
 Comissão de Ética para a 

Saúde 
 

Parecer 003/ASS/CES/2018 

                      

 

 
1 

 P 003 

Parecer sobre qual o procedimento a 
adoptar quando o pai de um menor, no 
contexto de conflito conjugal, solicita 
informação sobre a saúde do filho. 
 

Solicita-nos uma médica, assistente 

graduada de MGF, esclarecimento sobre 

qual o procedimento a adoptar quando o 

pai de um menor, no contexto de conflito 

conjugal, solicita informação sobre a saúde 

do filho. 

No que concerne à solicitação da Senhora 

Doutora interessaria que fossem 

clarificados os seguintes aspectos: 

1. Que tipo de informação é 

solicitada? 

2. Ponderar se a informação 

requerida, pelo pai, viola a 

privacidade da criança? 

Em princípio, o pai e a mãe terão 

conhecimento de toda a informação de 

saúde da criança, mas pode acontecer, 

pelo menos em teoria, que o processo 

clinico da criança tenha registos que, por 

alguma razão, não deve ser fornecida aos 

pais. 

O nosso utente é a criança e é ela que nós 

temos obrigação de proteger. 

Não havendo nada no processo clinico que 

seja necessário proteger, a informação de 

saúde pode ser fornecida a quem for o 

representante legal da criança. Se não 

houver nenhum impedimento legal, os 

representantes são os pais, ambos, nos 

termos do artigo 1878º do Código Civil. 

Por isso, o consentimento para fornecer a 

informação de saúde de uma criança deve 

ser prestado pelo pai e pela mãe. Se é o pai 

que pretende, então precisa do 

consentimento da mãe. 

E claro, deve ser pedida prova de que 

ambos, são pais daquela criança. 

E, se possível, neste caso, também seria 

bom perguntar à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco do concelho, 

em segredo, se existe algum processo que 

tenha retirado as responsabilidades 

parentais a este pai. Também o Ministério 

Público poderá ser consultado neste 

sentido. Porque, se foi retirada a 

responsabilidade parental a este pai ou se 

corre processo contra ele, não nos parece 

que seja de fornecer esta informação.  

Mais uma vez, o nosso papel é proteger a 

criança. 

 

Pela Secção Assistencial da Comissão de 
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