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Resumo 
 

Introdução e Objetivos: A assessoria e o suporte ético na prática clínica tem-se demonstrado uma 

mais-valia para profissionais de saúde, pacientes, familiares e para a própria instituição, 

especialmente face ao progressivo desenvolvimento científico e tecnológico e às questões morais 

que dele advém. Em Portugal, esta função está alocada às Comissões de Ética (CE). Contudo, 

modelos assistenciais baseados exclusivamente nestas entidades apresentam baixa eficácia, 

comparativamente a modelos individuais ou por pequenos grupos de consultores. Neste sentido, 

face à introdução do Decreto-Lei nº 80/2018 e dada a crescente necessidade e o aumento da 

procura destes serviços, este estudo tem como objetivo caracterizar as CE Portuguesas, bem como 

averiguar a sua opinião sobre a aplicabilidade deste sistema na atual realidade das mesmas. 

Métodos: Formulamos um questionário, que foi aplicado, via e-mail, entre janeiro e abril de 2020, 

de forma voluntária e anónima. Foram efetuadas tentativas de contacto para 53 CE, quer através 

de correio eletrónico próprio, quer através da instituição (quando um contacto direto não estivesse 

disponível). Assim, o número efetivo de CE que recebeu o nosso contacto, é-nos desconhecido.  

Resultados: Obtivemos 20 respostas, 1 foi excluída, por apresentar apenas resposta a uma 

pergunta. A maioria das CE (71,4%) afirma não ter recursos para implementar um sistema de 

Consultoria Assistencial em Bioética Clínica (CABC) individual ou em pequeno grupo, especialmente 

por falta de tempo ou de pessoal, ou até por não ser sua função. Contudo, uma CE já aplica este 

modelo de CABC. Apenas 21,6% dos elementos integrantes de CE seriam capazes de executar o 

trabalho de consultor, todavia 51% têm algum tipo de formação na área da bioética. A maioria das 

CE executaram, em média, por ano, menos de 50 pareceres (64,3%) e menos de 50 consultas (80%), 

com um tempo de resposta para ambos os tipos de pedido de cerca de 30 dias. A CE que já aplicou 

o modelo CABC por consultores realizou mais de 500 consultas. 

Conclusões: A grande maioria das CE afirma não ter condições para aplicar sistemas CABC, apesar 

de este modelo se mostrar mais vantajoso e eficaz, sendo que apenas uma minoria dos seus 

elementos seria capaz de desempenhar o papel de consultor. A melhoria de fatores como a 

formação, a oportunidade de experiência profissional e o tempo de dedicação exclusiva à atividade, 

parece ser preponderante para a alcançar as condições necessárias para implementar este sistema.  

  

Palavras-Chave: Bioética; Consultoria Ética; Comissões de Ética 
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Abstract 
 

Introduction and Aims: Advising and ethical support in clinical practice has proven to be an asset 

for health professionals, patients, family members and for the institution itself, especially in view 

of the progressive scientific and technological development and the moral issues that arise from it. 

In Portugal, this function is assigned to the Ethics Committees (EC). However, assistance models 

based exclusively on these entities have low efficiency compared to individual or to small groups of 

consultants. In this sense, in view of the introduction of Decreto-Lei nº 80/2018 and given the 

growing need and the increased demand for these services, this study aims to characterize 

Portuguese ECs, as well as to investigate their opinion on the applicability of this system in their 

current reality. 

Methods: We formulated a questionnaire, which was applied, voluntarily and anonymously, via e-

mail, between January and April 2020. Attempts were made to contact 53 ECs, either through their 

own e-mail or through their institution (when a direct contact was not available). So, the actual 

number of ECs that received our contact is unknown.  

Results: We obtained 20 responses, 1 was excluded, as it only answered one question. The majority 

of the EC (71.4%) stated that they do not have the resources to implement an Assistance Consulting 

in Clinical Bioethics (ACCB) service, individually or in a small group, especially due to lack of time or 

personnel, or even because it is not their function. However, an EC already applies this model of 

ACCB. Only 21.6% of the members of the EC would be able to perform the work of a consultant, 

even though 51% have some type of training in bioethics. On average per year, most of the ECs 

carried out less than 50 formal opinions (64.3%) and less than 50 consultations (80%), with a 

response time of around 30 days for both types of request. The EC which has already applied the 

CABC model by consultants held more than 500 consultations. 

Conclusion: The vast majority of the ECs claim to not be in a position to implement ACCB services, 

and only a minority of its members would be able to play the role of consultant, although this model 

proves to be more advantageous and effective. The improvement of factors such as training, the 

opportunity for professional experience and the time of exclusive dedication to this activity, seems 

to be preponderant to achieve the necessary conditions to implement this system. 

 

Keywords: Bioethics; Ethics Consultation; Ethics Committees 
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Introdução 
 

O corrente progresso científico e tecnológico, acompanhado pelo aumento da qualidade e 

da esperança média de vida da população trouxe grande benefício ao ser humano, contudo criou 

novos desafios às comunidades sociais e científicas. Surge, assim, a necessidade de identificar 

princípios e valores éticos através dos quais este desenvolvimento possa ser encaminhado. É neste 

sentido que a Bioética tem vindo a fortalecer-se, desempenhando um papel fulcral nas escolhas e 

decisões que concernem esta evolução, facilitando elevados standards éticos nas áreas da medicina 

e investigação, onde todos os indivíduos devem ser reconhecidos com dignidade e respeito.1,2  

Os profissionais da área da saúde vivenciam, muitas vezes, situações de stress e angústia 

moral, como consequência do cuidado e tratamento do paciente, onde nem sempre as tomadas de 

decisão são fáceis.3 De forma a ajudar os profissionais de saúde a lidar com os dilemas éticos que 

lhes são apresentados, foram idealizados sistemas de suporte ético-clínico, dos quais as Comissões 

de Ética (CE) são as estruturas mais frequentes. Estas oferecem aconselhamento, apoio e 

assessoria, formal ou informal, face aos conflitos éticos resultantes do exercício clínico.3,4  

Atualmente, em Portugal, as CE regem-se pelo Decreto-Lei nº 80/2018 de 15 de outubro 

2018, que veio revogar o Decreto-Lei nº 97/95. Agora, distinguem-se as funções da CE com vista à 

prática clínica assistencial, pela sua importância crescente, e as voltadas à investigação biomédica, 

pela imprescindível reflexão que se deve dedicar à proteção do ser humano, com o objetivo de 

incentivar a boa prática dos princípios éticos, dentro da atividade das instituições que integram.4  

Assim, a assistência ética à prática clínica, tendo em vista o novo Decreto-Lei, realiza-se 

pelas CE. Todavia, estas funcionam em reuniões plenárias, que podem ocorrer apenas 

mensalmente, e por isso, modelos assistenciais baseados exclusivamente nas CE, tendem a 

apresentar baixa capacidade de resolução de problemas em tempo real.4,5 De forma a ultrapassar 

este contratempo, podem ser aplicados serviços de Consultoria Assistencial em Bioética Clínica 

(CABC) individual ou em pequeno grupo, integrados no trabalho das CE, que seriam requisitados 

como qualquer outra consulta para obter aconselhamento especializado sobre a área do problema 

em questão.5,6 

A American Society for Bioethics and Humanities (ASBH) define CABC como o conjunto de 

serviços oferecido por um indivíduo ou pequeno grupo em resposta a questões de pacientes, 

famílias, profissionais de saúde ou qualquer outra entidade envolvida que procurem resolver 

incertezas ou conflitos e preocupações que emergem dos cuidados de saúde.7 Apesar de o modelo 

que recorre a um pequeno grupo de consultores também ser utilizado, acredita-se que o modelo 

de consultoria individual tem maior sucesso.6,8 
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A CABC recai sobre a análise médica, moral e social, por parte de consultores qualificados, 

individualmente ou em pequeno grupo de elementos, membros da CE ou externos, dos factos 

relacionados com o caso e a recomendação das várias soluções possíveis face às circunstâncias, 

com posterior discussão entre todos os intervenientes (o consultor, a equipa médica, o paciente, 

etc.) para se definir o melhor desfecho, uma vez que os consultores não representam uma 

autoridade absoluta.3,6 

Por norma, os consultores trabalham, também, em cooperação e em complementaridade 

com a CE, sejam ou não parte integrante da mesma, reportando o seu trabalho e apresentando-lhe 

os casos de maior complexidade e pertinência tendo em conta o contexto clínico.9 

Os consultores devem, portanto, apresentar competências e capacidades na área da 

bioética para conseguir dar suporte na gestão dos dilemas éticos expostos pela equipa clínica, 

pacientes ou familiares.6 Por conseguinte, o seu papel e a qualidade da prática ético-clínica refletem 

a qualidade da instituição, uma vez que demonstram que esta trabalha de acordo com os standards, 

normas, políticas e expectativas idealizadas para os cuidados de saúde, da vida e do ser humano.8 

Desta forma, e dada a atualização legislativa face à composição, constituição, competências 

e funcionamento das Comissões de Ética, e o baixo número de requisições realizadas a estas no que 

toca à assessoria na prática clínica, levanta-se a questão se seria pertinente disponibilizar, entre as 

competências destas comissões, um serviço de CABC, como sugerido pelo Conselho Nacional de 

Ética Para as Ciências da Vida.2,6,9,10  

Assim, este artigo tem como objetivo caracterizar a composição e trabalho desenvolvido 

pelas CE Portuguesas nos anos de 2018 e 2019, bem como averiguar a sua opinião sobre a 

aplicabilidade de um sistema de Consultoria Assistencial em Bioética Clínica na atual realidade das 

mesmas, fazendo uma breve revisão sobre as vantagens e desvantagens da utilização deste 

modelo.  
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Materiais e Métodos 
 

Participantes e Recolha de Dados 

Foi realizada uma tentativa de contacto a 53 CE de Centros Hospitalares, Hospitais e 

Unidades Locais de Saúde, tendo por base a lista Comissões de Ética do Sistema de Saúde da DGS11, 

de 2010, através de um e-mail, com o link direto para a Carta de Apresentação e questionário, 

usando para o efeito a plataforma SurveyHero. Das 53 comissões, 18 apresentavam correio 

eletrónico próprio e para as restantes, as tentativas de contacto foram feitas através do endereço 

da entidade a que pertencem, uma vez que o endereço direto não se encontrava disponível.  

Foram realizadas até 3 tentativas de contacto nos casos em que não foi obtida confirmação 

de receção do e-mail, o que só se verificou por parte de 13 CE, algumas mostrando-se não estarem 

interessadas, outras solicitando pedido formal de investigação à administração hospitalar e à 

própria CE para poderem preencher o questionário, ou indisponíveis por terem cessado funções 

não urgentes a partir de março. Neste sentido, é-nos desconhecido o número total de CE que não 

receberam o nosso contacto. 

Todas as CE foram informadas do cariz voluntário da sua participação, bem como do 

anonimato de toda a informação adquirida. Os dados foram registados através da plataforma, entre 

janeiro e abril de 2020, respeitando todos os aspetos necessários para a proteção de dados das CE 

e dos seus membros integrantes, atribuindo-se um número de ordem aleatório e automático a cada 

uma das respostas. 

Instrumento de Recolha de Dados: Questionário 

As questões foram formuladas tendo por base a bibliografia consultada, sendo 

posteriormente revistas pelo orientador e coorientador do trabalho. Assim, o questionário 

(Apêndice 1) subdivide-se em 3 partes: a Parte I (9 questões), com o objetivo de caracterizar a 

constituição das CE, inquirindo dados sociodemográficos e formativos dos membros que a 

constituem; a Parte II (8 questões), para caracterização da atividade da CE nos anos de 2018 e 2019; 

e a Parte III (15 questões), com o objetivo de averiguar a opinião de cada CE sobre o sistema de 

CABC e a sua aplicação no panorama atual da sua atividade; totalizando, assim, 32 questões. 

Existem 2 perguntas de resposta aberta, 11 de escolha múltipla (8 simples e 3 de múltipla resposta), 

15 de resposta numérica e 4 em escala de Likert, com a seguinte correspondência: 1 – discordo 

totalmente, 2 – discordo, 3 – não concordo nem discordo, 4 – concordo e 5 – concordo totalmente. 

Análise de Dados 

Tendo o inquérito uma vertente maioritariamente quantitativa (exceto a pergunta 1.1 da 

parte III – analisada quantitativa e qualitativamente), recorremos a procedimentos de análise 
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estatística, codificando as respostas em folha de cálculo e construindo a base de dados para análise 

com recurso ao programa IBM® SPSS® Statistics versão 26.0 para Windows. Neste sentido, a 

pergunta 1.1 da parte III foi analisada a nível de conteúdo temático e, posteriormente, foram 

agrupadas as respostas em: “Falta de Tempo”, “Falta de Pessoal” e “Não é função da CE”, 

procedendo-se à sua análise quantitativa. 

 Para análise global de todas as afirmações integradas em cada uma das 4 perguntas em 

Escala de Likert, as respostas foram agrupadas em 3 categorias: “Concorda” (4 e 5), “Neutra” (3) e 

“Discorda” (1 e 2).  

Uma vez que a amostra é muito pequena, todos os dados obtidos foram utilizados para 

análise, independentemente do número de casos omissos. Neste sentido, as variáveis foram 

apresentadas em valores ou distribuições de frequência válida para o número de respostas e casos 

omissos por questão, com recurso a medidas estatísticas descritivas. As variáveis e as suas 

correlações foram ainda analisadas através de crosstabs. 
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Resultados 
 

Obtivemos um total de 20 respostas. Assim, e apesar de 37,7% das CE que tentamos 

contactar terem respondido, este valor é relativo, visto que, destas, 1 foi excluída por apresentar 

apenas a resposta a uma pergunta. De entre as restantes CE que preencheram o questionário (19), 

6 não responderam a todas as questões, pelo que o número total de respostas varia entre 

perguntas.  

A amostra utilizada neste estudo é, então, de 19 CE, 72,2% pertencem a Hospitais Públicos 

Não Universitários, 22,2% a Hospitais Públicos Universitários e 5,6% a Hospitais Privados. A nível 

dimensional (número de camas) a maioria (61,1%) enquadra-se em Hospitais na categoria “entre 

as 200 e 400”, seguindo-se “< 200” com 16,7% e, por fim “entre as 400 e 600” e “> de 600”, ambas 

correspondendo a 11,1% das respostas. 

O número médio de elementos por CE é 8, sendo a moda 7 elementos. Em média, médicos 

são a profissão mais encontrada (34,3%), com 50% das CE a apresentar mais de 3 membros desta 

área, seguida de enfermeiros (17,5%), farmacêuticos (10,5%) e juristas (10,5%). As restantes 

profissões, como teólogos e assistentes sociais, encontram-se em percentagens inferiores a 8%. A 

distribuição do número de elementos por sexo feminino e masculino é aproximadamente 50%. A 

idade mínima encontrada foi de 33 anos e a idade máxima de 78. 

No que toca à formação na área da Bioética, 51% dos elementos das CE tem algum tipo de 

formação na área, destes, 72,6% participaram em Palestras, Workshops, Congressos e/ou 

Conferências, 43,8% realizaram Cursos e/ou Pós-graduações e apenas 8,2% realizaram Mestrado 

e/ou Doutoramento. A capacidade formativa das CE é mais reduzida, apresentando apenas 34,3% 

de elementos com esta particularidade. Acrescentamos, ainda, que 88,2% das CE realizam ações 

formativas e 11,8% não executam qualquer tipo de atividade neste sentido.  

A média de pareceres e consultas realizadas por cada CE entre os anos 2018 e 2019 é 

bastante variável, sendo que no geral houve um aumento do número de pedidos do ano 2018 para 

o ano 2019. A maioria das CE executaram menos de 50 pareceres (64,3%) e menos de 50 consultas 

(80%), sendo que 26,7% das CE não realizaram qualquer atividade de consultoria. Só 

aproximadamente 7% das CE realizaram mais de 500 pareceres ou mais de 500 consultas, sendo 

que estas se integram apenas em Hospitais Públicos Universitários. É ainda de notar que todas as 

CE que realizaram menos de 50 pareceres, realizaram, também, menos de 50 consultas, mas o 

contrário não se verifica. Quanto às dimensões do Hospital, todas as entidades que realizaram 

menos de 50 pareceres enquadram-se em Hospitais de menores dimensões (menos de 400 camas). 

Todas as CE afirmaram que os pedidos de parecer são, na sua maioria, realizados por 

profissionais, sendo que em 26,7% das CE estes pedidos se relacionaram apenas com projetos de 
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Investigação. As restantes 73,3% tiveram também pedidos relativos a outros temas. Por outro lado, 

face aos pedidos de consulta, grande parte das comissões afirma que estes são, também, efetuados 

por profissionais (81,8%), com exceção de uma que refere que os pedidos são mais comumente 

provenientes de pacientes. 

No que diz respeito ao tempo de resposta por parte das CE, a grande maioria (87,5%) afirma 

necessitar de cerca de 30 dias para emissão de parecer, sendo o tempo mínimo encontrado de 10 

dias (6,25%) e o máximo de 60 dias (6,25%). O mesmo se verifica no tempo necessário para o 

processo de consulta, onde a maioria (76,9%) aponta também para cerca de 30 dias, mas aqui o 

mínimo de tempo para obtenção de resposta encontrado é de 1 dia (7,7%) e o máximo de 60 dias 

(7,7%), sendo que a CE sobrante estabelece o limite nos 10 dias. 

Quando questionadas se os atuais recursos permitiriam a aplicação de um sistema de CABC 

no trabalho da CE, 71,4% respondeu que não, tendo apresentado como razões a “Falta de Tempo” 

(55,6%), “Falta de Pessoal” (22,2%) ou “Não é função da CE” (22,2%). As restantes 28,6% afirmaram 

ter recursos para aplicar este sistema, apresentando como motivos terem alguns membros com 

capacidade e/ou tempo para desempenho das funções, tendo uma comissão afirmado já aplicar o 

sistema no seu contexto atual.  

A maioria das CE (53,8%) tem 2 ou menos elementos capazes de desempenhar o papel de 

consultor, sendo que destas, todas afirmaram não ter recursos para aplicar um sistema de 

consultoria. Uma comissão (7,7%) afirmou não conhecer o número de elementos e as restantes 

(38,5%) têm entre 3 e 6 elementos capazes de realizar Consultoria. Destas (46,2%), metade afirma 

ter recursos e a outra metade afirma não os ter. Na globalidade, 21,6% dos elementos integrantes 

de CE seriam capazes de executar o trabalho de consultor. 

A totalidade das CE afirma que os Consultores devem ser membros integrantes da 

comissão. Contudo, 46,7% acreditam que a Consultoria Assistencial deve ser realizada por um só 

indivíduo, enquanto as restantes (53,3%) acham que devem ser privilegiadas as consultas realizadas 

por um pequeno grupo de elementos (com intervalo preferido entre 2 e 5 elementos). Observamos 

ainda que apenas uma CE não estaria disponível para avaliação de casos mais complexos, com o(s) 

consultor(es). 

O pedido de consultoria para a maioria das CE (85,7%) não poderia ser realizado como 

qualquer outro pedido de consulta de especialidade, sendo que para efetivar o pedido, a maioria 

(57,1%) afirma que seriam necessários 5 a 10 dias, 28,6% não sabe especificar e 14,3% conseguiriam 

efetivar o pedido num dia.  

Os tempos considerados ideais para disponibilidade do consultor seriam até 6h por dia 

(77,8%), 1 a 2 dias por semana (60%). Todavia, o tempo de resposta ideal por parte do consultor é 

variável para 20% das CE, até 5 dias para 60% e entre 6 e 10 dias para as restantes (20%).  
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A moda e a frequência validada das respostas para cada afirmação das Escalas de Likert 

podem ser encontradas nas Tabela I, II, III e IV.  

Relativamente às características e aptidões necessárias num consultor, a maioria das CE 

(84,5%) mostrou concordar com as afirmações apresentadas. O mesmo se verificou no que toca ao 

papel das CE e dos consultores, em que 85,7% das CE concordaram com as premissas, destacando-

se que 28,6% das CE discordam que devam “ter um papel de regulação e vigilância dos consultores”.  

Face às vantagens e desvantagens da Consultoria Assistencial apresentadas, apesar da 

maioria das CE concordar com as asserções (79,7% e 51,4% respetivamente), existem algumas 

divergências. É de destacar que, no que toca às vantagens, a afirmação “O consultor é integrado na 

equipa multidisciplinar que acompanha o paciente, seguindo o caso ao longo da evolução” 

apresentou uma taxa de discórdia de 28,6%. No que diz respeito às desvantagens, algumas CE não 

consideram como tal a "Pressão para resolução de problemas rapidamente, não permitindo a 

reflexão ideal" (21,4%), "O consultor [ter] de apresentar todos os conhecimentos e capacidades 

para avaliar conflitos éticos” (28,6%) e, por fim, a "Ausência de multidisciplinaridade" (28,6%). É de 

reforçar que no que toca à primeira e à segunda afirmação a moda das respostas se enquadra na 

categoria “Neutra”, já no que toca à terceira, a moda de respostas encontrada integra-se na 

categoria “Discorda”/”Neutra”. 

Dado o facto de a amostra ser muito reduzida, não foi possível encontrar correlações entre 

as variáveis.  

Quando pertinente, a análise mais detalhada dos dados pode ser encontrada no Apêndice 

2: Tabelas – Resultados. 
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Discussão 
 

 Face à nova legislação portuguesa, as competências das CE tornaram-se mais transversais, 

mantendo-se como objetivo primário a avaliação e deliberação de dilemas éticos relacionados com 

a prática clínica (através da CABC ou ações de formação/educacionais) ou a investigação biomédica, 

de forma a respeitar os valores pessoais e a identidade de todo o ser humano.2,4,12-14 Porém, o 

crescente desenvolvimento tecnológico e científico, que promove um aumento exponencial na área 

da investigação,15-17 a possível existência de apenas uma CE para os Centros Académicos Clínicos 

(que incluem instituições de saúde, instituições de ensino superior e centros de investigação 

biomédica) e o funcionamento das CE em reuniões plenárias, na maioria dos casos mensais, podem 

levar a que modelos assistenciais baseados exclusivamente nas CE apresentem baixa capacidade 

de resolução de pedidos relacionados com a assessoria à prática clínica em tempo real.4,5,9,15-18  

O suporte e assessoria ética, tendo em vista a complexidade crescente das questões morais 

que se levantam no exercício clínico, parece ser cada vez mais procurado, isto é, o interesse por 

parte dos profissionais de saúde por e para aconselhamento e educação na área tem aumentado, 

seja através de interação com consultores, de ações de formação ou discussão “aberta” de casos 

clínicos da instituição que suscitaram questões éticas anteriormente.3,8,12,13,16,19-23 No entanto, 

muitos profissionais afirmam que deveria haver um maior investimento na formação em bioética 

do corpo clínico e que o procedimento de requisição de uma consulta está adjacente a um processo 

burocrático demasiado extenso, pelo que muitas vezes optam por deliberar individualmente ou 

pedindo auxílio e opinião informal aos seus colegas, mesmo sabendo que deveriam solicitar ajuda 

mais especializada.12,17,19,24-26  

 De modo a colmatar estas adversidades, e uma vez que se demonstra que a existência de 

um suporte ético para decisão e aconselhamento contribui para um melhor outcome de pacientes, 

satisfação de profissionais de saúde e para o desenvolvimento e melhor prática institucional, 

muitos países adotaram sistemas de CABC individual ou em pequeno grupo.5,6,8,16,26 

Neste sentido, o presente estudo pretendeu averiguar a opinião das CE portuguesas sobre 

estes modelos de CABC e a sua aplicabilidade na realidade atual da constituição, funções e recursos 

que apresentam. Porém, 71,4% das CE afirmaram que os atuais recursos não permitem a aplicação 

deste sistema, principalmente por falta de tempo e por falta de pessoal, sendo que 22,2% destas 

CE não consideram a CABC parte das suas funções, pelo que a existência efetiva de possíveis 

recursos pode não ter sido devidamente avaliada. 

Na verdade, a investigação biomédica e a avaliação da sua relevância e metodologia, 

continuam a ser a principal e tradicional área de intervenção das CE.15-17 Em 26,7% dos casos esta 



 

9 
 

atividade é exclusiva, e nos restantes 73,3%, as CE também abordam e atuam sobre outros temas, 

como direitos dos doentes, acesso à informação clínica, atuação deontológica e pedidos de 

medicação off-label.  

A grande maioria dos pedidos efetuados às CE (100% dos pareceres e 81,8% das consultas), 

advieram de profissionais de saúde, o que está de acordo com a bibliografia.13,24 Ainda neste 

sentido, vários estudos demonstram que pessoas com conhecimento na área, que já realizaram 

algum pedido de consulta ou foram membros ativos de CE estão mais predisponíveis a requisitar 

estes serviços.13,19,27 

Não obstante ao tipo de instituição a que pertencem, a maioria das CE realizou, em média, 

menos de 50 pareceres (64,3%) e menos de 50 consultas (80%), por ano. Estão descritas diversas 

razões que explicam a baixa procura, em especial para as consultas, uma vez que estas dependem 

do sistema utilizado,8 como o processo de preparação do caso para apresentação à CE, 

desconhecimento das vantagens de receber recomendações, diferentes visões ou experiências 

prévias e tempo alargado que leva entre o pedido e a obtenção de resposta por parte da CE.8,9,28  

Segundo o nosso estudo, utilizando um método de consultoria assistencial com recurso a 

uma CE, em 76,9% dos casos são necessários cerca de 30 dias para obtenção de resposta, sendo 

que quando questionadas sobre o tempo ideal de resposta face a um pedido de consulta, para 60% 

das CE este seria até 5 dias, 20% seria entre 6 e 10 e para as restantes este tempo é variável 

consoante o caso. O consultor deveria, desta forma, estar disponível idealmente até 6h por dia 

(77,8%), 1 a 2 dias por semana (60%). Os dados encontrados na bibliografia, afirmam que o serviço 

CABC pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.5,6 

Atente-se que, todavia, uma CE já implementou a CABC individual no seu trabalho, e que 

apresenta dois membros em presença efetiva permanente, indo de acordo com o já mencionado e 

idealizado na bibliografia para este modelo, e rejeitando os principais motivos para a não 

implementação deste sistema por parte das restantes CE. É de referir que esta CE realizou mais de 

500 consultas, por ano, entre 2018 e 2019, sendo a CE com maior atividade neste campo, 

comparativamente às restantes, uma vez que a segunda com maior número de consultas realizadas 

não ultrapassou as 150, demonstrando-se assim a eficiência deste método. Contudo, uma vez que 

não se verificaram correlações entre as variáveis e não obtivemos justificação face ao porquê de 

terem conseguido aplicar este sistema, não sabemos o que a distingue, em termos de organização 

logística e de recursos das restantes. 

Na literatura, consideram-se como fatores necessários ao sucesso da implementação de um 

sistema de CABC individual ou em pequeno grupo, a integração e o suporte institucional, garantindo 

que os consultores têm acesso aos recursos, compensação e tempo necessários para o exercício 

das suas funções em CABC.4,8,19,21,29  
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Massano e Almeida30 levantam a possibilidade de profissionalização e dedicação exclusiva 

de alguns membros da CE/consultores à atividade assistencial,8,30,31 isto é, a existência de 

profissionais a tempo inteiro, que podem ser especificamente contratados pelos hospitais para 

desempenhar esta função.32 

Segundo dados da ASBH, a certificação profissional beneficiaria os consultores a diversos 

níveis: validação do seu conhecimento, legitimidade profissional, reconhecimento entre 

profissionais de saúde e outros membros da comunidade, melhoria da prática profissional, 

crescimento pessoal e avanço na carreira, maior suporte institucional e aumento/bónus salarial.31 

Apesar da profissionalização da CABC levantar questões como o impacto na 

multidisciplinariedade dos elementos, a supervisão e regulamentação de normas, os custos e 

remunerações, imporia, também, a implementação de standards, a certificação e a acreditação dos 

consultores e, por conseguinte, das instituições que estes integram, exigindo-lhes um nível mínimo 

de competências e estabelecendo uma relação de maior confiança entre os consultores e a 

comunidade.33-37  

Atualmente, não há nenhum requisito, a nível prático ou formativo, que estabeleça a 

aptidão de determinado indivíduo para desempenhar o papel de consultor, contudo, apesar de a 

CABC não ser considerada uma componente da prática clínica no sentido convencional, a análise e 

deliberação que dela advêm podem afetar decisões clínicas e de gestão dos pacientes.37,38 

Consequentemente, o impacto na prática clínica, reforça a importância da qualificação dos 

consultores, cujo papel é reconhecido graças à sua formação e aptidões diferenciadas.38 

Desta forma, mesmo não estando definidos e uniformizados os elementos necessários ao 

consultor e não havendo consenso no que toca aos componentes indispensáveis na sua prática e 

formação para que estes sejam considerados indivíduos qualificados,2,21,23,37 a experiência na 

prática ético-clínica, o background profissional, a formação e as habilidades do mesmo, são 

apresentadas como componentes de relevo na ponderação da qualidade do seu trabalho, devendo 

coexistir em sinergia.8,17,29 

O conhecimento formal na área da Bioética é visto como um grande benefício, na medida 

em que permite uma interpretação mais crítica de leis, políticas e guidelines, potencia a discussão 

e a capacidade deliberativa,5,14,17,21,37 sempre que aliado à interpretação do contexto clínico do caso 

e dos seus stakeholders.5,14,17,38 No entanto, alguns estudos afirmam que muitas instituições podem 

apresentar, como membros da CE, elementos voluntários, com pouca prática e formação,12,22,39 e 

mesmo aqueles com alguma experiência, na sua maioria tem pouca formação.19,39 

Em Portugal, os elementos da CE são selecionados pelo órgão máximo da instituição a que 

pertencem, não estando, também, regularizados os requisitos necessários para se tornarem 

elegíveis ao cargo.4 No nosso estudo observamos que 51% dos membros integrantes de CE afirmam 
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ter algum tipo formação na área, maioritariamente por frequência em palestras, workshops, 

congressos e/ou conferências. Este valor (aproximadamente metade) pode ser considerado baixo 

ou insuficiente, corroborando a bibliografia supracitada, na medida em que, preferencialmente, a 

grande maioria dos membros da CE, se não todos, teriam formação.38 Esta deveria ser especializada 

e diversificada, uma vez que, por vezes, a formação apresentada não é suficiente para dar resposta 

a todo o tipo de pedidos solicitados nas diversas áreas de intervenção da CABC.40 

Neste sentido, parece-nos relevante proporcionar aos membros das CE/consultores 

formação especializada. É importante que cada membro tenha as habilidades e conhecimentos 

básicos essenciais para abordar as questões que lhes são apresentadas, visto que, consultores 

qualificados têm um papel valioso face à crescente complexidade das questões morais, tendo em 

vista o desenvolvimento da área da saúde e tecnologia e o aumento e diversificação da procura do 

serviço de assistência à prática clínica.12,13,16,19-22,37,41 

No que toca à experiência na área, identificada como uma mais-valia na qualidade do 

trabalho de consultoria, independentemente do modelo aplicado,8,17,29 esta possibilidade não é 

contemplada pela atual legislação, uma vez que o período máximo de mandato para cada elemento 

da CE é de 8 anos,4 limitando o tempo de atividade e até podendo restringir a otimização do 

trabalho realizado.8  

 Outras aptidões e características necessárias ao consultor descritas na bibliografia são: a 

capacidade de analisar e avaliar conflitos éticos, identificando opções eticamente justificáveis, 

facilitar os encontros formais e informais entre todos os indivíduos de interesse do caso em 

questão, apresentar pensamento crítico, reconhecendo as suas limitações, bem como recolher e 

verificar informação clínica, social e cultural.3,5,6,9,17,19,22,37,42,43 Estas vão ao encontro da opinião da 

maioria das CE (84,5%), porém de entre os seus membros apenas 21,6% seriam capazes de 

desempenhar este papel. Este resultado pode refletir a preferência das CE quanto ao método de 

aplicação da CABC, onde 53,3% das CE acredita que o melhor sistema é através de um pequeno 

grupo de consultores e não individualmente (46,7%), podendo dever-se ao facto de que no caso do 

pequeno grupo, as capacidades e competências necessárias ao consultor podem estar subdividias 

entre os vários elementos, não cabendo a um só toda a responsabilidade do processo.8,21,37 

Os dados encontrados na bibliografia quanto a esta temática são contraditórios. Enquanto 

alguns autores afirmam que o método individual é mais vantajoso, sendo mais custo-efetivo e 

menos intimidante,5,6 outros referem que os profissionais se sentem mais à vontade perante um 

pequeno grupo multidisciplinar.8,12,13 Existem ainda autores que defendem que não existe um 

método preferencial, uma vez que todos são dotados de vantagens e desvantagens.21 Assim, e uma 

vez que os valores que obtivemos são bastante próximos, não podemos descartar a possibilidade 

de o método individual poder também ser vantajoso, no contexto específico de cada CE portuguesa. 
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Deste modo, sendo tida como a mais vantajosa, analisaram-se as características da CABC 

individual, tendo a maioria das CE concordado, na sua globalidade, com as vantagens (79,7%) e 

desvantagens (51,4%) apresentadas na bibliografia.5,8,9,12,13,22,28,44 

São-nos apresentadas como vantagens: maior acesso e brevidade de resposta, a 

apresentação de todos os conhecimentos e capacidades por parte do consultor e o seu apoio direto 

a pacientes, familiares e profissionais, a mitigação das “consultas de corredor” e a maior 

uniformidade e menor variabilidade do processo de consulta; porém, apesar de diversos autores 

referirem como vantagem o consultor integrar a equipa multidisciplinar que acompanha o paciente, 

28,6% das CE não concorda com a afirmação. 

Quanto às desvantagens, o facto de o consultor ter de apresentar todos os conhecimentos 

e capacidades para avaliar conflitos éticos e a ausência de multidisciplinariedade, não foram vistas 

como tal por 28,6% das CE, estando a moda das respostas referente a esta última desvantagem 

integrada na categoria “Discordo”/”Neutra”. No que refere à existência de pressão para a resolução 

dos problemas rapidamente, não permitindo a reflexão ideal (21,4% das CE discordaram) e a uma 

abordagem individual, levando ao possível viés pessoal do consultor, a moda de ambas as respostas 

insere-se na categoria “Neutra”. A falsa ideia de desresponsabilização dos clínicos face às decisões 

éticas do caso, foi a premissa mais comummente aceite como desvantagem do modelo de 

consultoria, pelas CE. 

Por outro lado, as CE, na sua totalidade, afirmaram que o papel de consultor deve ser 

desempenhado por membros que as integrem. Assim, é possível estabelecer uma ligação direta 

entre as CE e os consultores, para que a sua atividade esteja em sincronia e para que estes 

trabalhem de forma complementar. Apesar de o consultor ser uma entidade independente e 

autossuficiente, pode apresentar à CE os casos mais complexos e receber o apoio e a visão 

multidisciplinar da CE, quando necessário.9,32  

Desta forma, na globalidade (85,7%), as CE concordam com os papéis que estas entidades 

devem representar individualmente e em comunhão, entre si e com a instituição, referidos na 

bibliografia.3,5,6,9,18,19,24,26 Isto é, a CE deve cooperar com os consultores sempre que necessário, 

deve consolidar o seu papel produzindo guias de ação para os dilemas éticos mais frequentes ou 

através do estudo retrospetivo dos casos analisados pelo consultor, permitindo a melhoria do 

cuidado ao paciente. Por oposição, 28,6% das CE discordam que estas devem ter um papel na 

regulação e vigilância dos consultores.  

Ainda nesta linha, as CE concordam que cada caso clínico referenciado para consultoria é 

uma oportunidade para educar, relativamente ao problema em questão, a equipa responsável 

pelos cuidados de saúde do paciente; que os processos clínicos e as bases de dados deveriam 
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apresentar uma secção para narrativa do consultor e que deveriam ser aplicadas diretrizes gerais 

para que o modelo de CABC não seja demasiado heterogéneo entre hospitais.  

Valorizando esta estreita relação entre as duas entidades, a adição de um sistema de CABC, 

com recurso a consultores individuais ou em pequeno grupo, às funções da CE, poderia, assim, ser 

uma mais-valia, institucional e orgânica, não só reduzindo a sobrecarga de trabalho da CE em 

reunião plenária, como aumentando a eficiência do processo de assistência na prática clínica, 

reduzindo o período de espera desde o pedido de consulta até à obtenção de resposta e dando 

maior resposta à procura de apoio, suporte e orientação face a diferentes conflitos éticos 

vivenciados no exercício clínico, por profissionais, pacientes e familiares. 

É de notar, no entanto, que este estudo possui algumas limitações. Primeiramente, o 

tamanho reduzido da amostra (limitação verificada anteriormente noutros estudos da área12,15), 

com questionários incompletos e respostas inadequadas às questões, não permitiu obter 

correlações significativas entre as variáveis. Apesar das diversas tentativas de contacto, a 

inexistência de uma lista de todas as CE atualizada e dos seus contactos, bem como o facto de os 

websites das respetivas entidades se encontrarem incompletos no que toca à informação referente 

à CE, dificultaram a confirmação da receção de vários questionários. Ainda nesta linha, algumas CE 

mostraram-se indisponíveis para participar no estudo.  

Por conseguinte, devemos, também, referir o possível viés de autosseleção, inerente a um 

estudo em que a participação dos inquiridos é voluntária, uma vez que, por norma, a população 

que responde ao questionário tem maior disponibilidade e interesse no assunto em estudo, tendo 

características diferentes da população que não responde. 

Uma vez que não existem estudos prévios semelhantes em Portugal, o questionário foi 

criado não tendo por base nenhum outro pré-existente, pelo que não se trata de um questionário 

validado para a população em causa e foi desenhado baseado na literatura consultada. Assim, este 

pode ser melhorado, alterado linguisticamente para melhor compreensão por parte dos inquiridos, 

bem como ir de encontro a mais pontos-chave encontrados na literatura. 

Devemos ainda referir que nenhuma da informação presente nas respostas ao questionário 

foi sujeita a verificação, dada a anonimização dos resultados. 
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Conclusão 
 

A CABC, em Portugal, é executada mais frequentemente pelas CE. No entanto, estas 

apresentam limitações como o período de tempo prolongado para obtenção de resposta, o que 

reduz a sua utilidade. Atualmente, a maioria das CE demora cerca de 30 dias a dar resposta aos 

pedidos que lhe fazem, apesar de afirmarem que o tempo de resposta ideal não superaria os 10 

dias.  

Mesmo concordando com as vantagens inerentes ao modelo de CABC individual ou em 

pequeno grupo, face ao modelo aplicado em CE, a maioria das CE afirmam não ter condições para 

o aplicar. São apontados como os principais motivos a falta de tempo ou a falta de pessoal, sendo 

que algumas declaram que esta atividade nem faz parte das suas funções. Contudo, estes 

problemas podem, também, refletir-se no reduzido número de pareceres e consultas (menos de 

50) realizado, atualmente, pela maioria das CE. E, se a adversidade em relação à falta de elementos 

pode ser combatida aumentado o número de elementos por CE (uma vez que a média é inferior ao 

número máximo permitido), a falta de tempo só poderá ser colmatada com o reconhecimento 

desta atividade no labor profissional ou até com a possibilidade de dedicação exclusiva à CE e a 

profissionalização da Consultoria. 

Ainda nesta linha, e tendo em vista que todas as CE consideram que os consultores devem 

fazer parte da sua constituição, destaca-se a importância da experiência no papel do consultor, que 

estará limitada a 8 anos - período máximo de participação na CE. Esta limitação condiciona a 

aprendizagem e o domínio do exercício ético na prática clínica, podendo reduzir a produtividade 

global dos modelos de CABC. O mesmo se observa no que toca à formação, em que apesar de 

aproximadamente metade dos membros integrados em CE apresentarem algum tipo de formação 

na área da Bioética, esta muitas vezes parece ser insuficiente para efetuar consultoria, dado que 

apenas um quarto dos elementos das CE teria capacidade para desempenhar o papel de consultor.  

Assim, é necessário melhorar estes pontos, quantitativa e qualitativamente, para tornar 

este método de CABC possível, em Portugal, uma vez que constituiria uma forma factível, mais 

rápida e melhorada de assessoria nas decisões ético-clínicas; o que pode ser demonstrado pela taxa 

de resposta da CE que já aplicou este modelo, face às restantes. 

A partilha de experiências pioneiras e mais investigação poderão contribuir para a mudança 

de paradigma, com CE mais sensibilizadas para a relevância do exercício da CABC.   



 

15 
 

Apêndices 
Apêndice 1: Questionário 
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Apêndice 2: Tabelas – Resultados 

 

Tabela I – Características e Aptidões necessárias no Consultor – Parte III, Pergunta 3.1 

 

Frequência Validada (%) 

1 2 3 4 5 

Analisar e avaliar conflitos éticos 0 0 7,1 21,4 71,4 

Identificar e avaliar opções eticamente justificáveis 0 0 7,1 28,6 64,3 

Facilitar os encontros formais e informais entre as 
pessoas de interesse no caso em questão 

0 7,1 28,6 28,6 35,7 

Pensamento Crítico 0 0 7,1 7,1 85,7 

Reconhecer as suas limitações 0 0 14,3 21,4 64,3 

Recolha e verificação de informação clínica, social 
e cultural 

7,1 0 14,3 28,6 50 

Avaliação Global da Escala 2,4 13,1 84,5 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14. Classificação: 1 e 2 = Discordo, 3 = Neutro, 4 e 5 = Concordo.  
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Tabela II – Papel das Comissões de Ética e dos Consultores – Parte III, Pergunta 10 

 

Frequência Validada (%) 

1 2 3 4 5 

A Comissão de Ética deve ter um papel de 
regulação e vigilância dos consultores 

0 28,6 7,1 35,7 28,6 

A Comissão de Ética deve cooperar com os 
consultores sempre que necessário 

0 0 0 42,9 57,1 

A Comissão de Ética deve consolidar o papel dos 
consultores, produzindo guias de ação para 

dilemas éticos mais frequentes 
0 0 0 42,9 57,1 

Através do estudo retrospetivo dos casos 
analisados pelos consultores, a Comissão pode 

reforçar o seu papel, analisando problemas 
comuns na sua instituição e criando planos de ação 
que permitam a melhoria do cuidado ao paciente 

0 7,1 7,1 35,7 50 

Cada caso clínico referenciado é uma 
oportunidade para educar a equipa responsável 

pelos cuidados de saúde do paciente 
relativamente ao problema em questão 

0 7,1 7,1 28,6 57,1 

Os processos clínicos e as bases de dados devem 
apresentar uma secção para narrativa do consultor 

(recomendações, outcomes…) 
0 7,1 14,3 42,9 35,7 

Devem ser aplicadas diretrizes gerais para que o 
modelo de Consultoria não seja demasiado 

heterogéneo entre hospitais 
0 7,1 7,1 64,3 21,4 

Avaliação Global da Escala 8,2 6,1 85,7 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14. Classificação: 1 e 2 = Discordo, 3 = Neutro, 4 e 5 = Concordo.  
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Tabela III – Vantagens da Consultoria Individual – Parte III, Pergunta 10.1 

 

Frequência Válida (%) 

1 2 3 4 5 

Maior acesso e brevidade de resposta 0 7,1 14,3 57,1 21,4 

O consultor tem de apresentar todos os 
conhecimentos e capacidades para avaliar 

conflitos éticos 
0 0 14,3 42,9 42,9 

O consultor é integrado na equipa multidisciplinar 
que acompanha o paciente, seguindo o caso ao 

longo da sua evolução 
0 28,6 21,4 35,7 14,3 

Apoio direto a pacientes, familiares e profissionais 0 0 21,4 50 28,6 

Redução das “consultas éticas de corredor” 0 0 7,1 35,7 57,1 

Uniformidade e menor variabilidade do processo 0 0 7,1 57,1 35,7 

Avaliação Global da Escala 6 14,3 79,7 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14. Classificação: 1 e 2 = Discordo, 3 = Neutro, 4 e 5 = Concordo.  
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Tabela IV – Desvantagens da Consultoria Individual – Parte III, Pergunta 10.2 

 

Frequência Válida (%) 

1 2 3 4 5 

Pressão para resolução de problemas 
rapidamente, não permitindo a reflexão ideal 

0 21,4 35,7 28,6 14,3 

O consultor tem de apresentar todos os 
conhecimentos e capacidades para avaliar 

conflitos éticos 
7,1 21,4 14,3 35,7 21,4 

Abordagem individual – possível viés pessoal do 
consultor 

0 7,1 42,9 28,6 21,4 

Ausência de multidisciplinariedade 0 28,6 28,6 21,4 21,4 

Falsa desresponsabilização dos clínicos face às 
decisões éticas do caso 

0 7,1 28,6 57,1 7,1 

Avaliação Global da Escala 18,5 30 51,4 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14. Classificação: 1 e 2 = Discordo, 3 = Neutro, 4 e 5 = Concordo.  
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Tabela V – Caracterização da Entidade em que as Comissões de Ética se inserem – Parte I, Pergunta 
1 e 2 

Tipo Frequência Válida (%) 

Público 72,2 

Universitário 22,2 

Privado 5,6 

Dimensões (nº de camas) Frequência Válida (%) 

< 200 16,7 

200 – 400 61,1 

400 – 600 11,1 

> 600 11,1 

Nota: Ntotal=19, Nválido=18. 
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Tabela VI – Número de elementos por Comissão de Ética 

Média 8 

Moda 7 

Máximo 11 

Mínimo 6 

Nota: Ntotal=19, Nválido=18. 
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Tabela VII – Área de Formação dos elementos das Comissões de Ética – Parte I, Pergunta 3.1 

Profissão Frequência Média Válida (%) 

Médicos 34,3 

Farmacêuticos 10,5 

Enfermeiros 17,5 

Juristas 10,5 

Filósofos 3,5 

Teólogos 7,7 

Assistentes Sociais 4,9 

Psicólogos 4,2 

Outros 7 

Nota: Ntotal=19, Nválido=18. 
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Tabela VIII - Dados sociodemográficos dos elementos das Comissões de Ética – Parte I, Perguntas 
3.2 e 3.3 

Sexo Frequência Média Válida (%) 

Feminino 51,7 

Masculino 48,3 

Idade 

Máxima 78 

Mínima 33 

Nota: Ntotal=19, Nválido=18. 
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Tabela IX – Método de formação na área da Bioética (entre os elementos com formação) – Parte I, 
Pergunta 4.1 

 Frequência Média Válida (%) 

Durante a licenciatura/Mestrado integrado em Medicina 39,7 

Palestras, Workshops, Congressos e/ou Conferências 72,6 

Cursos e/ou Pós-graduações 43,8 

Mestrado e/ou Doutoramento 8,2 

Nota: Ntotal=19, Nválido=18. 51% dos membros integrantes das CE têm formação na área. 
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Tabela X – Atividades formativas realizadas pelas Comissões de Ética em 2018 e 2019 – Parte I, 
Pergunta 6 

 Frequência Média Válida (%) 

Palestras 29,4 

Guias, diretrizes e recomendações 17,6 

Palestras + Guias, diretrizes e recomendações 29,4 

Nenhuma 11,8 

Outras 11,8 

Nota: Ntotal=19, Nválido=17. 
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Tabela XI – Número de pareceres realizados pelas Comissões de Ética (valor médio entre 2018 e 
2019) – Parte II, Pergunta 1.1 

Nº de Pareceres Frequência Válida (%) 

1-50 64,3 

51-100 21,4 

101-150 7,1 

> 500 7,1 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14. 
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Tabela XII – Temas de pareceres realizados pelas Comissões de Ética entre 2018 e 2019 – Parte II, 
Pergunta 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ntotal=19, Nválido=16. 

  

Temas dos Pareceres Frequência Válida (%) 

Investigação clínica 100 

Direitos dos doentes 50 

Atuação deontológica dos profissionais 56,3 

Acesso a informação em saúde 56,3 

Outros 18,8 
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Tabela XIII – Número de consultas realizados pelas Comissões de Ética (valor médio entre 2018 e 
2019) – Parte II, Pergunta 2.1 

Nº de Consultas Frequência Válida (%) 

0 26,7 

1-50 53,3 

51-100 6,7 

101-150 6,7 

> 500 6,7 

Nota: Ntotal=19, Nválido=15. 
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Tabela XIV  – Temas de consultas realizados pelas Comissões de Ética entre 2018 e 2019 – Parte II, 
Pergunta 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ntotal=15, Nválido=11.  

  

Temas das Consultas Frequência Válida (%) 

Direitos dos doentes 72,7 

Atuação deontológica dos profissionais 72,7 

Acesso a informação em saúde 36,4 

Outros 45,5 
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Tabela XV – Disponibilidade Ideal por parte dos Consultores – Parte III, Pergunta 7 

 Frequência Válida (%) 

Dias por semana 

1 50 

2 10 

5 20 

7 20 

Horas por dia 

1-2 22,2 

3-4 33,3 

5-6 22,2 

24 22,2 
Nota: Ntotal=19; Nválido(dias)=10, Nválido(horas)=9 
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Tabela XVI – Tabulação Cruzada entre o Tipo de Entidade e o Número de Pareceres 

 

Número de Pareceres 

Total 

1-50 51-100 
101-
150 

>500 

Tipo de 
Entidade 

Público 

Contagem 8 2 1 0 11 

% dentro da 
Entidade 

72,7% 18,2% 9,1% 0,0% 100,0% 

Universitário 

Contagem 1 0 0 1 2 

% dentro da 
Entidade 

50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Privado 

Contagem 0 1 0 0 1 

% dentro da 
Entidade 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 9 3 1 1 14 

% dentro da 
Entidade 

64,3% 21,4% 7,1% 7,1% 100,0% 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14 
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Tabela XVII – Tabulação Cruzada entre o Tipo de Entidade e o Número de Consultas 

 
 

Número de Consultas 

Total 

0 1-50 51-100 
101-
150 

> 500 

Tipo de 
Entidade 

Público 

Contagem 4 5 1 1 0 11 

% dentro da 
Entidade 

36,4% 45,5% 9,1% 9,1% 0,0% 100,0% 

Universitário 

Contagem 0 2 0 0 1 3 

% dentro da 
Entidade 

0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Privado 

Contagem 0 1 0 0 0 1 

% dentro da 
Entidade 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 4 8 1 1 1 15 

% dentro da 
Entidade 

26,7% 53,3% 6,7% 6,7% 6,7% 100,0% 

Nota: Ntotal=19, Nválido=15 
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Tabela XVIII – Tabulação Cruzada entre o Número de Pareceres e o Número de Consultas 

 

Número de Consultas 

Total 

0 1-50 
51-

100 

101-

150 

Número 

de 

Pareceres 

1-50 

Contagem 3 6 0 0 9 

% dentro do 

Nº Pareceres 
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

51-

100 

Contagem 1 1 1 0 3 

% dentro do 

Nº Pareceres 
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

100,0

% 

101-

150 

Contagem 0 0 0 1 1 

% dentro do 

Nº Pareceres 
0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

100,0

% 

> 500 

Contagem 0 1 0 0 1 

% dentro do 

Nº Pareceres 
0,0% 

100,0

% 
0,0% 0,0% 

100,0

% 

Total 

Contagem 4 8 1 1 14 

% dentro do 

Nº Pareceres 
28,6% 57,1% 7,1% 7,1% 

100,0

% 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14 
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Tabela XIX – Tabulação Cruzada entre as Dimensões Hospitalares (nº de camas) e o Número de 
Pareceres 

 

Número de Pareceres 

Total 

1-50 51-100 
101-

150 
> 500 

Dimensões 

(nº de 

camas) 

< 200 

Contagem 2 0 0 0 2 

% dentro das 

Dimensões 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

200-

400 

Contagem 7 1 1 0 9 

% dentro das 

Dimensões 
77,8% 11,1% 11,1% 0,0% 100,0% 

400-

600 

Contagem 0 2 0 0 2 

% dentro das 

Dimensões 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

> 600 

Contagem 0 0 0 1 1 

% dentro das 

Dimensões 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Contagem 9 3 1 1 14 

% dentro das 

Dimensões 
64,3% 21,4% 7,1% 7,1% 100,0% 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14 
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Tabela XX  – Tabulação Cruzada entre as Dimensões Hospitalares (nº de camas) e o Número de 
Consultas 

 

Número de Consultas 

Total 

0 1-50 
51-

100 

101-

150 
> 500 

Dimensões 

(nº de 

camas) 

< 200 

Contagem 2 0 0 0 0 2 

% dentro das 

Dimensões 

100,0

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

200-

400 

Contagem 1 6 1 1 0 9 

% dentro das 

Dimensões 
11,1% 66,7% 11,1% 11,1% 0,0% 

100,0

% 

400-

600 

Contagem 1 1 0 0 0 2 

% dentro das 

Dimensões 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

> 600 

Contagem 0 1 0 0 1 2 

% dentro das 

Dimensões 
0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

100,0

% 

Total 

Contagem 4 8 1 1 1 15 

% dentro das 

Dimensões 
26,7% 53,3% 6,7% 6,7% 6,7% 

100,0

% 
Nota: Ntotal=19, Nválido=15. 
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Tabela XXI – Tabulação Cruzada entre a Existência de Recursos para Aplicação de um Sistema de 
Consultoria e o Número de Pessoas que poderiam ser Consultores, em cada Comissão de Ética 

 

Nota: Ntotal=19, Nválido=13. 

  

 
Número de possíveis consultores 

Total 

0 1-2 3-6 Desconhecido 

Os atuais 

recursos 

permitem a 

aplicação de 

um modelo de 

CABC? 

Não 

Contagem 2 5 3 0 10 

% dentro de 

Recursos 
20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 

100,0

% 

Sim 

Contagem 0 0 2 1 3 

% dentro de 

Recursos 
0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

100,0

% 

Total 

Contagem 2 5 5 1 13 

% dentro de 

Recursos 
15,4% 38,5% 38,5% 7,7% 

100,0

% 
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Tabela XXII – Tabulação Cruzada entre a Existência de Recursos para Aplicação de um Sistema de 
Consultoria e o Número de Pessoas com Formação em Bioética, em cada Comissão de Ética 

 
Número de Pessoas com Formação 

Total 

1-2 3-4 5-6 > 6 

Os atuais 

recursos 

permitem a 

aplicação de um 

modelo de 

CABC? 

Não 

Contagem 4 1 2 3 10 

% dentro de 

Recursos 
40,0% 10,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Sim 

Contagem 1 2 1 0 4 

% dentro de 

Recursos 
25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 5 3 3 3 14 

% dentro de 

Recursos 
35,7% 21,4% 21,4% 21,4% 100,0% 

Nota: Ntotal=19, Nválido=14 
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Tabela XXIII – Tabulação Cruzada entre o Número de Pessoas que poderiam ser Consultores e o 
Número de Pessoas com Formação em Bioética, em cada Comissão de Ética 

 

Número de Pessoas com Formação 

Total 

1-2 3-4 5-6 > 6 

Número de 
pessoas capazes 
de desempenhar 

o papel de 
consultores 

0 

Contagem 1 0 0 1 2 

% em 
Consultores 

50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

1-2 

Contagem 3 1 0 1 5 

% em 
Consultores 

60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

3-6 

Contagem 0 2 2 1 5 

% em 
Consultores 

0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Desconhecido 

Contagem 1 0 0 0 1 

% em 
Consultores 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 5 3 2 3 13 

% em 
Consultores 

38,5% 23,1% 15,4% 23,1% 100,0% 

Nota: Ntotal=19, Nválido=13. 
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