
 
 
 
 
 

Proposta de Parecer da CES Assistencial da ARSLVT 
Sobre pedido de fornecimento de informação clínica ao Centro da Taipas pela  

Procuradora-Adjunta do DIAP, Lisboa 
 
 
 

Parecer 021/CES/ASS/2014 
 
 
 
A questão colocada 
 
O Sr. Coordenador Técnico da UD/ Centro das Taipas, solicita parecer a esta comissão de ética, 
sobre o pedido de fornecimento de informação clínica de uma utente do Centro a uma 
Procuradora-Adjunta do DIAP. 
 
 
Fundamentação 
 
O pedido formulado, na sequência de Despacho da Sra. Procuradora-Adjunta do DIAP, não 
enuncia a razão desta solicitação e também não se encontra fundamentado do ponto de vista 
jurídico. Contudo, pela sua proveniência e pela informação anexa, concluímos que a 
informação clínica solicitada se destina ao exercício da justiça. 
 
A Comissão de Ética em Saúde da ARSLVT, enunciou no seu Parecer nº 3/ASS/CES/INV/2014 
relativo à segurança  da informação de saúde, que os dados clínicos dos seus utentes, devem 
ser fornecidos às autoridades judiciárias para fins do exercício da justiça. Consideramos nesse 
Parecer que, apesar da informação de saúde dos cidadãos se encontrar guardada em segredo 
pelas organizações de saúde, nos termos do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 12/2005 de 26 de 
janeiro, no caso particular do exercício da justiça, esta poderá ser partilhada. Fundamenta-se 
este parecer, em termos éticos, com a própria natureza da atividade judiciária e também pelo 
facto do sistema judicial manter a informação de saúde das pessoas em sigilo, uma vez que se 
encontra obrigado a segredo de justiça. 
 
Conclusão 
 
Nos termos expostos, consideramos que a informação de saúde solicitada pela Sra. 
Procuradora-Adjunta do DIAP, deve ser fornecida. O envio desta informação deve proceder-se 
através de meio seguro, acessível apenas ao seu destinatário.  
No ofício de envio, deve ser solicitado que a informação fornecida, sendo sujeita a segredo, 
não deve, em algum momento processual, ser tornada pública. 
 
Deve igualmente ser informado que, o anexo enviado pelo DIAP, contendo dados pessoais que 
não interessam ao acompanhamento de saúde desta utente, foi destruído. 
 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 

 
 

(Proposta de ofício de resposta ao DIAP) 
 
 

Exma. Sra. Procuradora-Adjunta do DIAP, (nome) 
 
 
Em resposta ao pedido enviado, na sequência do Despacho de V. Exa., através do ofício nº 
1298/PG de 19.05.2014, e tendo em conta o Parecer emitido pela Comissão de Ética em Saúde 
da ARSLVT, vimos enviar a informação clínica relativa à nossa utente (…). 
Uma vez que esta informação se encontra obrigada a sigilo, nos termos do nº1 do artigo 3º da 
Lei nº 12/2005 de 26 de janeiro, e das disposições deontológicas dos profissionais de saúde 
envolvidos, solicitamos que a mesma seja mantida em segredo em todas as fases processuais. 
Mais informamos que, não sendo por nós utlizada a informação pessoal contida no anexo 
enviado por V. Exa., procedemos à sua destruição. 
 
Os nossos cordiais cumprimentos, 
 
 


