. Fazem parte do processo de avaliação os seguintes documentos: i) projeto de Investigação; ii) 
instrumento de recolha de dados (questionário); iii) declaração de compromisso de entrega à CES 
da ARSN dos resultados do trabalho de investigação; iv) declaração da orientadora; v) respostas das 
investigadoras (mensagens de correio electrónico), prestando os esclarecimentos solicitados e 
enviando os documentos reformulados. 

A.3. Resumo do estudo 

O estudo observacional correlacional a decorrer na área de intervenção da Unidade de Cuidados 
Continuados (UCC) – Unidades de Saúde Familiar (USF) (…),(…),(…) e Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados (…), pretende «analisar a relação entre as variáveis: grau de dependência, função 

cognitiva do utente; a sobrecarga dos cuidadores informais e algumas variáveis sociodemográficas, 

de modo a identificar os principais factores que interferem nas necessidades dos cuidadores infor-

mais dos utentes do Concelho de (…), registados no SAPE (Sistema de Apoio à Prática de Enferma-

gem) com Programas Domicilio e Dependente, com cuidador informal e/ou sinalizados para apoio 

domiciliário em IPSS’s, nos meses de Julho e Agosto de 2011, para posterior intervenção de melhoria 

da qualidade dos cuidados de saúde, traduzida por ganhos em saúde».   

Serão utilizados os Índice de Lawton, Índice de Barthel, Mini Mental Sate Examination e a Escala de 
Zarit, para além de um conjunto de questões de resposta direta. 

A amostra será aleatória a partir da população-alvo, prevendo-se um número, «aproximadamente 

superior ou igual a 60 elementos». Os enfermeiros do Centro de Saúde referenciam os cuidadores 
informais de doentes dependentes às investigadoras, depois de obterem autorização verbal dos 
potenciais participantes no estudo.  

Os participantes serão convidados via telefónica a participar no estudo. Em seguida, será efetuada a 
aplicação do instrumento de colheita de dados.  

De forma a manter a confidencialidade dos dados, o formulário e o consentimento informado serão 
destacados no final da entrevista.  

Não está prevista qualquer comparticipação em despesas de deslocação dos participantes e os cus-
tos do estudo são da responsabilidade das investigadoras. 

 

B – IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 
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B.1. Apresenta os requisitos básicos duma metodologia cientificamente correta o que salvaguarda 
aspetos éticos fundamentais.  

B.2. Estão acautelados os princípios da justiça e da autonomia e bem-estar dos participantes. 

 

C – CONCLUSÃO 

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

A relatora, Rita Pinho 

 

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

  

 

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

 


