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Pedido de Relatório Médico ou Registo Clínico 

Orientação e Informação 
Proteção e acesso a informação 

 

O Hospital está ao serviço do cidadão para quem orienta a sua ação, tendo em conta os princípios, 
entre outros, da boa governação, qualidade, da proteção da confiança, da comunicação eficaz e 
transparente, da simplicidade, da responsabilidade e da gestão participativa.  

(Art.º. 2, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação do Decreto-Lei n.º 73/2014 de 13 de maio) 

 

Os cidadãos têm o direito de ser informados. 

Os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do 
disposto na lei 

(Art. 268 Constituição da República Portuguesa - CRP) 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 

 

O utente dos serviços de saúde é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida 
privada. 

O utente dos serviços de saúde tem o direito a ser informado pelo prestador dos cuidados de saúde 
sobre a sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado.  

A informação deve ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e inteligível. 

(Lei nº 15/2014, de 21/03) 

 

Os órgãos e serviços do Hospital devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua atividade, 
de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a proximidade com os 
interessados.  

Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a integridade, a 
autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da informação.  

(Art. 13 do CPA; Decreto-Lei n.º 73/2014 de 13 de maio) 

 

A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento 
automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua proteção, designadamente através 
de entidade administrativa independente  

Art. 35, nº 2 da CRP Lei nº 67/98, de 26/10. 

 

O utente dos serviços de saúde tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais. 

(Art. 6º, Lei nº 41/2004, de 18/08) 
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Os cidadãos têm direito à proteção de dados pessoais e à segurança e integridade dos suportes, 
sistemas e aplicações utilizados. 

(Art. 18 Código de Procedimento Administrativo) 

(Lei nº 41/2004, de 18/08) 

 

O utente dos serviços de saúde é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida 
privada e o tratamento de dados faz-se em conformidade ao art. 5º da Lei 67/98, de 26 de outubro, 
garantindo-se que os dados são adequados, pertinentes e não excessivos para as finalidades 
prosseguidas. 

 (Art. 7º Lei n.º 15/2014 de 21 de março) 

O utente pode exigir a retificação de informações inexatas e a inclusão de informações total ou 
parcialmente omissas nos termos do art. 11 da citada lei. 

A informação de saúde abrange todo o tipo de informação direta ou indiretamente ligada à saúde, 
presente ou futura, de uma pessoa, quer se encontre com vida ou tenha falecido, e a sua história clínica 
e familiar. 

Ela é propriedade do cidadão, e inclui os dados clínicos registados, resultados de análises e outros 
exames subsidiários, intervenções e diagnósticos.  

As unidades do sistema de saúde são os depositários da informação, a qual não pode ser utilizada para 
outros fins que não os da prestação de cuidados e a investigação em saúde e outros estabelecidos 
pela lei.  

O titular da informação de saúde tem o direito de, querendo, tomar conhecimento de todo o processo 
clínico que lhe diga respeito, salvo circunstâncias excecionais devidamente justificadas e em que seja 
inequivocamente demonstrado que isso lhe possa ser prejudicial, ou de o fazer comunicar a quem seja 
por si indicado. 

Os profissionais de saúde estão obrigados ao dever de sigilo relativamente aos factos de que tenham 
conhecimento no exercício das suas funções, salvo lei que disponha em contrário ou decisão judicial 
que imponha a sua revelação. 

 (Art. 6º, Lei nº 41/2004, de 18/08) 

 

O Estatuto da Ordem dos Médicos (aprovado pelo DL 282/77, de 5 de Julho) enuncia como dever dos 
médicos a obrigação de «guardar segredo profissional.  

(Art.. 13.º al. c) 

 

O Código Deontológico da Ordem dos Médicos tem várias disposições - artigos 67.º a 80.º - sobre 
segredo profissional e arquivos clínicos. 

A obrigação de ‘guardar segredo’ é obrigação jurídica e deontológica 

O segredo profissional abrange todos os factos que tenham chegado ao conhecimento do médico no 
exercício do seu mister ou por causa dele. 

(Art.. 68) 
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Os diretores, chefes de serviço e médicos assistentes dos doentes estão obrigados, singular e 
coletivamente, a guardar segredo profissional quanto às informações clínicas que, constituindo objeto 
do segredo profissional, constem do processo individual do doente organizado por quaisquer entidades 
coletivas de saúde, públicas ou privadas. 

(Art.. 69) 

 

Sempre que o interesse do doente o exija, o médico deve comunicar sem demora a qualquer outro 
médico assistente, os elementos do processo clínico necessários à continuidade dos cuidados. 

(Art.. 78) 

Os médicos responsáveis pelo doente no decurso do seu internamento hospitalar, devem prestar ao 
médico assistente todas as informações úteis acerca do respetivo caso clínico. 

(Art.. 122 nº 2) 

O médico assistente que envie doente a hospital deve transmitir aos respetivos serviços médicos os 
elementos necessários à continuidade dos cuidados clínicos. 

(Art.. 122 nº 1) 

A lei contempla outras situações específicas (Ex: Declaração de Doenças Obrigatórias, Segurança no 
Trabalho, Transplantação de órgãos). 

• Consulte a deliberação 51 da CNPD e o esclarecimento em: 
http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=123 

• https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/sico-del-512001-cnpd-pdf.aspx 

 
 

As organizações de saúde permitem o acesso a informação clínica para efeitos de investigação nos 
estritos limites da lei. 

 (Lei n.º 21/2014, de 16 de abril)  

Informe-se: consulte a CNPD na Deliberação n.º 1704/2015 

https://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/DEL_2015_InvestClinica.pdf 
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