
 
 

 

 
CES ARSLVT – Ética Assistencial 

Proposta de parecer sobre pedido de informação de saúde pela Policia Judiciária a um ACES 
 
 
 
 

 
Parecer nº 029/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 sequência de 

pedido da Sra. Diretora Executiva de um ACES, um parecer sobre a resposta a um pedido de 

informação de saúde de um utente menor, no âmbito de um inquérito em que o menor é a 

suposta vítima. 

 
 

Proposta de resposta 

 

Exma. Sra. Coordenadora de Investigação Criminal da 

Polícia Judiciária 

 

A informação de saúde das pessoas assistidas no sistema de saúde, integra um acervo 

considerável de dados pessoais, recolhidos pelos profissionais de saúde, no âmbito de uma 

relação de confiança que se estabelece entre ambos. É por esta razão, que os dados de saúde 

das pessoas, encontra uma particular proteção na lei, nomeadamente na “Lei de Proteção de 

Dados Pessoais” (Lei nº 67/98 de 26 de outubro), na “Lei de Informação Genética Pessoal e 

Informação de saúde” (Lei nº 12/2005 de 26 de janeiro) e nos diversos Códigos Deontológicos 

dos profissionais de saúde. No respeito pelo regime jurídico de proteção da informação de 

saúde, as instituições de saúde encontram-se obrigadas a guardá-la em segurança e os 

profissionais ficam obrigados a sigilo profissional. O Código de Processo Penal, no seu artigo 

135º, consagra igualmente, em sede de processo penal, o dever de respeito do sistema 

judicial, pelo segredo dos profissionais de saúde. 

 

 



 
 

 

 

 

Nestes termos, na decorrência de Parecer da Comissão de Ética da ARSLVT, consideramos que 

a partilha de informação de saúde por nós arquivada em segredo, apenas deve ser facultada 

ao sistema judicial, para efeitos de exercício da justiça, mediante intervenção de magistrado 

que determine essa partilha. 

 

Pela Secção Assistencial da Comissão de Ética 

18.11.2014 

 

 


