Relatório de atividades da CES da ARSN relativo ao ano de 2009
1. Introdução
A Comissão de Ética para a Saúde (CES) da Administração Regional de Saúde do Norte, Instituto
Público (ARSN), tomou posse em 16 de janeiro de 2009 na sequência da deliberação do respetivo
Conselho Diretivo (CD), datada de 9 de dezembro de 2008, conforme ata n.º 75.
2. Reuniões
Realizaram-se 11 reuniões nos dias 16 de janeiro, 13 de fevereiro, 20 de março, 17 de abril, 15 de
maio, 19 de junho, 17 de julho, 11 de setembro, 16 de outubro, 20 de novembro e 18 de dezembro.
De todas as reuniões foi lavrada ata e registou-se em todas a reuniões o quórum necessário para
reunir e deliberar.

As faltas às reuniões foram previamente anunciadas e justificadas, não impedindo que todos
tivessem participado nas discussões via correio eletrónico das questões agendadas e de conhecer os
documentos em análise.
3. Resoluções
Todas as deliberações deste período foram aprovadas por unanimidade, com destaque para, na
reunião de Fevereiro, a que aprovou o Regulamento de funcionamento da CES e para a Resolução n.º
1 da CES, delimitando a elaboração de pareceres às questões dos cuidados primários de saúde da
região, com exceção das oriundas das Unidades Locais de Saúde e das que lhe forem diretamente
colocadas pelo CD. Ambas foram homologadas pelo CD da ARSN na sua reunião de 25 de fevereiro de
2009, ata n.º 84.
Na mesma reunião foi deliberado propor a realização de uma reunião com os presidentes das
comissões de ética hospitalares da região (Resolução n.º 2 da CES), o que mereceu a aprovação do
presidente do CD, conforme seu despacho de 25 de Fevereiro.
Na reunião de julho foi aprovada a Resolução n.º 3 da CES, relativa à apreciação de questões
metodológicas, a qual veio a ser homologada pelo CD da ARSN na sua reunião de 6 de agosto, ata n.º
108. Deste modo a CES ficou mandatada, sem necessidade de revisão do regulamento, para também
se pronunciar sobre questões metodológicas, quando se trate de emitir pareceres sobre estudos de
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investigação, atendendo a que não há, em princípio, cabimento para uma avalização ética de
propostas sem fundamentação científica bastante ou metodologicamente desadequadas.
4. Pareceres
Foram abertos 37 processos para apreciação e elaboração de pareceres, dos quais 5 foram
oriundos de organismos públicos, 23 de investigadores individuais e 9 de entidades diversas que se
dedicam a investigação.

No que respeita aos pedidos oriundos de investigadores individuais e de entidades promotoras
foram proferidos 18 pareceres favoráveis e 7 desfavoráveis a que fossem autorizados, ficando 6
processos pendentes para decisão em 2010 e sobrando 1 que foi remetido para decisão futura no
âmbito do programa PRIINT4. Os pareceres relativos a pedidos de organismos públicos não são
classificáveis quanto ao seu sentido.

Verifica-se que, dos 37 pedidos de parecer, apenas um respeita a Ética Assistencial, três a
temas de Ética Institucional e os restantes 33 (89%) são sobre Ética da Investigação.
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O tempo médio entre entrada na CES e a aprovação do Parecer, considerando os 32 processos
concluídos em 2009, foi de 45 dias (DP 35,3; máximo 149, mínimo 2), sendo a mediana de 37 dias. As
demoras superiores a 30 dias devem-se a atrasos de resposta aos pedidos de esclarecimentos.

5. Outras atividades
5.1. Reunião com outras CES
Em 11 de março realizou-se uma reunião com as comissões de ética hospitalares onde foi
adotado o tema do “Consentimento informado” para pretexto de ações a desenvolver durante o ano
de 2009 e deliberado promover uma ação de formação para os membros das CES.
5.2. Seminário sobre o Consentimento Informado
Em 30 de setembro realizou-se o “Seminário sobre o consentimento informado e o papel das
comissões de ética para o seu correto uso”, no auditório do Hospital Pedro Hispano, com a presença
de cerca de 80 pessoas, entre membros de CES e profissionais da ULS Matosinhos, no qual
participaram os docentes Dr.s André Dias Pereira e Vaz Rodrigues do Centro de Direito Biomédico da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Deste seminário resultou um documento-guia que
foi amplamente divulgado e colocado na página da CES do portal da ARSN.
5.3. Debates sobre o “Consentimento Informado nos Cuidados de Saúde Primários”
Realizaram-se 4 debates destinados a dirigentes de Agrupamentos de Centros de Saúde,
coordenadores de unidades de saúde e profissionais interessados: o primeiro em 9 de outubro em
Braga (17 presenças), o segundo em 30 de outubro em Vila Real (49 presenças), o terceiro em 27 de
novembro (21 presenças) e o quarto em 4 de dezembro (27 presenças) – ambos no Porto. No total,
participaram nos debates 114 profissionais.
5.4.Página no portal da ARSN
Foi criada uma página em www.arsnorte.min-saude.pt onde são colocados os pareceres e
resoluções aprovados, assim como outras informações sobre a Comissão.
5.5. Expediente
Foram redigidas 51 informações internas e 43 ofícios sobre assuntos diversos. Foram recebidas
762 mensagens de correio eletrónico (155 em etica@arsnorte.min-saude.pt e 607 em
tvtel89494@tvtel.pt).
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