
     

 

 

PARECER Nº 91/2011 

Sobre o estudo “Sistemas de Informação em Enfermagem: Relevância da informação para a conti-

nuidade de cuidados no contexto das ECCI” 
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 91.11CES, na sequência de despacho do Conselho Diretivo da ARSN, datado 
de 30/08/2011, exarado sobre Informação da Equipa Coordenadora Regional (ECR-Norte) da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), datada de 22/08/2011, relativo ao estudo 
“Sistemas de Informação em Enfermagem: Relevância da informação para a continuidade de cuida-

dos no contexto das ECCI” (Equipa de Cuidados Continuados Integrados), que a Enfermeira (…) pre-
tende realizar no âmbito do Mestrado em Ciências de Enfermagem – Instituto de Ciências Biomédi-
cas Abel Salazar, Universidade do Porto, sob a orientação dos Professores Doutor Paulino Sousa e 
Mestre Manuel Fernando dos Santos Oliveira, da Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

A.2. Fazem parte do processo de avaliação os seguintes documentos: protocolo que inclui modelos 
de consentimento informado e questionários, currículo da investigadora, declaração de compromis-
so de entrega de resultado do estudo à CES e aos Agrupamentos de Centros de Saúde, declarações 
dos orientadores, diversas mensagens de correio eletrónico trocadas com esta CES. 

A.3. Trata-se de um estudo observacional realizado em duas fases: «A primeira fase da investigação 

será alicerçada numa abordagem qualitativa e exploratória, com recurso à recolha de dados através 

de entrevistas com enfermeiros (informantes – chaves) e observação realizada durante as atividades 

domiciliárias destes». «Na segunda fase, de âmbito quantitativo, a colheita de dados será feita com 

o recurso ao questionário, que será respondido pelos enfermeiros das ECCI da RNCCI – ECR-Norte, 

através de questionário na Internet, sendo assegurado o anonimato dos mesmos.» Foram submeti-
dos modelos de Consentimento para cada uma das fases do estudo. Os objetivos do estudo são «1) 

Identificar e descrever a informação recolhida, processada e documentada pelos enfermeiros das 

ECCI, que se mostra mais relevante para a continuidade do cuidado na prática diária do cuidado 

domiciliário; 2) Identificar quais repositórios daquela informação que releva para efeitos da conti-

nuidade do cuidado; 3) Identificar o nível de acessibilidade percebido pelos enfermeiros, acerca da 

informação que reportam como mais relevante para efeitos da continuidade do cuidado». 

B – IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM EVENTUAIS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

B.1. Reconhece-se relevância ao estudo e interesse nos resultados esperados, registando-se que há 
paralelismo deste estudo com outro realizado com os mesmos objetivos no âmbito do mesmo Mes-
trado e igualmente submetido a esta CES. 

B.2. 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 14 de outubro de 2011, por unanimidade. 

  

 

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


