
Estimados colegas,

Realizamos este ano, a 25 de Setembro, no Seminário de Vilar (Porto), a 10ª edição do Seminário de Ética da Ordem 

dos Enfermeiros, organizado pelo Conselho Jurisdicional. Assinalamos uma década de realização deste evento que 

mantém como objectivo central o aprofundamento da reflexão ética em Enfermagem. Como sempre, escolhemos um 

tema actual para meditação e discussão: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 

O tempo que hoje vivemos faz emergir nos sistemas de saúde e nos cuidados de Enfermagem o problema da 

informação de saúde, do tratamento dos seus dados e as inúmeras questões éticas que se levantam a este respeito. 

A criação em Portugal do «Registo de Saúde Electrónico», bem como a proliferação de diversos sistemas de informa-

ção em saúde, originam novas formas de lidar com a informação relativa às pessoas a quem prestamos cuidados, 

sendo que a base de confiança com que a informação nos foi transmitida e o nosso correlativo dever de guardar 

segredo sobre ela, se mantêm. 

Foi considerando estas e outras questões que nos pareceu pertinente dedicar o X Seminário de Ética à SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO. Pretendemos assim contribuir para a reflexão ética sobre este assunto e procurar na Deontologia 

Profissional de Enfermagem os princípios, os valores, os deveres e os direitos dos enfermeiros que lhe estão relacio-

nados. 

De outro modo, no ano em que a Ordem dos Enfermeiros definiu como tema central das suas actividades a «Segu-

rança dos Cuidados», decidimos concretizar este tema com uma dimensão particular da segurança. 

Num tempo em que inúmeros problemas e dilemas éticos surgem na nossa prática profissional, procuraremos mais 

uma vez encontrar os fundamentos que nos ajudem nas complexas tomadas de decisão no acto de cuidar. 

Como habitualmente, convidámos um conjunto de individualidades dos domínios da Enfermagem, da Ética e do 

Direito que nos trarão contributos enriquecedores para a nossa reflexão. Esperamos que à riqueza das conferências 

e comunicações, se junte a sua disponibilidade para participar.

Marcamos encontro no X Seminário de Ética.

Os meus estimados cumprimentos,

Lisboa, 20 de Julho de 2009
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