
 Comissão de Ética para a 

Saúde 
 

Parecer 022/ASS/CES/2014 

                      

 

 
1 

 P 22 

A CES da ARSLVT, nos termos da alínea b) 
do nº 1 e do nº 2 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 97/95 de 10 de Maio e do artigo 6º 
do seu regulamento interno, emite, por 
solicitação dos ACES Lisboa Norte e Cascais 
da ARSLVT, um parecer sobre a anulação de 
registos clínicos do processo clínico. 
 
 
A questão em análise 
 
A questão em análise prende-se com os 
registos clínicos e com a possibilidade de se 
proceder à anulação dos mesmos a pedido 
do utente. 
 
Dos factos 
 
A Diretora Executiva do ACES Cascais 
solicita o parecer sobre os procedimentos a 
adotar para se apagarem registos clínicos, 
a pedido dos utentes, sustentados por uma 
reclamação de uma utente à ERS. A utente 
de Cascais refere, requeria:  “ o que 
pretendo é a anulação total de todos os 
registos clínicos elaborados pelo médico… 
a retificação das datas… e anular todo e 
qualquer registo de dados pessoais “, e , 
aparentemente essa solicitação estaria 
relacionada com uma eventual inexatidão 
dos registos clínicos que, por essa razão, se 
constituiriam como lesivos dos seus 
interesses. 
 
A Directora Executiva do ACES Lisboa Norte 
expõe sobre um utente que solicita que 
sejam retirados do seu registo clínico 
alguns dados clínicos que são descritos 
como “ uma situação que ocorreu num 
período da sua vida e que o Médico de 
Família, na altura, registou na sua história 
clínica” alegando para tal que, “ tendo-se 
apercebido que as informações registadas 
no SAM são acessíveis a outros médicos, 
neste caso ao seu novo Médico de Família” 
para o qual transferiu a sua inscrição, ficou 
muito zangado e solicitou à Direcção que, a 

seu pedido, fosse apagada essa 
informação”. O utente já teria recorrido à 
CADA que “lhe confirmou que não está 
previsto o “apagar” da informação clínica e 
o aconselhou a bloquear o acesso a essa 
informação na PDS o que terá feito”. 
Por sua vez a Presidente do Conselho 
Clínico apreciou o referido pedido e emitiu 
parecer que se transcreve: 
 

“…. Faz parte da carta dos direitos 
e deveres dos utentes: 

 O dever do doente de 
fornecer aos profissionais 
de saúde todas as 
informações necessárias 
para a obtenção de um 
correto diagnóstico e 
adequado tratamento. 

 Dever de colaborar com os 
profissionais de saúde… 

 Por outro lado, o utente 
tem direito a tomar 
conhecimento dos dados 
registados no seu 
processo… 

 A omissão de alguns dados 
apenas é justificável se a 
sua revelação for 
considerada prejudicial 
para o doente ou se 
contiverem informação 
sobre terceiras pessoas 

 
Quando o utente refere que teve 
uma situação clínica que motivou a 
marcação de uma consulta de 
psiquiatria, este aspeto pode ser 
importante para um diagnóstico 
futuro e acompanhamento 
adequado para o trajeto clínico do 
mesmo, daí a necessidade de 
proceder ao seu registo. 
A transmissão da informação 
clínica entre médicos é sujeita a 
sigilo profissional, e é um 
imperativo deontológico. Acresce a 
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esse facto o dever do utente 
colaborar com os profissionais de 
saúde não omitindo dados que 
podem ser importantes para a sua 
vigilância futura em termos de 
saúde (ver carta dos direitos e 
deveres dos utentes) 
“ O Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida defende 
que qualquer indivíduo pode 
solicitar o não acesso a alguns dos 
seus dados de saúde (em áreas 
mais sensíveis e íntimas) por alguns 
dos seus profissionais de saúde, 
quando tal acesso não se afigure 
absolutamente necessário no 
contexto clínico concreto e tal facto 
não fira as boas práticas clínicas, 
nem os preceitos bioéticos 
consensuais”. 
No caso concreto a questão que se 
coloca é pois se a informação que o 
utente pede para ser apagada do 
seu registo é ou não necessária 
para manter uma boa prática 
clínica… parece-me contudo não se 
justificar o apagamento dos dados 
pretendidos da sua ficha clínica” 

 
Podemos, em síntese, considerar que 
estaríamos em presença de dois utentes 
que invocando razões aparentemente 
diversas solicitam que sejam retirados dos 
seus registos clínicos alguns dados de 
saúde pessoais. Num caso, por considerar 
que conteriam informação não exata e 
lesiva dos seus interesses e noutro por o 
utente não querer revelar informação a 
outro médico que considera sensível para a 
sua futura relação médico-doente. Em 
ambos os casos, fica-nos a dúvida se 
eventualmente não se poderia colocar a 
hipótese de um possível receio associado à 
estigmatização das doenças mentais. 
Saliente-se que, mesmo entre médicos, foi 
demonstrada relutância em assumirem o 
papel de doentes e em admitirem a 

existência de problemas emocionais, sendo 
que a justificação para tal comportamento 
residiria não só no paradigma da imagem e 
identidade profissional inerente ao médico 
como na incerteza quanto à salvaguarda da 
sua confidencialidade12 . Estes resultados 
parecem revelar que o receio do estigma 
associado à doença mental não é exclusivo 
dos doentes mas extensível aos próprios 
profissionais de saúde. 
 
O registo clínico é um instrumento 
essencial que permite ao profissional de 
saúde rever os antecedentes pessoais e 
familiares dos doentes, identificar os seus 
problemas de saúde e assegurar a 
qualidade e a segurança na prestação de 
cuidados de saúde.  
 
Os registos clínicos são, assim, o garante de 
uma elevada qualidade na prestação de 
cuidados de saúde, ao disponibilizar 
informação que facilita uma gestão 
adequada de recursos, a eficiência e a 
inserção e a coordenação dos diversos 
membros de uma equipa de cuidados de 
saúde. 
 
Os registos clínicos permitem, portanto, 
garantir a: 
- Prestação de cuidados de saúde de 
qualidade (ao disponibilizarem informação 
consistente e de qualidade sobre o estado 
de saúde dos utentes e as razões para as 
decisões terapêuticas). 
- Continuidade de cuidados (ao 
disponibilizar informação que permite o 
seguimento longitudinal e a vigilância do 

                                                        
1 Rucinski J and Cybulska E (1985) Mentally Ill 

Doctors. British Journal of Hospital Medicine 

33(2): 90–94. 
2 Thompson WT, Cupples ME, Sibbett CH, 

Skan DI and Bradley T (2001) Challenge of 

Culture, Conscience and Contract to General 

Practitioners’ Care of Their Own Health: A 

Qualitative Study. British Medical Journal 

323(7): 728–731 
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estado de saúde do doente, podendo 
constituir-se como instrumento de partilha 
de informação na prestação de cuidados de 
saúde multidisciplinares). 
- A avaliação da qualidade de saúde dos 
Cuidados de Saúde (auditorias, 
investigação, autoavaliação); 
 
A Entidade Reguladora de Saúde, em 
parecer emitido sobre o acesso à 
informação de saúde, prevê a possibilidade 
de acesso à informação de saúde por parte 
do utente titular de dados, por intermédio 
de um médico e que esse direito “ deve 
pautar-se pela verdade, completude e 
transparência em todos os seus aspetos e 
momentos”, não se detém, no entanto, 
tanto quanto é do nosso conhecimento, 
sobre a possibilidade de se apagarem 
dados pessoais de saúde a pedido do 
utente.3 
 
O Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida (CNECV) pronunciou-se 
sobre informação de saúde e registos 
informáticos de saúde salientando-se no 
seu parecer as seguintes considerações, 
que citamos, na íntegra:4 
 

- Que, em qualquer altura do seu 
relacionamento com as instituições 
de saúde ou com profissionais de 
saúde qualquer cidadão tenha 
direito, podendo fazê-lo por escrito, 
a que determinado dado clínico 

                                                        
3 Entidade Reguladora de Saúde. Parecer 016 

2015 sobre o acesso à informação de Saúde. 

ERS, Porto 2015. Acedido em13.03.2018 em 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/documen
t/1582/Publica__o_Parecer_-

_ERS_016_2015.pdf pg 33 
4 Conselho Nacional de Ética para as Ciências 

da Vida: Parecer nº 60/CNECV/2011 Sobre 

informação de Saúde e Registos Informáticos de 

Saúde. 2011. In. 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1318

269169_CNECV%20P_60_2011%2010.10.11.p

df (acedido a 11.03.2019) 

relativo a si próprio (desde que 
imposições legais baseadas em 
razões de Saúde Pública o não 
impeçam) seja considerado 
absolutamente reservado e, 
consequentemente, vedado a 
outros acessos para além do acesso 
pelo profissional a quem foi 
voluntariamente transmitido. Para 
tanto, o profissional ou a 
instituição de saúde deverá, no 
momento do registo, ou logo que 
tal se torne possível, dar 
conhecimento à pessoa desse 
direito. 
 
- Que a título excecional, quando 
não puder ser obtido o 
consentimento do seu titular, os 
dados reservados a que se refere o 
número anterior poderão ser 
facultados a outros profissionais de 
saúde quando tal seja estritamente 
necessário para salvaguardar o 
interesse e benefício da saúde do 
próprio. Deverá, em qualquer caso, 
ser garantido o direito de o titular 
conhecer quem acedeu, e quando, 
ao seu processo. 

 
O Regulamento de Deontologia Médica, 
Regulamento da Ordem dos Médicos nº 
707/2016 de 21 de julho de 2016, diz e 
cita-se:5 

Art.º 40º 
3 — O doente tem direito a 
conhecer a informação registada 
no seu processo clínico, a qual lhe é 
transmitida, se requerida, pelo 
próprio médico assistente ou, no 

                                                        
5 Regulamento nº 707/2016, de 21 de Julho de 

2016, Diário da República nº 139 (2016), 

acedido em 21-02-2018, disponível em 

https://dre.pt/home/-

/dre/75007439/details/maximized?p_auth=x9Zx

iBJH&serie=II&parte_filter=33&dreId=750073

82 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/1582/Publica__o_Parecer_-_ERS_016_2015.pdf
https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/1582/Publica__o_Parecer_-_ERS_016_2015.pdf
https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/1582/Publica__o_Parecer_-_ERS_016_2015.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/75007439/details/maximized?p_auth=x9ZxiBJH&serie=II&parte_filter=33&dreId=75007382
https://dre.pt/home/-/dre/75007439/details/maximized?p_auth=x9ZxiBJH&serie=II&parte_filter=33&dreId=75007382
https://dre.pt/home/-/dre/75007439/details/maximized?p_auth=x9ZxiBJH&serie=II&parte_filter=33&dreId=75007382
https://dre.pt/home/-/dre/75007439/details/maximized?p_auth=x9ZxiBJH&serie=II&parte_filter=33&dreId=75007382
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caso de instituição de saúde, por 
médico designado pelo doente para 
este efeito. 
4 — Sempre que tenha de facultar 
informação do processo clínico o 
médico tem o direito de expurgar 
as suas anotações pessoais e o 
dever de não fornecer informações 
sujeitas a segredo de terceiros e 
não comunicar circunstâncias que, 
a serem conhecidas pelo paciente, 
poriam em perigo a sua vida ou 
seriam suscetíveis de lhe causar 
grave dano à saúde, física ou 
psíquica. 

 
A legislação portuguesa, Lei nº12/2005 de 
26 de Janeiro, alterada pela Lei nº 26/2016 
de 22 de Agosto, detém-se sobre o 
conceito de informação de saúde que 
considera como “ todo o tipo de 
informação direta ou indiretamente ligada 
à saúde, presente ou futura, de uma 
pessoa, … e a sua história clínica e 
familiar”.6 Esta lei define quem é o legítimo 
proprietário da informação de saúde e o 
papel das instituições de saúde como 
“depositárias da informação”. 
A este propósito, Sérgio Deodato, tece 
algumas considerações sobre esta matéria 
que pelo seu interesse julgamos 
merecerem ser citadas e transcritas: 
 

“Os dados de saúde resultam de 
um contexto específico e assumem 
também uma finalidade particular. 
O contexto é a relação terapêutica 
que é estabelecida entre a pessoa 
e o profissional de saúde, ao passo 
que a finalidade da sua revelação, é 
a assistência ou, dito de outro 

                                                        
6 Deodato, Sergio. A protecção dos dados 

pessoais. Coleção argumento. Universidade 

Católica Editora, 2017 pg 13. 

modo, a intervenção diagnóstica, 
terapêutica ou paliativa.”7 
… 
“É neste contexto terapêutico, em 
que a pessoa, titular das 
informações, permite que estas 
passem a fazer parte do 
conhecimento dos profissionais de 
saúde com quem se relaciona.8 
… 
“Isto significa que a lei reconhece 
de forma clara que os dados de 
saúde, sendo relativos à vida 
privada de uma pessoa são 
titularidade desta. Ou seja, o facto 
da sua revelação e da sua 
interpretação ocorrerem através 
dos profissionais de saúde e 
frequentemente dentro de uma 
instituição, não faz destes 
proprietários dos dados. Os 
profissionais de saúde tomam 
conhecimento deles, o que é 
completamente diferente de 
adquirirem a sua posse. Do mesmo 
modo, as organizações de saúde 
guardam a informação registada, 
mas não adquirem a sua 
propriedade”9 
“… a especificidade da informação 
de saúde obriga a que sejam 
também tidas em consideração 
cautelas particulares quanto ao 
contacto dessa informação por 
parte do seu titular”10 

 
A Convenção para a Proteção dos Direitos 
do Homem e da Dignidade do Ser Humano, 
face às aplicações da Biologia e da 
Medicina, no nº 2 do artº 10º refere 
“qualquer pessoa tem o direito de 
conhecer toda a informação recolhida 

                                                        
7Ibidem, 16 
8Ibidem, 17 
9Ibiden, 23 
10Ibidem, 20 
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sobre a sua saúde. Todavia, a vontade 
expressa por uma pessoa de não ser 
informada deve ser respeitada”.11 
 
Por sua vez, Joaquim Arménio Correia 
Gomes, no anexo ao parecer nº 20/2010, 
da Comissão de Ética para a Saúde da ARS 
Norte refere e explicita o conceito de 
titularidade dos dados pessoais de saúde 
que pela sua especificidade, merecer ser 
realçado: 
 

“Tratando-se de um direito de 
propriedade que tem por objeto um 
“processo clínico” poder-se-ia 
considerar que o respetivo 
proprietário “goza de modo pleno e 
exclusivo dos direitos de uso, 
fruição e disposição” sobre esse 
processo [1305.º Código Civil]. 
 Esta faculdade de “jus utendi, 
fruendi et abutendi” assenta numa 
conceção patrimonial do processo 
clínico, mas que não tem em 
atenção que esse “proprietário” 
não tem um direito de disposição 
do seu processo clínico, tendo 
inclusivamente um acesso 
condicionado e através de terceiros 
a essa informação médica [5.º, 5]. 
 Assim será preferível falar na 
“titularidade da informação da 
saúde”, sabido que a principal 
finalidade da existência desse 
processo clínico é a prestação de 
cuidados de saúde, os quais devem 
ser garantidos mediante o respeito 
pelos direitos fundamentais, 
incluindo o direito de protecção 
dosdados de carácter pessoal ou de 
autodeterminação informativa. 

                                                        
11Conselho da Europa. Convenção para a 

Protecção dos Direitos do Homem e da 

Dignidade do Ser Humano face às Aplicações 

da Biologia e da Medicina. Diário da República 

I-A, n.º2, de 03/01/2001 (Resolução da 

Assembleia da República n.º 1/2001) 

Essa titularidade e os direitos 
fundamentais que lhe estão 
imanentes densificam aquele 
direito de autodeterminação 
informativa, mediante a dimensão 
negativa de abstenção e positiva de 
controlo dos acessos. 
 A par disso essa titularidade tem 
igualmente limitações, porquanto e 
por exemplo o titular apenas pode 
aceder ao seu processo clínico 
através de um médico por si 
escolhido. “ 
… 
Não sendo o titular dessa 
informação sobre a saúde um 
autêntico proprietário da mesma, 
não 
poderá o mesmo proceder ou 
requerer a eliminação de dados 
respeitantes à sua saúde que se 
encontrem registados no seu 
processo clínico.12 

Ainda no parecer da CES da ARS Norte, 
atrás citado, podemos apurar o seu 
entendimento, relativamente à eliminação 
do registo eletrónico de dados pessoais de 
saúde, que se transcreve: 

“Acresce que os dados de saúde 
registados numa data/hora podem 
ser corrigidos, se se verificar erro, 
com novo registo em nova 
data/hora, sem apagar o anterior, 
devendo ser justificada a sua 
ocorrência (embora as duas 
ocorrências possam não estar 
claramente associadas).”13 

Como se pode constatar, existe consenso, 
em Portugal, quanto à titularidade dos 

                                                        
12 CES ARS Norte. PARECER Nº 20/2010 

(sobre se deveria ser possível eliminar o registo 

electrónico de um dado de saúde a pedido do 

seu titular). Porto. 2010 pg 21-22Em 

http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/3/2018/01/Parecer_CES_2

0_2010.pdf acedido em 18-03-2019 
13Ibidem, pg 1-2. 

https://dre.pt/application/file/a/235068
https://dre.pt/application/file/a/235068
http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Parecer_CES_20_2010.pdf
http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Parecer_CES_20_2010.pdf
http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Parecer_CES_20_2010.pdf
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dados pessoais de saúde e quanto ao papel 
das instituições de saúde em garantir o 
acesso à informação pelos titulares, ainda 
que com mediação médica. Não sendo, no 
entanto, percetível, na legislação e nas 
recomendações produzidas pelas 
instituições públicas que se debruçaram 
sobre esta temática, qual a orientação 
proposta para a adequada gestão das 
solicitações de utentes para serem 
retirados registos clínicos dos processos 
clínicos, com exceção do entendimento 
produzido pela Comissão de Ética da ARS 
Norte que afirma a sua inviolabilidade por 
iniciativa do seu titular. 
 
A nível internacional e em particular em 
países anglo-saxónicos encontrámos 
diversas recomendações relativas às 
solicitações para se proceder à correção ou 
retirada de dados do processo clínico. De 
entre as quais salientamos as seguintes: 
 
- A Ordem dos médicos de Ontário 
recomenda: 
 

“Quando se torna necessário 
modificar os registos médicos para 
garantir o seu rigor (precisão), os 
médicos devem fazê-lo. Estas 
Correções devem ser feitas de 
forma a assegurar que a 
informação correta é registada 
(com as adições ou alterações 
datadas e rubricadas) e a 
informação incorreta pode ser 
separada do registo e armazenada 
separadamente ou mantida no 
registo, mas claramente rotuladas 
como sendo incorretas. Quando a 
informação incorreta é separada 
do registo, os médicos devem 
garantir que haja uma anotação no 
registo que permita que as 
informações incorretas sejam 
rastreadas. 

Quando a informação incorreta é 
mantida no registo, os médicos 
devem garantir que as informações 
permaneçam legíveis (por exemplo, 
rasurando o texto). 
… os pacientes podem solicitar 
correções ao o seu registo, se 
demonstrarem que é incompletoou 
impreciso. Se o médico não estiver 
de acordo com acorreção solicitada 
pelo paciente é justificada, o 
doente pode requerer que o médico 
mencione no registo o seu 
desacordo”.14 

 
- O Royal College of General Practitioners, 
do Reino Unido, emitiu uma recomendação 
em 2010, sobre o acesso à informação e 
sobre a gestão das solicitações para a 
correção / e retirada de registos de 
informação clínica, onde se refere:  15 
 

“As pessoas têm o direito de pedir 
que suas informações de saúde 
sejam corrigidas. A unidade de 
saúde não tem que fazer a 
correção, mas deve, se solicitado, 
tomar medidas razoáveis para 
anexar uma declaração da 
correção que o utente deseja. Esta 
declaração deve ser anexada para 
que seja sempre lida com a 
informação em litígio. 
Por exemplo, quando um paciente 
discorda de um diagnóstico e quer 
removê-lo, ao concretizá-lo poderia 
ter como consequência que os 
registos clínicos não fossem 

                                                        
14 College of Physicians and Surgeons of 

Ontario. Medical Records. CPSO Policy 

Statement #4-12. Ontario May 2012. 
15 Royal College of General Practitioners. 

Enabling Patients to Access Electronic Health 

Records. 2010. URL: http://www. rcgp.org.uk/-

/media/Files/Informatics/Health-Informatics-

Enabling-Patient Access.ashx?la=en [acesso em 

2019-03-15] tradução livre do relator 
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completos. Os registos poderiam 
assim não refletir as decisões 
clínicas tomadas num determinado 
momento. As unidades de saúde 
podem, em vez de retirarem essa 
informação, anexar o pedido de 
correção. 
Ainda que a unidade de saúde 
considere que o diagnóstico 
original estava errado, devem ser 
mantidos os registos iniciais. 
As unidades de saúde e os 
profissionais de saúde devem, se 
adequadamente justificado, 
corrigir as informações que não 
sejam rigorosas e dessas decisões 
devem os profissionais de saúde e 
os utentes, ser informados da sua 
fundamentação e justificação.” 
 

Quer a posição canadiana, quer a do Reino 
Unido sustentam a possibilidade de se 
corrigirem os registos clínicos, por iniciativa 
das unidades de saúde ou por solicitação 
dos utentes. Em ambos os casos, essa 
correção deve garantir a rastreabilidade da 
informação inicial e a alteração aos registos 
clínicos deve ser registada, datada e 
assinada pelo profissional de saúde. Em 
situações em que não haja acordo sobre os 
registos, admite-se a inclusão de uma nota 
associada ao registo clínico reportando a 
solicitação do doente. Realce-se que, 
mesmo a correção ao registo clínico, por 
iniciativa da unidade de saúde ou do 
profissional de saúde, ou por solicitação do 
utente, em situações em que se comprove 
que possam melhorar o rigor e a precisão 
da informação registada, mesmo nessas 
situações específicas nenhuma das 
entidades mencionadas sugere que a 
informação seja retirada do processo 
clínico. 
 
Dos valores 
 
Identificação das questões éticas 

 
Aparentemente estamos perante doentes 
que, por razões diversas, consideram que 
os seus registos clínicos deveriam ser 
alterados. Assim poderíamos considerar as 
seguintes questões: 
 
- Sendo o doente o “legitimo proprietário” 
dos seus registos clínicos inscritos no 
processo clínico do seu médico assistente, 
não deveria ser respeitada a sua vontade 
de se retirarem os registos clínicos que ele 
considere inapropriados? (respeito pela 
dignidade humana/ autonomia); 
 
- Sendo os registos clínicos essenciais para 
a qualidade dos cuidados de saúde 
nomeadamente na precisão diagnóstica, 
terapêutica e de reabilitação, pode 
considerar-se que o rigor e a precisão 
desses registos são essenciais ao processo 
de diagnóstico não devendo, por essa 
razão, ser expurgados do processo clínico? 
(beneficência e não maleficência); 
 
- Se considerarmos que os registos clínicos 
são imprecisos ou incorretos, não 
deveríamos promover a sua alteração, no 
sentido de melhorar a sua precisão e rigor? 
 
Problema ético em apreciação 
 
Na essência, trata-se de saber se a 
solicitação de um utente para apagar aos 
seus registos clínicos deve ser satisfeita 
 
Dos valores em conflito 
 
Perante um pedido de um doente para 
apagar alguns registos dos dados da sua 
história clínica, devem ponderar-se os 
valores em presença. Destes, realça-se o 
respeito pela dignidade humana 
(autonomia, privacidade e 
confidencialidade de dados) e a autonomia 
do médico e as suas obrigações 
deontológicas (beneficência e não 
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maleficência). Saliente-se, no entanto, que, 
além dos valores relativos às autonomias, 
se encontra um outro valor que deveria ser 
hierarquicamente superior : o da dupla 
confiança médico-doente sem a qual a 
relação terapêutica dificilmente se 
concretiza e os registos clínicos são parte 
dessa relação e dessa confiança mútua. 
Dito isto, a análise dos valores em presença 
não pode dissociar-se dessa relação e 
qualquer decisão deve ser modelada e 
ponderada tendo em conta esse contexto. 
A autonomia, neste contexto, inscreve-se 
em três dimensões. A do utente, enquanto 
expressão da capacidade de decidir livre e 
esclarecidamente sobre aquilo que lhe é 
próprio, que lhe pertence e de que é titular 
onde se insculpem, naturalmente, os 
registos dos dados clínicos pessoais. A 
autonomia do médico, ou do profissional 
de saúde, explicita-se e concretiza-se nos 
seus deveres éticos e deontológicos de 
assegurar o registo cuidadoso, claro e 
detalhado dos resultados que considere 
relevantes nas observações clínicas dos 
doentes, cujo rigor e precisão são 
essenciais ao processo clínico e à garantia 
da qualidade dos cuidados de saúde. E a da 
informação clínica que poderá 
potencialmente constituir-se como um 
risco para o próprio e para terceiros e 
neste contexto se inscreve o respeito e a 
dignidade relativa a terceiras pessoas que 
por qualquer razão são objeto da 
informação constante na ficha clínica que 
interessará salvaguardar, em particular, no 
que concerne à confidencialidade e à 
privacidade dos seus dados pessoais e de 
saúde. 
No nosso país, por razões que se esculpem 
na valorização da natureza da relação 
médico-doente, em particular as que se 
referem à possibilidade de mediação 
médica no acesso à informação que se 
encontra plasmada quer na legislação 
relativa aos dados pessoais de saúde, quer 
nos códigos deontológicos, não se 

advogam as práticas associadas à 
disponibilização e partilha da informação 
de saúde inscrita nos registos clínicos, sem 
qualquer tipo de constrangimento com os 
doentes, as quais têm sido advogadas em 
diversos países anglo-saxónicos (Reino 
Unido e Austrália) e que têm sido 
designadas como “ políticas de 
transparência na informação e relação 
clínica”.16,17 A transparência é, segundo 
alguns autores, um valor que deveria ser 
promovido, na medida em que a partilha 
da informação se traduz em benefícios 
clínicos significativos na adesão e na 
modificação de comportamentos em 
saúde. Existindo evidência de que a 
partilha de registos clínicos encoraja a 
honestidade na relação clínica, ainda que 
por vezes possa causar algum desconforto 
na comunicação com os doentes, ainda 
que a evidência também demonstre que 
muitos doentes se congratulam com esta 
possibilidade.18 
A propriedade da informação, como afirma 
Correia Gomes,12 não é autenticamente, no 
contexto da Saúde, do seu titular pelo que, 
no seu entendimento, não poderia 
requerer a eliminação de dados 
respeitantes à sua saúde. Este não é o 
entendimento de autoridades de outros 

                                                        
16 Klein JW, Jackson SL, Bell SK, Anselmo 

MK, Walker J, Delbanco T, Elmore JG. Your 

Patient Is Now Reading Your Note: 

Opportunities, Problems, and Prospects. Am J 

Med. 2016 Oct;129(10):1018-21. 
17 Delbanco T, Walker J, Bell SK, Darer JD, 

Elmore JG, Farag N, Feldman HJ, Mejilla R, 

Ngo L, Ralston JD, Ross SE, Trivedi N, 

Vodicka E, Leveille SG. Inviting patients to 
read their doctors' notes: a quasi-experimental 

study and a look ahead. J Am Med Inform 

Assoc. 2015 Mar;22(2):380-9 
18 Earnest MA, Ross SE, Wittevrongel L, et al. 

Use of a patient-accessible electronic medical 

record in a practice for congestive heart failure: 

patient and physician experiences Journal of the 

American Medical Informatics Association 

2004; 11(5): 410–17. 
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países, admitindo-se que, em situações em 
que manifestamente se comprovam 
incorreções ou erros nos registos clínicos, 
estes possam ser corrigidos mas, sem que 
os registos iniciais sejam eliminados, 
podendo ser rasurados ou, em alternativa, 
resguardados, mas acessíveis sempre que 
necessário. 
 
Análise dos deveres 
 
Os deveres são os cursos de ação possíveis, 
destinados a identificar soluções prováveis. 
Trata-se de identificar todos os possíveis, 
incluindo os extremos, tendo em vista 
selecionar os que promovam a realização 
de mais valores e os que sejam menos 
lesivos. Este procedimento de reflexão 
ética tem como objetivo suportar e 
justificar as recomendações da Comissão 
de Ética. 
 
Cursos Extremos de Ação 
 
Os cursos extremos de ação inscrevem-se 
na decisão de aceitar ou, no outro 
extremo, rejeitar a eliminação dos registos 
clínicos. Em ambos os casos, seriam 
lesionados valores, associados, por um 
lado à beneficência e não maleficência na 
prestação de cuidados de saúde, e por 
outro ao respeito pela dignidade humana e 
autonomia do doente. 
 
Cursos Intermédios de ação 
 
Preservar a relação médico-doente, 
contribuindo e estimulando a mútua 
confiança e sustentando simultaneamente 
a qualidade na prestação de cuidados de 
saúde são valores essenciais que devem 
orientar a decisão neste contexto. Assim, 
de entre os caminhos intermédios a 
considerar, proporíamos: 
- Dever-se-ia ter em conta, no acesso aos 
dados clínicos dos utentes, as diversas 
recomendações emanadas da Comissão de 

Ética para a Saúde da ARSLVT, em 
particular as relativas ao consentimento e 
ao sigilo da informação de saúde em 
diversas oportunidades. Nesse sentido 
sugerimos a consulta do portal da 
Comissão nomeadamente os relativos aos 
pareceres: 009/CES/ASS/2012; 
003/CES/ASS/2014; 001/CES/ASS/2018. 
- Dever-se-ia ter em conta, no acesso aos 
dados pessoais de saúde pelos utentes das 
unidades de Saúde, o disposto na circular 
do Gabinete Jurídico da ARS que explicita 
os procedimentos para o acesso à 
informação. 
- Deveriam ser acauteladas, no acesso aos 
registos clínicos pelo utente, a salvaguarda 
do respeito pela privacidade e 
confidencialidade de dados de terceiros. 
- Deveriam as unidades de saúde dispor de 
um folheto informativo para os utentes 
relativo ao acesso, propriedade, 
titularidade dos dados, utilidade dos 
registos clínicos e às condições a que deve 
obedecer a alteração ou eliminação de 
dados pessoais de saúde. 
- Dever-se-ia, sempre que solicitada a 
correção ou a eliminação de um registo 
clínico do processo clínico, procurar, no 
contexto da relação clínica, a justificação e 
a fundamentação para esse pedido. 
- Que os registos clínicos que estejam 
manifestamente incorretos deveriam ser 
corrigidos, mantendo no entanto a 
informação original, ainda que rasurada ou 
guardada de molde a que seja acessível 
quando apropriado. 
- Que informações sem qualquer relevância 
clínica futura registadas no processo clínico 
possam tornar-se “não visíveis”, desde que 
acauteladas as previsíveis necessidades 
clínicas. 
- Que qualquer intervenção nos registos 
clínicos de um doente deva ser registada e 
devidamente assinalada com assinatura 
digital do seu autor. 
- Que os conflitos que se inscrevam no 
domínio da litigância jurídica entre o 
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utente e a unidade de saúde devam ser 
referenciados ao gabinete do cidadão ou, 
em caso adequado, ao gabinete jurídico; 
- Que as situações de potenciais conflitos 
éticos entre os profissionais de saúde e os 
utentes neste domínio devam ser acolhidas 
pelo Conselho Clínico e, sempre que 
considerado apropriado, solicitado 
aconselhamento à Comissão de Ética. 
 
Recomendações (Cursos Ótimos de ação) 
 
A análise destas situações, por serem 
específicas e complexas pela sua natureza, 
implicam que a sua avaliação deva ser feita 
caso a caso, e no contexto da relação 
profissional de saúde – doente, sempre 
que considerado apropriado. Em situações 
em que os conflitos éticos necessitem de 
aconselhamento complementar dever-se-á 
prever o envolvimento do Conselho Clínico 
e o aconselhamento da Comissão de Ética 
para a Saúde da ARSLVT. 
Por considerarmos que todos os cursos de 
ação intermédios anteriormente descritos 
devem ser ponderados, sugerimos que: 
1.- O utente tenha direito de acesso à sua 
informação clínica, exceto se essa 
informação se referir a terceiros e ou a 
notas pessoais dos médicos (situação que 
deverá ser ponderada nas aplicações de 
apoio à clinica); 
2.- No acesso aos registos clínicos pelo 
utente, deve ser acautelada a salvaguarda 
do respeito pela privacidade e 
confidencialidade de dados de terceiros. 
3.- No acesso aos dados clínicos dos 
utentes, sugere-se a leitura das diversas 
recomendações emanadas da Comissão de 
Ética para a Saúde da ARSLVT, em 
particular as relativas ao consentimento e 
ao sigilo da informação de saúde em 
diversas oportunidades. Nesse sentido 
sugerimos a consulta do portal da 
Comissão nomeadamente os relativos aos 
pareceres:009/CES/ASS/2012;003/CES/ASS
/2014; 001/CES/ASS/2018. 

4.- De notar que no acesso à informação 
clínica pelos utentes foi publicada circular 
informativa do GJC, de 2018; 
4.- Realce-se que os conflitos sobre 
registos clínicos inscritos nos processos 
clínicos que emerjam de possível litigância 
jurídica devam ser referenciados ao 
Gabinete do Cidadão, da unidade de 
Saúde; 
5.- Idealmente, as unidades de saúde 
deveriam dispor de um folheto informativo 
onde se clarificassem quer os termos de 
acesso, quer os quesitos para a alteração 
ou eliminação de registos clínicos por parte 
dos utentes; 
6.- Que a informação essencial para a 
prestação de cuidados de saúde não possa, 
em nenhuma circunstância, ser retirada, 
apagada ou eliminada do processo clínico; 
7.- Que a informação clínica, 
disponibilizada ao utente, que esteja 
manifestamente errada possa ser corrigida, 
mediante comprovação inequívoca da 
referida incorreção, sempre que for 
solicitado pelo utente; 
9.- Que qualquer intervenção nos registos 
clínicos de um doente deva ser registada e 
comprovada com a assinatura digital do 
seu autor. 
10.- Que informações sem qualquer 
relevância clínica futura registadas no 
processo clínico possam tornar-se “não 
visíveis”, desde que acauteladas as 
previsíveis necessidades clínicas futuras; 
 
Pela secção Assistencial da Comissão de 
Ética da ARSLVT 
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