
 

 

 

 

CES ARSLVT – Assistencial 

Pedido de parecer sobre acção de educação para a saúde patrocinada por entidade externa  

 

 

PARECER Nº 004/ASS/CES/2014 

A CES da ARSLVT, na sequência do pedido do Conselho Diretivo da ARSLVT, nos termos da alínea a) 

do nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de Maio, após solicitação do Presidente do 

Conselho Clínico do ACES Oeste Norte, emite o seguinte parecer sobre a realização de acção de 

educação para a saúde patrocinada por entidade externa, nos termos da alínea b) do nº 1 e do nº 

2 do artigo 6º do referido Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de Maio e do artigo 6º do seu regulamento 

interno. 

 

1. SOBRE O PEDIDO 

O pedido de emissão de parecer é relativo à realização de uma sessão informativa (através do 

método expositivo/interactivo) sobre alimentação, a utentes com diabetes mellitus e aos seus 

familiares inscritos numa Unidade de Saúde. Tendo como objectivos “que o utente conheça os 

alimentos e os saiba conjugar; que se verifique glicemias e HbA1c normalizadas após esta sessão; 

melhorar a qualidade de vida destes utentes e desmistificar a diabetes”. O formador, nutricionista, 

é patrocinado por uma empresa de tecnologias em saúde (medicação, dispositivos e outros), “não 

havendo contacto directo entre os utentes e também não existindo compromisso de usar 

exclusivamente produtos deste Laboratório – vamos trabalhar com máquinas de diabetes de todas 

as marcas e é o utente que escolhe a que melhor se adapta, independentemente da marca” 

(citando o pedido). 

1.1 Questões éticas em apreciação 

A realização de uma “sessão informativa” a utentes, com as características enunciadas 

anteriormente, leva a uma ponderação ética entre (i) o interesse dos utentes em aceder a 

informação objectiva e isenta, que lhes permita decidir sobre a sua saúde, e (ii) o interesse  



 
 

comercial da entidade promotora da acção. Outra questão ética que emerge da referida 

actividade é o conflito de interesses do formador e/ou dos promotores. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Dois príncipios éticos devem ser considerados na análise desta situação: (i) o príncipio do 

respeito pela autonomia, que nos diz que o utente deve ser livre para decidir sobre a sua saúde 

sem constrangimentos impostos por outrem; e (ii) o da beneficência , que se formula afirmando 

que o profissional de saúde deve actuar no melhor interesse do utente. 

Spurling GK e colaboradores1 publicaram em 2010 uma revisão sistemática com o objectivo de 

analisar a relação entre a exposição a informação da indústria farmacêutica e a qualidade, 

quantidade e custos das prescrições.  Concluíram que, com raras excepções, estudos de exposição 

a informação fornecida directamente pelas companhias farmacêuticas estão associados com 

maior frequência de prescrição, custos mais elevados ou diminuição da qualidade de prescrição. 

Não encontraram evidência de melhoria na qualidade da prescrição, ainda que a literatura 

disponível não exclua essa possibilidade. Sendo recomendável seguir o princípio da precaução nas 

relações com a indústria farmacêutica, em particular no que concerne à informação por ela 

disponibilizada. 

O interesse crescente dos utentes em aceder a informação em saúde, permitindo a sua 

capacitação e o consequente aumento do poder de decisão, levou à publicação pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho, da Directiva n.º 2010/84/UE2, de 15 de dezembro de 2010, sobre 

informação do público em geral sobre produtos médicos sujeitos a prescrição. 

Esta Directiva foi transposta para o ordenamento juridico nacional através do Decreto-Lei nº 

20/2013 de 14 de fevereiro3, onde no capítulo IX, artigo 150º, se pode ler a definição de 

publicidade de medicamentos (ver ponto seguinte). 

 

                                                
1 Spurling GK. et al. Information from Pharmaceutical Companies and the Quality, Quantity, and Cost of  
Physicians’ Prescribing: A Systematic Review. PLoS Med. 2010; 7(10): e1000352. doi:10.1371/journal.pmed.1000352.  
2 http://ec.europa.eu/health/files/patients/ip_10-2011/dir_ip_2011_en.pdf 
3 http://www.dre.pt/pdf1s/2013/02/03200/0079900912.pdf 

http://ec.europa.eu/health/files/patients/ip_10-2011/dir_ip_2011_en.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2013/02/03200/0079900912.pdf


 
 

2.1 Conceito de informação e publicidade em saúde 

A fronteira entre informação e publicidade em saúde é, por vezes, difícil de definir, mas a sua 

identificação é decisiva para uma atitude técnica com rigor. 

A partir da vasta documentação existente sobre a importância da informação e da educação na 

promoção da saúde das pessoas e grupos, consideramos que a informação em saúde, no sentido 

lato de uma estratégia de educação para a saúde, consiste na transmissão organizada de 

conhecimentos sobre temas relacionados com a saúde; tem por objecto dar ao utente informação 

sobre os seus processos de saúde -doença, as suas necessidades em saúde, assim como sobre as 

estratégias terapêuticas disponíveis. A informação em saúde capacita-o para participar nos 

processos de tomada de decisão relativos aos seus comportamentos e questões relativas à saúde. 

A informação em saúde deve assim ser objectiva, imparcial; deve ser baseada na evidência; 

actualizada; confiável; factualmente correcta e não enganosa; compreensível e claramente 

entendível; e deve satisfazer as necessidades e expectativas dos utentes.4 

Tomando por analogia o disposto na legislação do medicamento, pode considerar-se que a 

publicidade em saúde consiste em qualquer forma de informação, de prospecção ou de incentivo 

que tenha por objecto ou por efeito a promoção da prescrição , dispensa, administração, aquisição 

e consumo de produtos ou intervenções em saúde5. 

 

O crivo tem (sempre) de estar presente, pois o utente deve dispor de informação isenta e rigorosa 

que lhe permita escolhas livres e esclarecidas evitando dar lugar a uma qualquer atitude ligeira 

suportada (apenas) por uma ambição comercial incontrolável. 

 

A ponderação entre os princípios éticos, o cumprimento dos critérios que constituem a essência 

da informação em saúde e a garantia de que não se tratam de acções publicitárias e de índole 

comercial, facilitará a tomada de decisão. 

 

                                                
4 http://ec.europa.eu/health/files/patients/ip_10-2011/m11_677_en.pdf 
5 Decreto-Lei nº 20/2013 de 14 de fevereiro 

http://ec.europa.eu/health/files/patients/ip_10-2011/m11_677_en.pdf


 
 

2.2 Conflito de interesses em saúde 

O Conflito de interesses constituí um conjunto de condições em que o julgamento profissional a 

respeito de um interesse primário (como a saúde e o bem estar do doente ou a validade da 

investigação científica), é indevidamente influenciado por um interesse secundário (financeiro ou 

não financeiro)6. 

A Lei de Bases da Saúde7, estabelece na Base XV que “A política de recursos humanos para a saúde 

visa satisfazer as necessidades da população, garantir a formação, a segurança e o estímulo dos 

profissionais, incentivar a dedicação plena, evitando conflitos de interesse”. 

As relações entre os profissionais de saúde e as empresas de tecnologias em saúde (medicação, 

dispositivos e outros) são cada vez mais complexas. Da reflexão sobre esta complexidade, surgiu 

em Janeiro de 2012, o novo Código deontológico para as práticas promocionais da Indústria 

farmacêutica e para as interacções com os profissionais de saúde8, publicado pela APIFARMA. O 

Art 19º deste Código diz “A contratação de um profissional de saúde como consultor não pode ter 

como contrapartida o incentivo para recomendar, prescrever, adquirir, fornecer, vender ou 

administrar um medicamento específico”. Podendo ler-se, ainda neste artigo, “Em qualquer 

contrato ou acordo celebrado entre as empresas e os profissionais de saúde, seja no âmbito deste 

artigo ou no âmbito de uma relação laboral, deve ser incluída a obrigação do profissional de saúde 

se identificar como consultor da empresa, sempre que escrever ou falar em público sobre matérias 

objecto do contrato ou acordo ou sobre assuntos relacionados com a empresa”. 

Deste modo, e de acordo com o Parecer do CNEV9, o conflito de interesses pode surgir da forma 

como os profissionais de saúde são reembolsados pela prestação do seu serviço. Esta relação 

financeira constituí o interesse secundário que se sobrepõe ao primário, o melhor bem dos seus 

utentes. 

 

                                                
6 Thompson DF (1993). Understanding financial conflicts of interest. New England Journal of Medicine 329: 573-576 
7 Lei nº 48/90, de 24 agosto disponível em: 
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITUL
O_I/lei_48-90.pdf 
8 http://www.rcmpharma.com/sites/default/files/if/files/CodigoDeontologicoPromocionaisIFePS.pdf 
9 CNEV Parecer 72/CNEV/2013 – Parecer sobre Declaração de interesse e Conflito de interesses em saúde e Investigação 
Biomédica 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_I/lei_48-90.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_I/lei_48-90.pdf
http://www.rcmpharma.com/sites/default/files/if/files/CodigoDeontologicoPromocionaisIFePS.pdf


 
 

Em complemento, os profissionais de saúde encontram-se integrados numa Instituição, 

dependendo das suas acções, a maior ou menor credibilidade pública da mesma. Emerge também 

daqui a questão do conflito de interesse institucional (Parecer CNEV). 

A declaração do conflito de interesses, de associações de doentes, associações ou sociedade 

médica de cariz científico ou de estudos clínicos e profissionais de saúde, está prevista no Decreto-

Lei nª 20/2013 de 14 fevereiro, nomeadamente, no Art. 159º, nº 6. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Considerando os fundamentos expressos e os termos do pedido formulado sobre a realização de 

uma sessão informativa a utentes de uma Unidade Saúde, utilizando um formador patrocinado 

por empresa de tecnologias em saúde (medicação, dispositivos e outros), a CESARSLVT é do 

parecer que: 

I. As Instituições de saúde, na plena assumpção das suas atribuições, devem delinear Planos de 

Educação da Saúde da população utilizando preferencialmente, como formadores, os profissionais 

de saúde da instituição.  

II. A informação em saúde, definida como a transmissão organizada de conhecimentos sobre 

temas relacionados com a saúde, deve ser objectiva e imparcial; deve ser baseada na evidência; 

actualizada; confiável; factualmente correcta e não enganosa; compreensível e claramente 

entendível; e deve satisfazer as necessidades e expectativas dos utentes. 

III. A informação em saúde deve favorecer a capacitação do utente, potenciando a sua autonomia 

e o seu juízo crítico em saúde. 

IV. Os profissionais de saúde ou outros intervenientes em saúde devem fazer declaração de 

conflito de interesse, em impresso próprio , a ser fornecido pela Instituição que representam. Nos 

casos de patrocinio ou financiamento externo interessará que sejam expressos. 

 V. Deve ser desaconselhada, a utilização de formadores externos, nomeadamente, os 

patrocinados por empresa de tecnologias em saúde (medicação, dispositivos e outros), em sessões 

de informação a utentes e a profissionais. 

 



 
 

4. SUGESTÃO DE PROCEDIMENTO  

 

As Unidades de Saúde devem definir a população alvo, o tipo de formação, o seu conteúdo 

formativo, os objectivos que se pretendem a atingir e a metodologia que será utilizada para a sua 

avaliação. Devem ainda definir critérios de selecção de formadores, que garantam a isenção e a 

qualidade da formação: modelos de avaliação de formadores, metodologias de selecção de 

formadores, estratégias para a definição de potenciais conflitos de interesse e metodologias para 

gestão desses conflitos. 

 

11 de Abril de 2014 

Pela Secção Assistencial da Comissão de Ética da ARSLVT 

 


