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Relatório de atividades da CES da ARSN relativo ao ano de 2011 

1. Introdução 

A CES prosseguiu a sua missão realizando as previstas 11 reuniões nos dias 14 de janeiro, 18 de feverei-

ro, 11 de março, 8 de abril, 13 de maio, 17 de junho, 15 de julho, 9 de setembro, 14 de outubro, 18 de 

novembro e 16 de dezembro. De todas as reuniões foi lavrada ata e registou-se em todas o quórum neces-

sário para reunir e deliberar. 

 

A média de presenças por reunião manteve-se em 5,9 (5,9 em 2010, 5,5 em 2009). As faltas às reuniões 

foram previamente anunciadas e justificadas, não impedindo que os 7 elementos da Comissão tivessem 

participado nas discussões, via correio eletrónico, das questões agendadas e de conhecer todos os docu-

mentos em análise. 

2. Pareceres 

a) Foram iniciados 119 processos para apreciação e elaboração de pareceres (1,4 vezes o número de 2010 

e 3,2 vezes o número de 2009), dos quais 9 relacionados com questões de ética assistencial ou institucional (5 

em 2010 e 5 em 2009), 105 de investigadores individuais (1,4 vezes o número de 2010 e 4,5 vezes o número de 

2009) e 5 de entidades diversas que se dedicam a investigação clínica. 
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b) No que respeita aos pedidos oriundos de investigadores individuais e de entidades coletivas foram 

proferidos 93 (sendo 8 transitados do ano 2010) pareceres favoráveis (49 em 2010 e 25 em 2009) e 2 desfavorá-

veis (9 em 2010 e 8 em 2009) a que fossem autorizados os respetivos requerimentos, ficando 4 processos 

pendentes de decisão para 2012. Houve 20 processos encerrados por desistência dos investigadores ou 

falta de resposta a pedidos de esclarecimento. Os pareceres relativos a ética assistencial ou institucional 

não são classificáveis quanto ao seu sentido. 

 

c) O tempo médio entre a chegada à CES e a aprovação do Parecer, considerando os 93 processos con-

cluídos em 2011 (excluem-se as desistências/encerramentos e os pendentes), foi de 38,2 dias, com uma 

mediana de 29 dias.  

  Média DP Mediana máx. mín. 

2009 47,3 38,1 36 149 2 

2010 54,1 38,2 45,5 183 2 

2011 38,2 31,0 29 183 3 

 

Concluíram-se em menos de dois meses 86% dos processos (em 2010 foram 68% e em 2009 foram 70%) e 

51% em menos de 30 dias. As demoras superiores devem-se a atrasos de resposta aos pedidos de esclare-

cimentos ou documentos. 
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 Demora 2009 2010 2011 

até 30 16 20 52 

31-60 10 23 35 

61-90 6 7 10 

91-120 3 8 3 

> 120 dias 2 4 2 

 

d) No que diz respeito à origem dos pedidos de parecer ou ao local onde se realizaram ou pretendiam 

realizar estudos, a distribuição por ACES foi a seguinte:  

 
2009 2010 2011 

Alto Trás-os-Montes I - Nordeste 3 8 6 

Alto Trás-os-Montes II - Alto Tâmega e Barroso 1 2  

Ave I - Terras de Basto 1 1 4 

Ave II - Guimarães / Vizela 2 9 2 

Ave III - Famalicão 
 

1 1 

Cávado I - Braga 
 

7 9 

Cávado II - Gerês/Cabreira 
  

7 

Cávado III - Barcelos/Esposende 
 

1  

Douro 1 - Marão/Douro Norte 4 11 4 

Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca 2 1 4 
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Grande Porto I - Stº Tirso / Trofa 
 

2 6 

Grande Porto II - Gondomar 
 

3 3 

Grande Porto III - Valongo 1 3 5 

Grande Porto IV - Maia 
  

4 

Grande Porto V - Póvoa/Vila do Conde 
  

3 

Grande Porto VI - Porto Ocidental 5 10 18 

Grande Porto VII - Porto Oriental 
 

1 2 

Grande Porto VIII - Gaia 1 1 2 

Grande Porto IX - Espinho / Gaia 1 1 3 

Tâmega I - Baixo Tâmega 2 1 1 

Tâmega II - Vale do Sousa Sul 1 1  

Multicêntricos 10 13 29 

localização indefinida 3 6 6 

 

3. Outras atividades 

3.1.  Reunião com outras CES 

Em 18 de fevereiro realizou-se a terceira reunião com os presidentes das Comissões de Ética hospitala-

res, tendo-se adotado o tema “Futilidade Terapêutica” para ações a desenvolver durante o ano de 2011 e 

escolhido a comissão de redação de um documento-guia sobre o tema a submeter ao Seminário das CES. 

3.2.  Seminário das Comissões de Ética da região norte 

Em 21 de setembro realizou-se o “Seminário sobre a Futilidade Terapêutica e o papel das comissões de 
ética”, no auditório do Hospital Padre Américo, Penafiel. Inscreveram-se cerca de 50 membros de CES da 
região norte e participaram como oradores a Prof.ª Doutora Maria Manuel Jorge (Instituto de Filosofia da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto) e o Dr. Jorge Melo (hematologista, eticista, ex-presidente da 
CES do IPO Lisboa). Neste seminário foi discutido e aprovado um documento-guia sobre Futilidade Tera-
pêutica que foi depois colocado, como os aprovados em anos anteriores, nas páginas desta CES do portal 
da ARSN.  

3.3.  Reuniões com dirigentes dos ACES relativas ao tema de 2010  

Realizaram-se sessões de esclarecimento sobre “Investigação Clínica e o papel das comissões de ética” 

com dirigentes, coordenadores e profissionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da ARSN. Em 

12 de janeiro, em Braga, dirigido aos ACES Barcelos/Esposende, Braga, Famalicão, Gerês/Cabreira, Guima-

rães/Vizela, Terras de Basto); em 19 de janeiro, no Porto, dirigido aos ACES Aveiro Norte, Baixo Tâmega, 

Espinho/Gaia, Feira/Arouca, Gaia, Gondomar, Maia, Porto Ocidental, Porto Oriental, Póvoa de Varzim/Vila 

do Conde, Santo Tirso/Trofa, Vale do Sousa Norte, Vale do Sousa Sul, Valongo; e em 26 de janeiro, em Vila 

Real, dirigido aos ACES Alto Tâmega e Barroso, Douro Sul, Marão e Douro Norte e Nordeste. 

 



 

5/5 

 

3.4.  Página no portal da ARSN 

Continuaram a ser inseridos nas páginas da CES em www.arsnorte.min-saude.pt os pareceres aprova-

dos, assim como outras informações sobre a Comissão.  

Foi criado um repositório para publicação em formato PDF dos Estudos Concluídos que receberam 

pareceres favoráveis da CES e cujos autores autorizem a sua divulgação. Na data de fecho deste relatório, a 

lista de estudos concluídos é a seguinte: 

 Estudos 

entregues 

Estudos cuja publicação 

foi autorizada pelos seus autores 

2009 11 6 

2010 16 13 

2011 10 9 

 

3.5.  Expediente 

Foram redigidas 124 (94 em 2010 e 51 em 2009) informações internas dirigidas sobretudo ao Conselho 

Diretivo e 117 (89 em 2010 e 43 em 2009) ofícios sobre assuntos diversos. Manteve-se a predominância da 

utilização do correio eletrónico para o envio de documentação e para a troca de correspondência com os 

investigadores e outros interlocutores. 

4. Fim de mandato 

De acordo com a lei e o regulamento da CES, deu-se por finda a atividade desta Comissão na sua reu-

nião de 16 de dezembro de 2011. Os seus membros manifestaram ao Conselho Diretivo a vontade de 

serem substituídos por razões de ordem pessoal e também por entenderem que este tipo de funções bene-

ficia com a rotatividade e a participação de novas pessoas e novas perspetivas. Nesta última redação do 

relatório de atividades, reconhecemos que a frieza dos números não traduz a intensidade e profundidade 

do trabalho realizado, nem deixa transparecer o prazer de trabalhar numa equipa onde a harmonia não 

tinha a cor do unanimismo e o debate, profundamente enriquecedor, sempre se traduziu em compreensão 

e consideração mútuas. Os sinais que nos iam chegando dos profissionais empenhados na realização de 

estudos ou dos requerentes de opiniões, assim como o modo como o Conselho Diretivo da ARSN se rela-

cionou connosco, foram razões bastantes para nos sentirmos recompensados pelo trabalho realizado. 

Este relatório foi considerado terminado depois de circular e merecer a aprovação de todos os mem-

bros cessantes da primeira CES da ARSN. 

Rosalvo Almeida (presidente), Joaquim Correia Gomes (vice-presidente), Conceição Outeirinho, Laura 

Ferreira dos Santos, Mónica Granja, Rita Pinho e Susana Teixeira. 


