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INTRODUÇÃO

O presente relatório vem no sentido de dar cumprimento ao estipulado:
•

no ponto 2 do art. 37.º, da Lei 21/2014, de 16 de abril;

•

no artigo 12º do RG.ETI.001.01 – Regulamento da Comissão de Ética, de 15.06.2015.

A atual Comissão de Ética foi nomeada em 29 de dezembro de 2014, pelo que se aproxima o final do seu
mandato. Entende-se assim pertinente aproveitar o vertente relatório de atividades para, além do ano de 2017,
fazer um balanço global da sua atividade. Pretende-se dar a conhecer as áreas de maior intervenção da Comissão
de Ética (CE) do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE (CHMT) durante o ano 2017 e permitir um balaço da sua
atividade e desempenho de todo o seu mandato.

2.

COMPOSIÇÃO DA CE

Apresenta-se abaixo a composição da CE, nomeada na circular normativa nº 28/2014 de 29/12/2014, que
exerceu funções no CHMT durante o triénio do seu mandato:
•

Dr. João Dias – Médico Urologista, Presidente da CE;

•

Dr. Pedro Almeida – Jurista, Vice-Presidente da CE;

•

Dr.ª Inês Vieira – Farmacêutica;

•

Dr.ª Irene Costa – Psicóloga;

•

Pe. Mário Duarte – Capelão;

•

Dr. Sérgio Baptista – Médico Anestesiologista;

•

Enf.ª Teresa Madaleno – Enfermeira.

Secretariado da CE assegurado por Loide Madureira, Assistente Técnica, até outubro de 2017.
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COMPETÊNCIAS
1. Zelar pela salvaguardada dignidade e integridade humana, nomeadamente em questões relativas ao
doente quando se prendam com a prática médica.
2. Emitir, por sua iniciativa, ou por solicitação de outrem, pareceres sobre questões éticas no domínio da
atividade do centro Hospitalar.
3. Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica celebrados no âmbito do Centro Hospitalar,
nomeadamente os que se refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que
envolvam seres humanos e seus produtos biológicos.
4. Promover no âmbito do Centro Hospitalar a divulgação dos princípios gerais de bioética pelos meios
julgados adequados, designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos.
5. No domínio dos ensaios clínicos, com medicamentos de uso humano, sem colidir com as competências
próprias que nos termos legais cabem ao Infarmed e à Comissão de Ética para a Investigação Clínica
(CEIC), é da competência da CE pronunciar-se, após solicitação do Conselho de Administração, sobre o
pedido inicial para realização do ensaio apresentado pelo promotor aos vários serviços do Centro
Hospitalar bem como sobre eventuais alterações, nomeadamente à suspensão e à revogação dos
mesmos.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
4.1 Reuniões

Conforme definido no regulamento da CE do CHMT, esta reúne ordinariamente uma vez em cada trimestre e
extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente. No ano 2017, a CE reuniu sete vezes:

Data/Hora

Unidade Hospitalar

26.01.0217

Tomar

09.03.2017

Tomar

20.04.2017

Tomar

25.05.2017

Tomar

29.06.2017

Tomar

31.08.2017

Tomar

30.11.2017

Tomar

No total do seu mandato, quantifica-se a atividade da CE:
2015

2016

Reuniões

5

5

8

18

Estudos

10

13

18

41

1

3

4

8

3

2

8

13

Ensaios
Clínicos
Outros
Pareceres

2017

TOTAL

Constata-se que a atividade da CE do CHMT tem vindo a crescer, o que se atribui à sua pro-atividade e maior
consciencialização por parte dos profissionais do CHMT das temáticas relacionadas com a ética em saúde.
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4.2 Emissão de Pareceres referentes a estudos não envolvendo experimentação humana

Durante o ano 2017, a CE arquivou os seguintes pedidos de estudos não envolvendo a experimentação humana:
Número

Proponente

Pedido de Estudo 2016.22

Ana Catarina Dias

Pedido de Estudo 2017.02

Dr.ª Gilda Rolo

Pedido de Estudo 2017.04

Enf.ª Cátia Vicente

Pedido de Estudo 2017.05

Enf. José Gomes

Pedido de Estudo 2017.06

Enf.ª Olga Veríssimo

Pedido de Estudo 2017.07

Enf.ª Cátia Gregório

Pedido de Estudo 2017.08

Enf. Carlos Lopes

Pedido de Estudo 2017.09

Enf.ª Ana Paula Santos

Pedido de Estudo 2017.11

Pedido de Estudo 2017.18

Enf.ª Ana Marta
Veríssimo
Prof. Doutor José
Barros
Enf. Pedro Carrapato

Pedido de Estudo 2017.20

Dr.ª Patrícia Barreto

Pedido de Estudo 2017.21

Enf. Sandra Oliveira

Pedido de Estudo 2017.24

Dr.ª Ana Sofia
Gonçalves

Pedido de Estudo 2017.25

Drª Otilia Branco

(Pedido de Estudo 2017.27

Inst. Miguel Torga

Pedido de Estudo 2017.15

Pedido de Estudo 2017.31

ESS IPSantarém

Pedido de Estudo 2017.32

ESS IPSantarém

Estudo
“Vinculação e esquemas precoces mal adaptativos nas vítimas de
violência doméstica”
A importância do planeamento de altas em idosos - um desafio para a
política social
A importância do planeamento de altas em idosos - um desafio para a
política social
Avaliação da qualidade assistencial no Bloco Operatório
Satisfação da pessoa quanto ao acolhimento na triagem e seus
fatores influenciadores
O debriefing realizado pela equipa do serviço de urgência em
situação de paragem cardio-respiratória
Atitudes dos profissionais de saúde sobre a presença da família na
sala de emergência durante a realização de procedimentos
Comunicação de más notícias em contexto de urgência: práticas e
dificuldades da equipa de saúde
Investimento corporal na pessoa com ostomia de eliminação urinária
baMBINO – Saúde Perinatal em Migrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados
A adoção de práticas de responsabilidade social como dimensão da
governance hospitalar - O impacto da satisfação no trabalho
RICERCARE
Um outro olhar sobre as IACS: Recursos e estratégias nas
Organizações de Saúde
Estudo comparativo dos Equipamentos de Proteção Coletiva e
Individual aplicáveis a uma Unidade Centralizada de Preparação de
Citostáticos (UCPC)
Utilização e segurança da internet/redes sociais a crianças e jovens
O estigma percebido em portadores de esquizofrenia. Validação da
Perceived Devaluation and Discrimanation Scale (PDD)
Visita Aberta em Unidade de Cuidados Intensivos na perspetiva dos
Enfermeiros: Um Estudo Quantitativo
O estresse e o coping em familiares de pessoas criticamente doentes
em unidades de cuidados intensivos. Uma análise comparativa

No total do seu mandato, a CES analisou e elaborou pareceres relativos a 41 pedido de estudo não envolvendo
experimentação humana. A atividade realizada em 2017 representou 43% do total, nesta área, do seu mandato.
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4.3 Emissão de Pareceres referentes a estudos envolvendo experimentação humana

Durante o ano 2017, a CE pronunciou-se sobre a realização de estudos envolvendo a experimentação humana:
Número

Proponente

Pedido de Estudo 2016.24

Drª Ana Vila Lobos

Pedido de Estudo 2016.25

Drª Ana Vila Lobos

Pedido de Estudo 2017.13

Dr. Nuno Catorze

Pedido de Estudo 2017.17

Dr. Tiago Pereira

Estudo

Fidelio
Randomize, double-blind, placebo –controlled, parallel-group.
Multicentre, event-driven Phase III study to investigate the
efficay and safety of finerenone (…)
Figaro
Randomize, double-blind, placebo –controlled, parallel-group.
Multicentre, event-driven Phase III study to investigate the
efficay and safety of finerenone (…)
Protocolo de Antibioterapia para pneumonia adquirida na comunidade
(REMAC-CAP)
Prevenção de pneumonia por Staphylococcus aureus (S. aureus) em
doentes mecanicamente ventilados que estão altamente colonizados
com S. aureus - ASN100-201

Esta temática aumentou de 1 estudo em 2015 para 4 em 2017.

4.4 Emissão de pareceres sobre atividade assistencial
Durante o ano 2017, a CE pronunciou-se e emitiu pareceres referentes a:
Número
Parecer nº 01/2017
Pedido de Parecer 2017.03
Pedido de Parecer 2017.12
Parecer Técnico nº 04/2017

Parecer Técnico nº 05/2017
Parecer Técnico nº 06/20

Dirigido a:
Dir. Ser. Ortopedia
Dr.ª Paula Gama
Astrolab
Dr. Humberto
Figueiredo
Mª da Conceição
Mourão e Carlos Fanha
Dr.ª Lara Condesso
Drª Ana Vila Lobos

Parecer técnico nº2/2015 /
NI 14/2017 ETI

Gb. Qualidade / Gab.
Jurídico

Pedido de Parecer 2017.14

Assunto
Recusa de transfusão de sangue
Poster de caso clínico
Acompanhamento de um técnico da empresa nas cirurgias ortopédicas
Cedência do processo clínico a um doente
Atendimento de uma utente
Cedência do processo clínico de uma doente à sua progenitora
Suspensão de tratamento a doente com Doença Renal Crónica
Avançada
Reitera-se a posição da CE relativa ao consentimento informado e
acesso a informação clínica por parte de familiares

Esta área, sem uma temática específica mas relacionada em particular com a atividade assistencial do CHMT, é
mais diferenciada e mais complexa por tratar, normalmente, matérias controvertidas e cujo debate ético é mais
complexo e que envolve uma ponderação e debate mais profundos.
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Em 2017 a CE emitiu 61% do total de pareceres do seu mandato, o que significa um aumento substancial da
procura por parte dos profissionais do CHMT de apoio junto da CE.

5. Outras Atividades

Para além de pareceres e avaliações de estudos e ensaios clínicos, a CE do CHMT procurou ao longo do seu
mandato, implementar uma política pró-ativa com o objetivo de divulgar junto dos profissionais a sua
atividade e promover o debate e reflexão sobre temas atuais e relevantes de ética em saúde. Salientam-se
os seguintes aspetos da sua atividade:

•

Em meados de 2016, a CE iniciou o planeamento de uma formação sobre ética e proteção de dados, a
lecionar em colaboração com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a qual se realizou já em janeiro
de 2017, contando com mais de 90 colaboradores do CHMT inscritos e outros que, apesar de não terem
formalizado a sua participação, assistiram ao evento.
Considerou-se um sucesso esta atividade, que trouxe ao CHMT o debate sobre o acesso e a
responsabilidade relativa aos dados clínicos.

•

Foi criada uma página na Intranet do CHMT dedicada à Comissão de Ética, onde se encontra acessível
aos funcionários do CHMT diversos conteúdos relevantes no âmbito da ética em saúde, nomeadamente
pareceres da CES do CHMT, pareceres de outras organizações, estudos, artigos de opinião, legislação,
entre outros, relacionados com a atividade da Comissão de Ética.

•

Realizou-se em outubro de 2017, as primeiras jornadas dedicadas a temas de ética em saúde, com o
título “Encontros de Ética – Uma vida, uma história, um olhar sobre o fim”, com a participação de
oradores do CHMT e externos, num evento dedicado em particular à discussão sobre o fim de vida,
nomeadamente a eutanásia, os cuidados continuados e paliativos.

6. Conclusões
A atividade realizada pela CE do CHMT foi enriquecedora para os seus membros, tendo sido possível desenvolver
algumas atividade inéditas no CHMT.
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No entanto, é uma atividade que absorve aos seus membros muito tempo, não sendo fácil dar resposta em
tempo útil a todas as solicitações, em particular numa altura em que estas aumentam de forma continua e
substancial.
Em outubro de 2017 a CE perdeu o apoio de secretariado que tinha, dificultando a sua atividade. É urgente a
renovação desse apoio, para permitir um normal funcionamento da CE e garantir resposta em tempo útil às
solicitações.

A atual CE, no final do seu mandato, faz votos para que seja possível, no futuro, desenvolver novos eventos que
envolvam os profissionais do CHMT e sirva também de instrumento de promoção da instituição nesta área, cada
ver mais relevante e com maior visibilidade.
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