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CES ARSLVT – Ética Assistencial 

Proposta de parecer sobre arquivo da "Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar 
da Zona Sul", na sequência da sua extinção 

 
 

 
 

Parecer nº 012/ASS/CES/2014 
 

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, na decorrência de 

pedido da "Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Sul", um parecer 

sobre o destino do espólio arquivado desta entidade, na sequência de alteração na estrutura. 

 
A problemática em análise 

A questão em análise prende-se com o facto da entidade responsável pela guarda de material 

audiovisual onde se "expõe o médico e o doente", relativo a pessoas, utentes da ARSLVT, que 

foram filmadas durante consultas médicas e também de arquivo de documentos com dados 

pessoais de médicos - a "Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Sul" - 

que se encontra em fase de alteração estrutural. 

Esta entidade, coloca a questão sobre o destino que dever ser dado a cada um destes espólios. 

 

Fundamentação 

O nosso Parecer nº 003/CES/ASS/2014, relativo à informação de saúde, considerou, como 

fundamentação ética essencial, em matéria de guarda de informação de saúde dos utentes 

desta ARSLVT, o seguinte: 

 

"As organizações de saúde, através dos seus profissionais, recolhem e guardam inúmeros 

dados de saúde das pessoas que atendem. O conjunto destes dados corresponde à informação 

de saúde de cada pessoa que integra, para além dos dados pessoais, informação relativa aos 

seus familiares. 

Os profissionais de saúde, no âmbito da sua atividade e dentro da sua esfera de competências 

próprias, recolhem esta informação à medida que se vão relacionando com a pessoa. Trata-se 

por isso, de uma recolha continuada que vai sendo constantemente registada no processo 

clínico individual.  
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O fornecimento da informação ao profissional de saúde é efectuado no âmbito de uma relação 

terapêutica que se vai desenvolvendo no tempo, no ambiente de proximidade, de partilha de 

privacidade, onde a confiança constitui um alicerce ético essencial. Esta especificidade da 

relação estabelecida em saúde faz com que se partilhem dados da vida que podem mesmo 

integrar o núcleo restrito da esfera privada individual. 

O profissional de saúde tem, assim, acesso, a um conjunto de informação acerca da vida das 

pessoas ao seu cuidado, que resulta da sua particular condição de terapeuta. Toma 

conhecimento de dados pessoais, que de outro modo não teria acesso.  

Assim sendo, ao profissional de saúde, detentor de um conjunto de informação de saúde de 

outra pessoa, compete-lhe a devida reserva. Ou seja, sendo de outrem, os dados de saúde 

recolhidos, devem ser mantidos em segredo.  

Noutra perspectiva, uma vez que a partilha dessa informação pela pessoa, se concretizou numa 

relação de confiança, ela deve igualmente manter-se em sigilo. Se a confiança constitui a base 

ética para a partilha de dados pessoais, ao profissional de saúde caberá manter essa confiança, 

guardando para si a informação a que teve acesso." 

 

Deste modo, no que à informação contida em suporte audiovisual diz respeito, sendo 

informação de saúde e imagens dos doentes que foram filmados e dados pessoais dos médicos 

envolvidos, devem merecer uma atenção particular em termos de arquivo. Havendo interesse 

histórico neste material, acresce a responsabilidade institucional pela sua guarda. 

 

Assim, a informação de saúde dos doentes, deve manter-se arquivada, no respeito pelas regras 

de segurança e confidencialidade exigidas pela Lei nº 12/2005 de 26 de janeiro. Havendo 

alteração na estrutura da entidade que assume a guarda deste espólio, esta informação de 

saúde deve passar para a guarda da entidade pública que assumir as competências da anterior, 

entidade do Serviço Nacional de Saúde, que garanta a manutenção da sua reserva. 

 

Relativamente aos documentos com dados pessoais de médicos, estes devem igualmente 

manter-se guardados pela entidade pública que suceder à anterior, integrante do Serviço 

Nacional de Saúde, que garanta igualmente a sua reserva, no respeito pelo regime jurídico da 

proteção de dados pessoais estabelecido na Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 67/98 

de 26 de outubro). 
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Conclusões 

 

1. O material audiovisual com informação de saúde e imagem de pessoas utentes da ARSLVT e 

os documentos com dados pessoais de médicos atualmente na guarda da "Coordenação do 

Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Sul" devem passar para a guarda da entidade 

pública que a suceder e que garanta a manutenção da sua reserva, nos termos estabelecidos 

no regime jurídico próprio da informação de saúde. 

 

2.- Seria de ponderar a elaboração de um procedimento operativo normalizado (PON) que 

incluísse a definição dos processos de obtenção de consentimento, os dados pessoais, e de 

gestão do arquivo e a metodologia  para a sua destruição. 

  

3.- Seria ainda desejável que o acesso e a posterior utilização para fins pedagógicos ou outros 

fossem objecto de procedimento operativo normalizado, que deverá ser previamente à sua 

publicação, objecto de apreciação por Comissão de Ética Competente.  

 

____________________ 

Pela Secção Assistencial da Comissão de Ética da ARSLVT 

08.04.2014 

 

 


