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ENQUADRAMENTO 

 
O 1º mandato da Comissão de Ética (CE) da Casa de Saúde de S. Mateus – Hospital (CSSMH), é constituído por sete 
membros, nomeados pelo Presidente do Conselho de Administração da CSSMH e, de acordo com o Decreto-Lei nº 
80/2018 de 15 de outubro e do Despacho emitido a 18 de maio de 2020 (ver Anexo I). 

 
Após a tomada de posse, em reunião da CE-CCSMH, aos nove dias do mês de junho do ano de 2020, foi eleito, por 
unanimidade, o Professor Doutor Carlos Costa Gomes, como Presidente de CE-CSSMH, e como Vice-presidente, foi 
eleita, também por unanimidade dos presentes, a Enfermeira Deolinda Ferreira. 

 
Considerando a necessidade de assegurar o Serviço Administrativo da Comissão Ética da CSSMH foi designada, pelo 
Conselho de Administração da CSSMH a Técnica Superior Beatriz Miranda, para exercer as funções de Secretariado da 
Comissão de Ética da CSSMH. 

 
Tem um Regulamento próprio – Regulamento da Comissão de Ética CE RI 006 - com apreciação favorável em reunião 
ordinária da Comissão de nove de junho de 2020, e aprovado pelo Conselho de Administração. No âmbito da sua missão 
da avaliação ética de projetos de investigação, elaborou um conjunto de formulários próprios para submissão de projetos, 
codificados e disponíveis na página Web do CE-CSSMH. 

 
A sua natureza e objeto, de acordo com os art.º 2º e 5º do Regulamento da CE-CSSMH é “…um órgão consultivo 
multidisciplinar e independente, cuja atividade se rege pelo presente Regulamento”. Tem como missão, de acordo com o 
art.º 3º do Regulamento da CE-CSSMH: 

 
“A CES tem por missão contribuir para a observância de princípios de ética e da bioética na atividade da Casa de Saúde 
S. Mateus - Hospital, na prestação de cuidados de saúde e na realização de investigação clínica, em especial no exercício 
das ciências da saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, como garante do exercício dos seus direitos 
fundamentais, bem como a integridade, confiança e segurança dos procedimentos em vigor na Casa de Saúde São Mateus 
– Hospital.” 

 
Conforme o artigo 16º do Decreto-Lei n.º 80/2018 - Diário da República n.º 198/2018, Série I de 2018-10-15, “As 
comissões de ética elaboram, no fim de cada ano civil, um relatório sobre a sua atividade, que é enviado ao órgão máximo 
da instituição até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte a que se reporta, devendo o mesmo ser colocado na área da 
Comissão de Ética no site da instituição. O Presidente deve dar conhecimento aos membros da CE e proceder à sua 
aprovação em reunião plenária. 

 
A proposta do Relatório de Atividades da CE-CSSMH 2021 foi apresentada pelo Presidente da CE e analisado na 
reunião e aprovado por unanimidade dos presentes. 

Ao longo deste documento são abordados vários pontos referentes ao ano civil de 2020-2021, nomeadamente a 
composição da CE, as reuniões efetuadas, as atividades organizadas pela CE, as atividades desenvolvidas e de participação 
quer do Presidente quer de outros membros, os pareceres emitidos correspondentes aos projetos submetidos, e ainda, 
outros documentos/orientações elaboradas. 
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COMPOSIÇÃO EM 2021 

Nos termos do Art.º 9º do Regulamento da CE-CSSMH o membro Pe. Luís Miguel da Costa, Capelão da CSSM-H, deixou 
de pertencer à Comissão de Ética, por exoneração de funções e renúncia ao mandato. Na sequência da exoneração do Sr. 
Pe. Luis Miguel da Costa, na reunião de vinte e cinco de outubro de 2021, foi apresentada, pelo Presidente da CE-CSSMH 
uma proposta de alargamento do nº de membros que integram na CE, tendo sido indicados os nomes do Sr. Prof. Doutor 
Paulo Pereira e da Prof. Doutora Ernestina Silva, bem como solicitado o pedido de indicação por parte da diocese para 
nomear o teólogo para membro da CE CSSMH. 

 
Os elementos que à data deste relatório integram a CE-CSSMH os seguintes elementos: 

 
• Prof. Doutor Carlos Costa Gomes - Presidente 
• Enf. Deolinda Ferreira Vice-Presidente 
• Dr. Ricardo Patrão 
• Dr. Leopoldo Camarinha 
• Dr. Paulo Correia 
• Dr. Luís Carvalho 

 
 

RESUMO DE ATIVIDADES PELA CE NO ANO DE 2020/ 2021 
 

18 DE  MAIO DE  2020 - TOMADA DE  POSSE  DA COMISSÃO DE  ÉTICA: 
 
 

REUNIÕES E ASSUNTOS ABORDADOS 
 
 

29 DE MAIO DE 2020 – ENVIO DA CONVOCATÓRIA_001/2020 
 
 

9 DE JUNHO DE 2020 – CE. REUNIÃO_001/2020 
• Revisão e aprovação geral da proposta de Regulamento da CE; 
• Ratificação do CA relativamente à nomeação de Presidente da CE; 
• Eleição do Vice-Presidente da CE; 
• Revisão, Codificação e Aprovação dos Documentos Modelo a utilizar pela CE e Investigadores; 
• Debate e decisão da periodicidade e horário de marcação das reuniões ordinárias; 
• Avaliação de Propostas remetidas à CE. 

 
 

06 DE JULHO DE 2020 – ENVIO DA CONVOCATÓRIA_002/2020 
 
 

13 DE JULHO DE 2020 – CE. REUNIÃO_002/2020 
• Validação da ata da CE. REUNIÃO_001/2020 
• Revisão da Metodologia de Trabalho do Projeto nº 002; 
• Apresentação de proposta para um novo projeto de investigação, pela Enf.ª Deolinda Ferreira. 

 
 

2 DE NOVEMBRO DE 2020 – ENVIO DA CONVOCATÓRIA_003/2020 
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9 DE NOVEMBRO DE 2020 – CE.REUNIÃO_003/2020 
• Reflexão da atuação da CE enquanto representante das ações éticas da Casa de Saúde São Mateus – 

Hospital; 
• Proposta de criação de uma Consulta Ética de Aconselhamento Assistencial; 
• Discussão da proposta do Plano de Atividades para 2021; 
• Proposta de Criação do Código de Consulta Ético; 
• Revisão de proposta de Projeto pela Enf.ª Deolinda Ferreira; 
• Revisão do pedido de prestação de cuidados de saúde a doentes COVID-19, pela parte da ERS 

Centro. 
 
 

16 DE JULHO DE 2021 – ENVIO DA CONVOCATÓRIA_004/2021 
 
 
 

20 DE JULHO DE 2021 – CE.REUNIÃO_004/2021 
• Avaliação do Documento: Decisão de Não-Reanimar; 
• Apreciação do Projeto de Investigação nº 005; 
• Integração do Plano de Formação da CE no Plano Geral de Formação da CSSMH. 

 
 

18 DE OUTUBRO DE 2021 – E N V I O  D A  CONVOCATÓRIA_005/2021 
 
 

25 DE OUTUBRO DE 2021 – CE.REUNIÃO_005/2021 
• Ratificação da ata CE.Reunião_004/2021; 
• Ratificação da Votação do Projeto de Investigação nº005; 
• Apreciação do pedido de colaboração/ divulgação do Projeto “Perfil dos Cuidadores de Idosos em 

Contexto de Pandemia (…)”; 
• Proposta de alargamento do nº de membros que integram na CE, decorrente da exoneração do Sr. 

Padre Luís Miguel da Costa enquanto membro da comissão; 
• Discussão da representação Teológica dos diferentes cultos na CSSMH; 
• Proposta de Criação de um grupo restrito de trabalho, para realização de reuniões internas; 
• Proposta de realização de uma Reunião Alargada com periodicidade mínima de duas vezes ao ano; 
• Proposta de alteração do Art.º 9 do Regulamento da Comissão de Ética; 
• Discussão do Plano de Atividades da CE para o ano de 2022; 
• Proposta de Agendamento de reuniões para o ano de 2022. 

 
 

23 DE OUTUBRO DE 2021 – CE.REUNIÃO.INT_001/2021 
• Abordagem da metodologia de trabalho do grupo de trabalho interno; 
• Decisão do alargamento do número de membros que integram a Comissão, sendo os novos membros 

propostos: 
o Representante da Escola Superior de Saúde de Viseu, na pessoa da Dr.ª Ernestina Batoca; 
o Representante da Universidade Católica Portuguesa, na pessoa do Prof. Paulo Pereira; 
o Representante da Igreja, ainda a decidir; 

• Planeamento da Atividade: Apresentação da Obra “Folhas do Caminho”. 
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PARECERES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS 

Entre o período de 18 de maio de 2020 e 16 de dezembro de 2021, foram oficialmente emitidos e codificados pela 
Comissão de Ética, o total de 4 pareceres e 1 recomendação/ apreciação, sendo 4 deles favoráveis e 1 favorável com 
recomendações: 

 
 
 

Codificação do Projeto Codificação do Parecer  Relator (Responsável de Investigação) Resultado do Parecer Data de Envio ao Investigador 
Data de Emissão 

Proj_000.CE_01.01.2020 Par_000.CE_10.01.2020 10.01.2020 Relator Exemplo Favorável 11.01.2020 
Proj_002.CE_23.06.2020 Par_001.CE_20.07.2020 20.07.2020 Carlos Gomes, Luís Carvalho Favorável 20.07.2020 

 Sem parecer -     

Proj_003.CE_06.07.2020 Apresentação de Data de Admissão Carlos Gomes Favorável 06.07.2020 
 Apreciação     

Proj_004.CE_17.05.2021 Par_002.CE_25.06.2021 25.06.2021 Carlos Gomes, Deolinda Ferreira Favorável 26.06.2021 
Proj_005.CE_26.05.2021 Par_003.CE_09.08.2021 09.08.2021 Carlos Gomes, Ricardo Patrão Favorável c/ Recomendações 12.08.2021 

 Par_004.CE_15.12.2021 15.12.2021 Carlos Gomes Favorável 15.12.2021 
 
 
 
 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO SUBMETIDOS À CE 

Entre o período de 18 de maio de 2020 e 16 de dezembro de 2021, foram submetidos 7 projetos de investigação e 
oficialmente codificados um total de 5 projetos pela Comissão de Ética. 

 
Os projetos rejeitados não foram codificados pelo motivo de não enquadramento do objetivo do projeto para com as 
funções que a Comissão de Ética desempenha, ou por não se encontrarem de acordo com as condições que a Instituição 
pode oferecer em termos de investigação científica. 

 
 
 

Proj_001.CE_15.06.2020 15.06.2020 Ensaio Clínico (CEIC) Ricardo Patrão Cardiologia Ensaio Clínico  

 
Proj_002.CE_23.06.2020 

 
23.06.2020 

Perceção do Doente 
Oncológico e da sua família 

sobre o conforto 

 
Inês Trigo 

Enfermagem Médico- 
Cirúrgica 

 
Entrevista Semi-Estruturada 

 
Par_001.CE_20.07.2020 

 
 

Proj_003.CE_06.07.2020 

 
 

06.07.2020 

A equidade no acesso a 
tratamentos de doentes 

particulares ou protocolados 
na Casa de Saúde S. Mateus, 

Hospital Privado, S.A 

 
 

Aldina Coimbra 

 
 

Bioética 

 
 

Inquérito 

 
Sem Parecer Emitido, data 
do projeto validado à data 

de submissão 

 
 
 

Proj_004.CE_17.05.2021 

 
 
 

17.05.2021 

Conhecimentos dos 
enfermeiros das Unidades de 

Cuidados Continuados 
Integrados sobre o processo 

de referenciação do utente na 
RNCCI 

 
 
 

Joana Oliveira 

 
 

Enfermagem 
Comunitária 

 
 
 

Inquérito 

 
 
 

Par_002.CE_25.06.2021 

 
Proj_005.CE_26.05.2021 

 
26.05.2021 

Validity of Chumlea's weight 
predicition on elderly patients 

in Portugal 

 
João Marques 

 
Nutrição 

 
Inquérito 

 
Par_003.CE_09.08.2021 

 
 

OUTROS ASSUNTOS ENDEREÇADOS 

Entre o período de 18 de maio de 2020 e 16 de dezembro de 2021, foi endereçado um pedido de emissão de parecer não 
proveniente de um projeto de investigação, mas sim de uma exposição de caso, cujo Parecer_004.CE_15.12.2021 foi 
emitido, sendo o assunto do mesmo: “Exposição de Caso sobre Assédio Sexual em Contexto de Trabalho”. 

 
 
 

NOTAS: 
Por motivos relativos à situação pandémica atual, a Comissão de Ética, por concordância entre todos os 
membros que a constituem, foi feita uma suspensão de todas as atividades a realizar pela CE entre o período de 
1 de dezembro de 2020 e 1 de julho de 2021. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

No âmbito das competências da CE-CSSMH, procedeu-se à análise pelos relatores nomeados dos projetos submetidos e 
respetiva emissão e aprovação de Pareceres. A CE não desenvolveu algumas das atividades planeadas devido às restrições 
impostas pela Pandemia COVID-19. 

Participação em atividade não inscritas no Plano de Atividades da CE-CSSMH para 2020-2021, em que o Presidente da 
CE marcou presença em diversas conferências como orador, com afiliação à CSSMH: 

• Novos horizontes para a Bioética na Era da Pandemia – focos nacional e internacional – realizada pela CE 
– INCA – 6 de abril de 2021; 

• Ética e comunicação em Ciência – incerteza e complexidade – CE Instituto Ricardo Jorge; 
• Procriação Medicamente Assistida – organização da Associação (IN-Família), 9 de abril de 2021; 
• Participação na Rede do Observatório de Responsabilidade Social – Estudo de novas competências – Novas 

gerações (26 de junho de 2021); 
• 1º Congresso Internacional de Bioética – Funchal – Gestação de Substituição. Comissão Organizadora e 

apresentação de duas conferências: Bioética Global; O princípio da dignidade humano no início da vida (14 a 
17 de setembro de 2021. 

 
Estes dois anos de atividades foram muito condicionados pela pandemia, no entanto, é de referir algumas estratégias de 
melhoramento, para a progressão da Comissão de Ética e o seu bom funcionamento e aplicabilidade prática, com a 
finalidade de preservar a dignidade do Ser Humano enquanto sujeito de investigação e enaltecer a integridade científica. 

 
Destacamos: 

 
• O excelente trabalho de secretariado, na organização administrativa dos processos, que nos permitiu uma 

produção mais célere. 
 

Pontos fracos: 
 

• A impossibilidade de organização dos eventos previstos em virtude dos sucessivos confinamentos. 
 

Pontos fortes: 
 

• Salientamos como pontos fortes a ligação à Comissão de Ética a presença mais efetiva do Presidente (de uma 
vez por mês) na CSSM-H, assim como a possibilidade do alargamento de novos elementos com afiliação a 
entidades locais. 

 
Somos a concluir que o trabalho desenvolvido pela CE tem correspondido para a afirmação como um marco referencial 

da CSSMH: 
 

a) Estamos convencidos que apesar de alguns constrangimentos, próprios da atividade da CE, os mesmos foram 
sendo ultrapassados com sentido ético e de cordialidade com as partes interessadas e envolvidas; 

b) Cremos que o trabalho da CE correspondeu àquilo que é exigido e que está inscrito no seu regulamento e lei 
aplicável; 

 
c) No que diz respeito ao funcionamento da CE e dos seus membros, é de realçar a solidariedade, o respeito e o 
desempenho assertivo dos elementos, de acordo com a disponibilidade de cada um, nas funções acometidas; 

 
d) Tendo em conta a dificuldade de alguns dos membros em estar presentes nas reuniões, apesar desta 
indisponibilidade, não causou implicações quanto ao seu funcionamento. 

 
3. Neste sentido, e no que se expõe neste relatório, solicita-se ao Conselho de Administração a sua análise e comentários. 
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