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INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2017, a Comissão de Ética para a Saúde (CES) da ARS Norte emitiu
diversos Pareceres, na sua maioria sobre Projetos de Investigação, mas também
Pareceres de Ética Institucional, a pedido dos órgãos de administração,
departamentos e serviços ou outras unidades orgânicas da ARS Norte, dos
profissionais de saúde e dos cidadãos ou seus representantes.
Esta CES da ARS Norte foi reconduzida para o triénio 2015-2018, por Deliberação do
Conselho Diretivo de 2 de Abril de 2015 e foi constituída numa perspetiva
multidisciplinar, por 10 elementos provenientes das áreas da saúde, ensino, social,
direito, teologia, psicologia e filosofia, sendo o Presidente um médico e o VicePresidente um jurista.
Considerando o importante papel da ética na formação dos profissionais da saúde,
decorreu durante este ano a organização de 3 grandes eventos formativos:


Seminário "Primavera/Verão da Redética no Porto" no dia 18 de Maio, no
Auditório da Universidade Católica, com o apoio da ARS Norte, tendo a CES
da ARS Norte participado ativamente na Comissão Organizadora e o seu
Presidente na Comissão Científica.

Salienta-se o seguinte texto retirado da Apresentação do Seminário: “ … O objetivo do
Seminário Primavera/Verão da Redética consiste na ponderação, reflexão e partilha
de conhecimentos sobre os problemas éticos que se têm consubstanciado, entre
outras formas, na criação de comissões de ética, as quais representam o passo
decisivo que permite passar da pura consideração ao estabelecimento de normas
consensuais de defesa da dignidade e integridade humanas, auxiliando os
profissionais na condução dos problemas de saúde. … ”

Este Seminário Primavera/Verão 2017 da Redética, no Porto, reuniu todas as
condições para ser um local adequado e propício à discussão dos princípios e dos
dilemas éticos, em sintonia com a Redética a qual, de acordo com os seus Estatutos,
é uma associação que tem “ … por objeto promover a cooperação entre comissões de
ética, estimular estudos e discussão de assuntos de ética e bioética, e informar sobre
as finalidades e o funcionamento das comissões de ética …” através da prossecução
dos seguintes objetivos:

“ ,,,a) Promover a formação de membros de comissões de ética;;
b) Estudar e propor a adoção de medidas que interessem ao bom funcionamento das
comissões de ética;
c) Informar os poderes públicos e esclarecer a população sobre assuntos de bioética
que tenham relevância para a sociedade…”
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Duas edições do Curso “Princípios Éticos na Investigação em Cuidados
de Saúde Primários” para Profissionais de Saúde da ARS Norte:
1.ª edição: 27 e 28 de Novembro/2017
2.ª edição: 11 e 12 de Dezembro/2017

Os objetivos deste Curso consistiam em:
Capacitar Profissionais de saúde, nomeadamente, dos CSP, no garante dos princípios
éticos na elaboração, apresentação, implementação e monitorização de investigação
em saúde;
Promover a análise e reflexão sobre os princípios éticos imprescindíveis na
investigação em saúde;
Promover o “Empowerment” dos profissionais de saúde no âmbito de estudos de
investigação em saúde e emissão de pareceres;
Capacitar as CES para tomadas de decisão informadas explicitadas na emissão de
pareceres.
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1. Reuniões

No total foram realizadas 12 reuniões no ano de 2017, nos dias, 10 de janeiro, 7 de fevereiro, 7
de março, 4 de abril, 9 de maio, 6 de junho, 4 de julho, 25 de julho, 5 de setembro, 3 de
outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro.
Existiu quórum necessário para reunir e deliberar na maioria das reuniões, de acordo com o
Regulamento da CES da ARS Norte (Triénio 2015-2018), alterado por deliberação de
3.11.2015 da CES. Na reunião de 4 de julho de 2017, a reunião foi realizada embora não
deliberativa, por falta de quórum.

Artigo 11.2 (Quórum e atas)

1. A CES apenas poderá reunir e deliberar com a presença de, pelo menos, seis
(6) dos seus membros. …
Artigo 12.2 (Deliberações)

1. As deliberações serão tomadas, de preferência, por consenso dos presentes
e, no caso de não ser possível, por maioria qualificada de metade do número
de membros da CES, ou seja, cinco (5). …“

reuniões
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
julho
setembro

Todos os relatores participaram sempre na discussão dos projetos de investigação e nas
questões agendadas, via correio eletrónico e plataforma.
As faltas às reuniões foram sempre previamente comunicadas e justificadas.
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2. Resoluções/Pareceres
2. 1. Pareceres sobre Projetos de Investigação
As deliberações da CES da ARS Norte IP sobre os Projetos de Investigação foram do seguinte
teor: Parecer Favorável (Aprovação por Unanimidade e Aprovação por Maioria); Parecer
Desfavorável (Não Aprovação) e Não Pronúncia.
Parecer Favorável - obtiveram 142 Projetos, tendo sido aprovados por unanimidade
Parecer Desfavorável (Não aprovação) - obtiveram 1 Projeto
Parecer de Não Pronúncia - 1 Projeto

Parecer Favorável
Parecer Desfavorável

Não pronúncia

2. 2. Pareceres de Ética Institucional
Foram recebidos 6 processos de Ética Institucional que foram resolvidos

Ética Institucional
Em
Análise
0%

Resolvidos
100%
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2. 3. Projetos Desistentes

No total foram 16 os projetos desistentes:
- 2 Projetos não eram do âmbito da CES da ARSN
- 1 Projeto por ausência de resposta do Investigador
- 13 Projetos por desistência por parte dos investigadores

Por desistência dos investigadores

Por ausência de resposta dos
investigadores

Série1

Por não ser do âmbito da CES
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3. Projetos avaliados pela CES para o Conselho Diretivo

A listagem de projetos avaliados pela CES no ano de 2017 encontra-se disponível na página
da ARS Norte, I.P. no seguinte endereço:
http://www.arsnorte.min-saude.pt/pareceres-2017/

8

