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Resumo 

O acesso dos pacientes aos seus dados de saúde tem levantado nos últimos anos algumas 

questões éticas que envolvem, por um lado, o direito do indivíduo em aceder aos seus registos 

médicos, e por outro, a sua privacidade e segurança no acesso, as autorizações e os níveis de 

acesso a esses dados, o interesse público vs. interesse privado, entre outras.  

Estas várias questões abrem caminho para um assunto ainda mais complexo: “O direito ao 

esquecimento”, ou seja, o direito em permitir que um indivíduo solicite a exclusão ou a remoção 

dos seus dados pessoais de saúde. 

No presente estudo analisaram-se os diversos aspetos e os possíveis efeitos associados ao 

“direito ao esquecimento”, ou seja, as consequências diretas e indiretas que podem surgir se 

forem eliminados de forma definitiva, a seu pedido, os dados de saúde de um doente.   

Concluiu-se que não deve ser possível universalizar o direito de um paciente apagar os seus 

dados de saúde, sem se avaliarem os efeitos que a eliminação dessa informação poderá ter na 

saúde de determinados indivíduos ou populações. O direito de eliminação dos dados de saúde 

de um indivíduo deverá ser avaliado caso a caso, tendo em consideração as possíveis 

consequências: 1) em saúde pública, no caso de doenças de declaração obrigatória; 2) na saúde 

dos elementos da família, particularmente no que diz respeito às doenças genéticas e 

infetocontagiosas; 3) na saúde do próprio paciente; e 4) na investigação, apesar desta nunca 

dever estar acima do interesse individual das pessoas. 
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Dados de Saúde, Ética, Privacidade, Confidencialidade, Segurança dos dados, Direitos dos 

pacientes, Direito ao esquecimento, Saúde Pública 
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Abstract 

Patients' access to their health data has raised in recent years some ethical issues involving, on 

the one hand, the individual's right to access their medical records, and on the other, their 

privacy and security of access, authorizations and the levels of access to such data, the public 

interest vs. private interest, among others. These various issues open the way to an even more 

complicated subject: "The right to be forgotten", that is, the right to allow an individual to 

request the deletion or removal of their personal health data. 

This study analyzed the various aspects and possible effects associated with the "right to 

forgotten", that is, the direct and indirect consequences that can arise when an individual can 

definitively eliminate his health records. 

The conclusion was that it is not be possible to universalize the right of a patient to erase his 

health data, without evaluating the effects that the elimination of this information may have on 

the health of certain individuals or populations. The right of an individual to eliminate his health 

data should be assessed on a case-by-case basis, considering the possible consequences to: 1) 

public health, in the case of mandatory notifiable diseases; 2) family members’ health, regarding 

to genetic and infectious diseases; 3) patient's own health; and 4) research, although this should 

never be above the individual interest. 

 

Key Words 

Health data, Ethics, Privacy, Confidentiality, Data Security, Patients’ Rights, Right to be forgotten, 

Public Health 
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Introdução 

O direito fundamental dos pacientes à proteção dos seus dados de saúde é um tema importante 

em diversos contextos, como a prestação de cuidados de saúde, o direito à saúde, o direito à 

privacidade e à investigação científica, incluindo-se os ensaios clínicos, investigações clínicas e 

pesquisa epidemiológica. 

O direito ao respeito pela vida privada é proclamado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), na Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem; e em Portugal, na Constituição da República Portuguesa, no 

Código Civil de 1966 e na Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 27/2002, refletido no direito ao respeito 

da confidencialidade sobre os dados pessoais dos utentes do sistema de saúde.  

Por um lado, os dados de saúde e os dados genéticos pertencem à categoria de "dados sensíveis" 

e beneficiam de proteção adicional na legislação da União Europeia (EU), uma vez que a 

divulgação não autorizada de informações pessoais de saúde poderá afetar negativamente a 

vida pessoal e profissional de um paciente. Por outro, o processamento de dados de saúde é 

fundamental para o bom funcionamento dos serviços de saúde e para promover pesquisas no 

sentido de melhorar a saúde pública. Por estas razões, a utilização dos dados pessoais dos 

pacientes é, em alguns casos, importante para que se consiga avançar com investigações 

científicas, desenvolver boas práticas de saúde e garantir os direitos dos pacientes. 

Pelas razões acima indicadas, é importante que as organizações de pacientes estejam 

conscientes dos direitos dos mesmos nesta área e que se envolvam para assegurar que a 

perspetiva dos pacientes sobre a partilha, consentimento e privacidade dos dados seja levada 

em consideração nos cuidados de saúde e na investigação.  

As novas tecnologias vêm permitindo, de forma cada vez mais abrangente e eficiente, aceder e 

compartilhar dados de saúde, permitindo capacitar os pacientes de ferramentas para a gestão 

da sua saúde, desenvolvendo mecanismos eficientes para a investigação científica e para 

melhorar a qualidade, segurança e eficiência dos sistemas de saúde. Mas com estes novos 

formatos informáticos, colocam-se novos desafios para privacidade dos indivíduos e segurança 

dos dados. 

Em 2015, um eurobarómetro especial sobre a proteção de dados mostrou que a maioria dos 

cidadãos não sente ter o controlo sobre o que acontece aos seus dados pessoais, indicando 

também que a maioria considera ser importante ter os mesmos direitos sobre as suas 

informações pessoais, independentemente do país, da autoridade pública ou privada (EU, 

2015).  
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O Novo Regulamento de Proteção de Dados -  EU Regulation 2016/679, e que entrará em vigor 

em 2018, procura abordar o tema da proteção dos dados pessoais no sentido de capacitar os 

cidadãos de mais direitos e informações. O documento oferece mais direitos aos cidadãos, por 

forma a que estejam mais bem informados sobre como é feita a utilização dos seus dados 

pessoais, e atribui responsabilidades mais claras às pessoas e entidades que usam dados 

pessoais. 

A Diretiva é um meio de harmonização da ordem jurídica da União Europeia (UE) com a ordem 

jurídica interna do Estado-membro a que se dirige. Torna-se necessário que seja transposta para 

o respetivo Direito nacional; não é, por isso, de caráter geral, porque só vincula o Estado-

membro por ela designado. Com a transposição para a forma legislativa adotada pelo Estado 

destinatário, acontecem, por vezes, interpretações divergentes dos pressupostos substantivos. 

Ora o Regulamento aplica-se diretamente aos Estados-Membros. Além das exceções específicas 

no texto do regulamento, onde os Estados-membros podem adotar novas medidas, as mesmas 

disposições são aplicáveis em toda a UE. Isso pode ser positivo, por exemplo, para facilitar a 

investigação envolvendo diversos países e os cuidados de saúde transfronteiriços. 

O acesso dos pacientes aos dados de saúde é um tópico também abordado no novo 

Regulamento, referindo-se neste que o direito de um cidadão aceder aos seus próprios dados 

pessoais, especificamente aos seus registos clínicos, faz parte do seu direito fundamental à 

proteção de dados.  

Este é também um tema largamente discutido por diversos autores, referindo alguns que o 

acesso dos pacientes aos seus dados de saúde poderá ser muito proveitoso, incentivando a 

comunicação dos pacientes com os profissionais de saúde e aumentando a confiança no sistema 

de saúde; sendo que outros autores referem o perigo deste acesso poder levar a interpretações 

erradas dos registos, o que poderá originar, nos pacientes, uma perda de confiança no médico 

e um receio de partilhar os seus dados de saúde, devido às questões da perda de privacidade e 

da segurança dessas informações  (AbuOun, Abdel-Hamid, & El-Nasr, 2015; Lee, Patel, & Fortin, 

2017; Mold & de Lusignan, 2015). 

A adesão de muitos países aos registos eletrónicos de saúde, nomeadamente de Portugal, 

parece ser um avanço tecnológico inevitável, uma vez que se reconhecem diversos benefícios 

associados aos registos e à partilha da informação de saúde dos pacientes, como o incremento 

da qualidade dos serviços médicos, a redução dos custos dos cuidados de saúde e a melhoria da 

saúde da população em termos globais, considerando sempre a proteção da privacidade do 
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paciente (Gagnon et al., 2016; Roehrs, da Costa, Righi, & de Oliveira, 2017; Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde - SPMS, 2017).  

As várias questões relacionadas com o acesso dos pacientes aos dados de saúde deram origem, 

nos últimos anos, a um tema que importa analisar e discutir, e com uma complexidade ainda 

maior - “O direito ao esquecimento”, ou seja o direito de um indivíduo solicitar a remoção 

definitiva dos seus dados pessoais (Information Commissioner’s Office (ICO), 2017) – e que pode 

ser abordado a diversos níveis, como o social, económico, político e jurídico. As questões que se 

se levantam são muitas: o interesse privado vs. o interesse público; as consequências para a 

saúde do próprio paciente e para a saúde de outros indivíduos, decorrentes da eliminação 

desses dados; o direito de proteção da vida privada vs. o direito aos cuidados de saúde, entre 

outras (Chen, Liao, Chang, & Hwang, 2015; Ermakova, Fabian, Kelkel, Wolff, & Zarnekowa, 2015; 

Mann, Svulescu, & Sahakian, 2016; SPMS, 2017). 

O presente estudo surge exatamente com o objetivo de analisar os diversos aspetos e os 

possíveis efeitos associados ao “direito ao esquecimento”, ou seja, pretende-se avaliar as 

consequências diretas e indiretas que podem surgir quando é permitido, a um indivíduo, 

eliminar, de forma definitiva, os seus dados de saúde.  Definiram-se como objetivos específicos: 

- Descrever, de forma geral e no contexto legal, o direito de acesso a dados administrativos e 

direito de proteção dos dados pessoais; 

- Analisar as principais questões éticas relacionadas com o acesso dos pacientes aos seus dados 

pessoais de saúde; 

- Definir o que é privacidade e confidencialidade, no contexto dos dados pessoais de saúde; 

- Descrever os principais benefícios e problemas associados ao direito de um indivíduo apagar 

os seus dados de saúde. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada nos bancos de dados: PubMed central, NCBI - National 

Center for Biotechnology Information, Web of Science, Sci.central, Science.gov (United States), 

Scientific Electronic Library Online (English), SciTech Connect, Lifescience Database Archive 

(English), Lifescience Database Archive (Japanese), Research Data Australia, Scientific Electronic 

Library Online (Portuguese), Scientific Electronic Library Online (Spanish), usando as seguintes 

palavras-chave: “Medical/Health Records/Information”, “Ethical Medical/Health 

Records/Information”, “Protection Medical/Health Records/Information”, “Personal Health 

Records/Information”, “Delete/Erase Medical Records/Information”, “Delete/Erase Health 

Records”, “Patients’ Rights/Obligations’”, “Doctor/Physician Rights/Obligation”, Access to 

Medical/Health Records/Information” and “Patient-physician Communication/Relation”; 
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“Confidentiality”, “Privacy, Safety”, “Access to Health/Medical Records/Information” e “Right to 

be Forgotten” cruzado com “Patient”, “Doctor” e “Physician”.  

As pesquisas realizadas em "Título" foram limitadas aos artigos em texto integral, revistos por 

especialistas em inglês, português e espanhol, publicados entre 2000 e 2017. Os artigos 

irrelevantes foram excluídos, ao rever os títulos e resumos, e os estudos restantes foram 

incluídos, avaliando os textos completos de acordo com a inclusão nas temáticas em estudo: 

Direito à Proteção dos Dados Pessoais vs. Direito de Acesso aos Documentos Administrativos, 

Questões Éticas Relacionadas com os Dados de Saúde (Confidencialidade/Privacidade/ 

Segurança, Acesso dos Pacientes aos Dados de Saúde, Relação Médico-Paciente), e Eliminação 

de dados de Saúde. 

O trabalho está organizado em dois capítulos principais. No capítulo I apresentam-se os 

principais conceitos e definições do que são dados administrativos e dados pessoais, fazendo-se 

o enquadramento legal, nacional e internacional do acesso a estes dados, bem como dos direitos 

a eles associados. No capítulo II focam-se as questões e dilemas associados aos dados pessoais 

de saúde, nomeadamente os direitos e deveres dos pacientes e dos profissionais de saúde, as 

questões éticas como a privacidade, confidencialidade e segurança dos dados, e os benefícios e 

problemas que podem resultar do acesso dos pacientes, a esses dados.  Estes tópicos 

introduzem o tema principal deste trabalho, a eliminação dos dados de saúde, que se irá abordar 

na perspetiva dos benefícios e problemas associados, analisados à luz de alguns casos práticos.   

O trabalho encerra com a apresentação das principais conclusões e de algumas considerações 

finais.  
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CAPÍTULO I – Enquadramento Teórico 

 

1.1. Os Direitos Fundamentais de “3ª Geração”  

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, 

com o propósito de reconstruir os direitos humanos e dar relevo à dignidade humana. 

Consequentemente, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trata-se de um texto 

jurídico que nasceu em consequência das “atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 

Mundial e pretendia alertar à consciência humana”, e que agrupa um conjunto de direitos, 

liberdades e garantias para todos os seres humanos. Esta declaração foi adotada pela 

Organização das Nações Unidas em Paris, a 10 de dezembro de 1948 e consta de uma 

introdução, onde se expõe as razões da declaração, e de 30 artigos. Os primeiros 2 artigos 

referem-se aos princípios da dignidade, liberdade e fraternidade. Os artigos de 3 a 11 respeitam 

aos direitos mais básicos do indivíduo, como o direito à vida, à integridade física e à segurança. 

Entre os artigos 12 e 17 são apresentados os direitos cívicos do indivíduo, como o direito à 

privacidade e à honra, o direito à nacionalidade e o direito à propriedade privada entre outros. 

Os artigos 18 a 21 referem-se às liberdades essenciais para a vida em comunidade, tais como a 

liberdade de pensamento, de expressão e religiosa. Já dos artigos 22 a 27 são apresentados 

direitos económicos, sociais e culturais como por exemplo o direito ao trabalho e às condições 

de trabalho (Albuquerque, 2010). Os três últimos artigos ligam e unificam toda a estrutura 

“reconhecem que todos têm direito a que reine uma ordem social e internacional capaz de 

tornar plenamente efetivos os direitos humanos e liberdades fundamentais enunciados na 

Declaração e sublinham os deveres e responsabilidades que cada indivíduo tem para com a sua 

comunidade”. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem inspirou a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos e assim, a nível europeu, posteriormente, surge a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos, cujo nome oficial é “Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das 

liberdades fundamentais”. Esta Convenção, fundamentada na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, foi adotada pelo Conselho da Europa, em 4 de novembro de 1950, tendo entrado 

em vigor em 3 de setembro de 1953. O Conselho da Europa é uma organização formada em 

1949, composta por quarenta e sete Estados Membros da Europa, todos os Estados-membros 

da União Europeia e 21 países da Europa Central e Oriental, e tem por objetivo reforçar os 

direitos humanos e permitir o controlo jurídico desses mesmos direitos. O Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem é a entidade internacional que visa garantir a eficácia da proteção dos 
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direitos estabelecidos pela Convenção. No preâmbulo da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, pode ler-se:  

Reafirmando o seu profundo apego a estas liberdades fundamentais, que constituem as 
verdadeiras bases da justiça e da paz no mundo… Decididos, …, a tomar as primeiras 
providências apropriadas para assegurar a garantia coletiva de certo número de direitos 
enunciados na Declaração Universal. 
 

(Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1950) 

 

Ao longo do tempo, a Convenção foi evoluindo e hoje compreende já diversos protocolos. Assim, 

a Convenção garante, nomeadamente, os seguintes direitos: direito à vida (artigo 2º), direito à 

liberdade e à segurança (artigo 5º), direito ao respeito pela vida privada e familiar, do domicílio 

e da correspondência (artigo 8º), liberdade de pensamento, de consciência e de religião (artigo 

9º), direito à educação (artigo 2º do 1º Protocolo Adicional). A Convenção também estabelece 

proibições, nomeadamente: a tortura e os tratamentos ou penas desumanas ou degradantes 

(artigo 3º), a escravatura e o trabalho forçado (artigo 4º), a discriminação (artigo 14º).  

Contudo, os direitos fundamentais não surgiram todos ao mesmo tempo, foram aparecendo 

conforme a evolução das épocas, e são, acima de tudo, o resultado de contendas e disputas, 

geradas por situações de injustiça em relação a bens fundamentais e elementares do ser 

humano. O conceito de gerações de direitos fundamentais surgiu então para que se pudesse 

classificar a evolução progressiva e sequencial dos vários direitos, que foram aparecendo ao 

longo do tempo e que atualmente coexistem. Certos autores usam o termo dimensão em vez 

de geração para enfatizar que na verdade estes direitos existem todos em simultâneo e não 

ocorreu uma sucessão (tal como o termo “geração” pode sugerir) dos mesmos. Neste texto 

optou-se por usar a terminologia “geração”. 

Assim, os direitos fundamentais de primeira geração são os ligados a valores como a liberdade, 

os direitos civis e políticos. Os direitos fundamentais de segunda geração, por outro lado, 

incluem os direitos sociais, económicos e culturais.  

Os Direitos Humanos são resultado de uma luta constante, no sentido da promoção da 

dignidade da pessoa humana. Têm vindo a assumir enorme relevância jurídica no âmbito do 

Direito Constitucional dos Estados e do Direito Internacional. Para além dos direitos de primeira 

e segunda geração, assumem também, nos nossos dias, especial atenção os de terceira geração 

ou “direitos novíssimos”, como o direito à qualidade de vida, à promoção da saúde, à proteção 

dos dados pessoais, os direitos de acesso aos documentos administrativos e à transparência da 

administração, entre outros (Bobbio, 1992; Castro, 2004, citados em Campos, 2009, p. 15). 
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Todos estes direitos têm implicações universais e exigem “esforços e responsabilidades numa 

escala até mesmo mundial para a sua efetivação” (Starlet, 2016, p. 504). 

No âmbito do presente estudo, salientam-se dois: O direito à proteção de dados pessoais, 

apresentado no artigo 35º da CRP e o direito de acesso à informação e aos documentos 

administrativos, indicado no artigo 17º da Constituição da República Portuguesa (CRP).  

Os dados pessoais, nos quais se incluem os dados de saúde, fazem parte da vida particular de 

cada indivíduo, logo são de matéria privada e devem ser protegidos no âmbito do direito à 

preservação da privacidade. Por esta razão, estes dados devem ter acesso e divulgação 

limitados, para que se possa assegurar a autonomia e autodeterminação de cada pessoa. Se por 

um lado, os dados de saúde se encontram protegidos, por outro, de uma forma que se poderá 

considerar contraditória, estes dados encontram-se em ficheiros públicos, o que implica uma 

certa exposição dos mesmos.  

Assim, verifica-se a existência de um regime de acesso à informação de saúde que cria uma 

dicotomia entre o direito de acesso à informação existente no setor do Estado por um lado e o 

direito de proteção dos dados pessoais por outro. 

A necessidade de assegurar a regulação e a proteção destes novos direitos fundamentais, 

abordados nos artigos 268º/2 e 35º da CRP, originou o aparecimento de novas entidades como 

a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) e a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD). A CADA é uma entidade pública independente e que tem como 

objetivo assegurar, nos termos da Lei, pelo cumprimento das disposições legais referentes ao 

acesso à informação administrativa. Entre as suas competências destacam-se as seguintes: 

emitir pareceres sobre o acesso aos documentos administrativos; emitir pareceres sobre a 

comunicação de documentos entre serviços e organismos da Administração, a pedido de uma 

entidade; esclarecer e divulgar as diferentes vias de acesso aos documentos administrativos; e 

decidir sobre os pedidos de acesso a informações e documentação de saúde (CADA, 2017). 

A CNPD é uma entidade nacional, independente com poderes de autoridade, cujas 

competências incluem o controlo e fiscalização do processamento de dados pessoais, com 

respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na 

Lei. A CNPD também coopera com as autoridades estrangeiras de controlo de proteção de 

dados, particularmente na defesa e no exercício dos direitos de pessoas residentes no 

estrangeiro (CNPD, 2017). 

 A Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA), atual lei n.º 46/2007 de 24 de agosto, 

controla o acesso aos documentos administrativos e a reutilização de documentos relativos a 
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informações do setor público. Por sua vez, em Portugal, a Lei de Proteção de Dados Pessoais 

(LPD), constitui o regime jurídico de proteção de dados pessoais e encontra-se consagrado, em 

termos genéricos, na Lei n.º 67/98 de 26 de outubro que resultou da transposição da Diretiva 

Comunitária n.º 95/46/CE. A LPD protege as pessoas singulares relativamente ao tratamento 

dos dados pessoais e à livre circulação dos mesmos. A coexistência das duas leis, bem como de 

posições distintas da CADA e da LADA levam, por vezes, a decisões e orientações que podem, 

por vezes, entrar em contradição ou discrepância, conflito esse, que reflete as diferentes 

competências entre a duas entidades.   

Por esse facto e já no âmbito do presente trabalho, refira-se que, o acesso ao processo clínico 

tem sido objeto de grande controvérsia entre a CADA e a CNPD (Pratas, 2016). Assim, as duas 

entidades com competência para se pronunciarem sobre o acesso ao processo clínico têm 

entendimentos diferentes sobre o regime de acesso aplicável ao setor público. Em suma, o 

conflito entre as duas entidades deve-se ao facto de a CADA defender o acesso aos documentos 

ao abrigo da LADA e a CNPD defende o acesso ao abrigo da LPD. Os tribunais têm vindo a 

defender que é a LADA que regula o acesso aos documentos de saúde no setor público e que a 

CADA tem a competência de zelar pelo cumprimento da lei. No setor privado, a posição dos 

tribunais é diferente, isto é, é a LPD que define os critérios e por sua vez a CNPD regula 

esclarecendo dúvidas e decidindo sobre eventuais conflitos (Pratas, 2016). Portanto, em 

Portugal, os regimes de acesso a documentos de saúde nos setores publico e privado são 

distintos. 

 

1.2. O Direito de Acesso a Documentos Administrativos  

1.2.1. Enquadramento geral 

Desde o dia 1 de outubro de 2016, que está em vigor a Lei n.º 26/2016, publicada a 22 de agosto, 

que aprova o novo regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização 

dos documentos administrativos, (nova) LADA.  

Segundo a alínea a) do n.º 1, do artigo  3.º, “documento administrativo” é qualquer conteúdo 

ou parte desse conteúdo, que esteja na posse ou seja detido em nome dos órgãos e entidades,  

em suporte de papel, visual, sonoro, eletrónico ou outra forma material, elaborado ou detido 

por um órgão ou uma entidade pública. Consideram-se como documentos administrativos, 

estudos, pareceres, relatórios, atas, contratos, autos, circulares, ordens de serviço, despachos 
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normativos internos, instruções e orientações de interpretação legal, entre outros (Serviços 

Partilhados da Universidade do Porto, 2017). 

Saliente-se que para os efeitos da LADA, n.º 2 do artigo 3.º, não são considerados documentos 

administrativos: as notas pessoais, esboços, apontamentos, comunicações eletrónicas pessoais 

e outros registos equivalentes, de qualquer suporte; os documentos cuja elaboração não releve 

da atividade administrativa, como os referentes a reuniões do Conselho de Ministros e/ou de 

Secretários de Estado nem os documentos produzidos no âmbito das relações diplomáticas do 

Estado português (LADA, 2016). 

Segundo a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, “documento nominativo” é um documento 

administrativo “[…] que contenha dados pessoais, definidos nos termos do regime legal de 

proteção de dados pessoais”. Portanto, subentende-se que um documento que contém a 

identificação, isto é, nome, morada, e-mail ou número de contribuinte de uma pessoa particular 

já tem dados pessoais e informação nominativa. 

Por seu turno, na Lei n.º 67/98 de 26 de outubro (LPD), surgem conceitos relevantes e que 

devem ser conjugados com os anteriores. Assim, na alínea a) do artigo 3.º diz que “dados 

pessoais” são: 

Qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo 
suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável («titular dos dados»); é considerada identificável a pessoa que possa ser 
identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de 
identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 
psíquica, económica, cultural ou social.  

(Lei n.º 67/98 de 26 de outubro) 
 

Mostra-se também relevante a noção de “tratamento de dados pessoais”, que a LPD regista na 

alínea b) do artigo 3.º, nos termos seguintes:  

Qualquer operação ou conjunto de operações sobre dados pessoais, efetuadas com ou 
sem meios automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a conservação, 
a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a comunicação por 
transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de colocação à disposição, com 
comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento ou destruição. 
 

(Lei n.º 67/98 de 26 de outubro) 

 

O artigo 6.º da LPD refere-se às condições de legitimidade do tratamento de dados e enfatiza 

que “o tratamento de dados pessoais só pode ser efetuado se o titular tiver dado de forma 
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inequívoca o seu consentimento ou se o tratamento for necessário, por exemplo, para proteção 

de interesses vitais para o titular dos dados.  

A respeito do regime legal que rege a proteção de dados pessoais, a LPD no n.º 1 do artigo 7.º 

interdita o tratamento de dados sensíveis:  

É proibido o tratamento de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou 
políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou 
étnica, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os 
dados genéticos.  

(Lei n.º 67/98 de 26 de outubro) 

 

São depois, nos números seguintes do mesmo artigo, apresentadas exceções ao supracitado e 

referido que mediante disposição legal ou autorização da CNPD, pode ser permitido o 

tratamento dos dados referidos no n.º 1. 

 

1.2.2. Enquadramento legislativo  

Como já se referiu neste trabalho, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) 

recentemente sofreu alterações e desde o dia 1 de outubro de 2016, que está em vigor a Lei n.º 

26/2016, publicada a 22 de agosto, que aprova o novo regime de acesso à informação 

administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos. Em consequência 

foram revogadas duas leis. A saber: a LADA, aprovada pela Lei n.º 46/2007 de 24 de agosto, 

alterada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015 de 2 de outubro e ainda a Lei de Acesso à Informação 

Ambiental (LAIA), aprovada pela Lei n.º 19/2006 de 12 de junho, também alterada pelo Decreto-

Lei n.º 214-G/2015 de 2 de outubro. Como resultado tem-se atualmente, num único diploma, 

as duas leis, isto é, a LADA e a LAIA, que regulam o acesso à informação administrativa geral e a 

informação administrativa ambiental, respetivamente. 

Em termos práticos, esta nova LADA tem, muito sumariamente, três objetivos. O primeiro 

objetivo, já referido, prende-se com a integração do conteúdo da LADA numa única lei sobre o 

acesso a toda a informação administrativa. O segundo objetivo é disponibilizar online a 

informação que só era disponibilizada mediante solicitação do particular, podendo o particular 

aceder-lhe quando quiser, sendo as tradicionais formas de acesso usadas apenas em situações 

mais específicas. Aluda-se, tal como nos diplomas anteriores e que foram revogados, que se 

presume a obrigação de os órgãos e entidades públicas ou privadas, abrangidos pela lei, 

divulgarem nos seus sítios na internet, pelo menos todos os semestres um amplo leque de 

informação indo de encontro aos “objetivos do movimento mundial em prol dos “dados 
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abertos”, visando facilitar a respetiva cópia e tradução automatizada através de ferramentas de 

uso gratuito na internet (artigos 2.º, n.os 2º e 3º, 10.º e 11.º)” (Fernandes & Tilly, 2016, p. 2). 

Finalmente, esta (nova) LADA tem ainda por objetivo eliminar dúvidas de constitucionalidade e 

discrepâncias entre a LADA (diploma agora revogado) e a LPD, relativamente ao acesso a 

informação genética pessoal e de saúde.  

É ainda oportuno referir que entre outras, as alterações mais relevantes desta “nova” LADA e 

com interesse para o presente trabalho são a alteração da definição de documento nominativo 

que deixa de se reger pela “reserva da intimidade da vida privada” e passa a referir-se a “dados 

pessoais” “nos termos do regime legal de proteção de dados pessoais” (Fernandes & Tilly, 2016, 

p. 3), e assim tenta resolver divergências entre a CNPD e a CADA.  

O acesso e comunicação de documentos que contenham dados de saúde reforça o princípio, já 

presente na LADA anterior, de opção do titular da informação entre ter ou não ter o seu médico 

como mediador no acesso (artigo 7.º). 

A Lei n.º 26/2016 altera o disposto da Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro, relativa à informação 

genética e à informação de saúde que indicava no seu artigo 3.º que o acesso à informação de 

saúde por parte do seu titular, ou de terceiros só poderia ser feito através de um médico, com 

habilitação própria, escolhido pelo titular da informação (Fernandes & Tilly, 2016, p. 4). 

 

1.3. Dados Pessoais de Saúde 

1.3.1. Enquadramento geral 

Dados pessoais são dados que contêm informação sobre um indivíduo e que o tornem, de 

alguma forma, identificável, incluindo-se todos os dados que possam ser atribuídos a um 

determinado titular. Os dados pessoais podem assumir várias configurações, podendo reportar-

se à vida pública, privada ou profissional do indivíduo, como o nome, a morada, e-mail, idade, 

estado civil, situação patrimonial – em qualquer tipo de suporte – seja em papel, eletrónico, 

informático, som e imagem, e podem reportar-se a informações fiscais, económicas, bancárias 

e de saúde, entre outras (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação - APDSI, 2014). 
 

A Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, define que “dados pessoais” são “qualquer informação, de 

qualquer natureza e independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, 

relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável” (art.3.º, alínea a)), sendo que essa 

pessoa será o titular dos dados pessoais. Portanto, qualquer informação, seja por exemplo: 
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numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, relativa a uma pessoa identificada ou 

identificável constitui dados pessoais. Refere ainda na alínea a) do art. 3.º que “[…] é 

considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, 

designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos 

específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social”. Neste 

sentido, por exemplo, dados tratados através da comunicação por Internet são identificáveis. A 

própria Diretiva n.º 95/46/CE apresenta, na alínea a) do artigo 2º, de uma forma mais geral, que 

os dados pessoais são “qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável (“pessoa em causa”)”. 
 

A LPD consagra uma proibição geral de tratamento de dados que revestem uma especial 

sensibilidade, sendo considerados “dados sensíveis” por exemplo dados relativos à “vida privada 

e origem racial ou ética, bem como os dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados 

genéticos” (art.7.º, n.º1 da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro).  
 

“Dados sensíveis” são todos os dados pessoais referentes a convicções filosóficas, políticas, 

partidárias, religiosas, relativos à vida privada, origem racial ou étnica, saúde e vida sexual, 

incluindo os dados genéticos, e por essa razão o seu tratamento requer um cuidado especial e 

é apenas autorizado em casos excecionais, que exigem medidas especiais de segurança (Figura 

1). 

 

 

Figura 1 – Tratamento de dados pessoais sensíveis e não sensíveis segundo a APDSI (2014) 

 

Os dados de saúde ficam, portanto, sujeitos à proibição geral de tratamento, mas o seu 

tratamento pode ser permitido no âmbito de diagnóstico médico, de medicina preventiva, de 
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prestação de cuidados médicos ou de gestão de serviços de saúde desde que “[…] o tratamento 

desses dados seja efetuado por um profissional de saúde obrigado a sigilo ou por outra pessoa 

sujeita igualmente ao segredo profissional” (art. 7.º, n.º 4 da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro). 

Contudo, o tratamento excecional dos dados descrito anteriormente, exige notificação à CNPD 

conforme estabelece o art. 27.º da mesma Lei e em conformidade com as medidas de segurança 

especiais do art.º 15.º. A Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro define que a “informação de saúde” 

engloba “[…] todo o tipo de informação direta ou indiretamente ligada à saúde, presente ou 

futura, de uma pessoa, quer se encontre com vida ou tenha falecido, e a sua história clínica ou 

familiar” (art. 2.º). 
 

No que diz respeito à propriedade da informação da saúde, têm-se verificado algumas 

alterações nos últimos anos. A LPD, no nº 5 do art. 11.º, estabelece que “O direito de acesso à 

informação relativa a dados de saúde, incluindo os dados genéticos, é exercido por intermédio 

de médico escolhido pelo titular dos dados”. A Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro, referente à 

informação genética pessoal e informação de saúde, que “define o conceito de informação de 

saúde e de informação genética”, vai de encontro ao que refere a LPD, referindo, no seu artigo 

3º, sobre a propriedade da informação da saúde que: “O acesso à informação de saúde por parte 

do seu titular, ou de terceiros com o seu consentimento, é feito através de médico, com 

habilitação própria, escolhido pelo titular da informação.”. No âmbito da Lei nº 12/2005, foi 

publicado o Decreto-Lei n.º 131/2014 de 29 de agosto, que define os princípios relacionados 

com a realização e disponibilização de testes genéticos e informações sobre as regras de 

proteção da informação genética, não se referindo, no entanto, à propriedade dessa 

informação. 
 

A nova LADA, Lei n.º 26/2016 de 22 de agosto, veio recentemente apresentar uma nova 

perspetiva sobre a titularidade da informação de saúde, indicando no seu artigo 35ª que “O 

acesso à informação de saúde por parte do seu titular, ou de terceiros com o seu consentimento 

ou nos termos da lei, é exercido por intermédio de médico, com habilitação própria, se o titular 

da informação o solicitar”, permitindo, desta forma, o acesso do titular dos dados sem a 

presença de um médico. Ainda, relativamente aos dados sensíveis, incluem-se os da “vida 

privada” que podem ser os dados de saúde, os dados relativos à vida sexual e os dados genéticos. 

A Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro define no art. 6.º, n.º1, que “a informação genética” é a 

informação de saúde que contenha:  

[…] características hereditárias de uma ou de várias pessoas, aparentadas entre si ou 
com características comuns daquele tipo, excluindo-se desta definição a informação 
derivada de testes de parentesco ou estudos de zigotia em gémeos, dos estudos de 
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identificação genética para fins criminais, bem como do estudo das mutações genéticas 
somáticas do cancro.  

(Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro) 

 

Contudo para a CNPD também considera que a condição de fumador também se integra nos 

dados da vida privada, assim como a gravidez, o consumo de drogas ou de bebidas alcoólicas, 

dados biométricos (as impressões digitais, o rosto, entre outros) (APDSI, 2014). 
 

A raça é um dado sensível que poderá desencadear discriminações e por isso o seu tratamento 

também é proibido. A CNPD não autoriza o tratamento do dado raça, associado a ficheiros 

clínicos, e a sua utilização associada a dados de saúde só poderá ter lugar quando o responsável 

pelos ficheiros apresentar fortes razões científicas.  

 

1.3.2. Enquadramento legislativo 

Para um melhor entendimento de toda a problemática relativa a questões que se prendem com 

os dados pessoais e particularmente os dados de saúde é importante uma breve referência e 

apresentação dos pilares nos quais assenta a legislação deste âmbito.   

A CNPD é uma entidade que controla e fiscaliza o processamento de dados pessoais respeitando 

os direitos humanos e as liberdades e garantias consagradas na Constituição e na Lei (Portal do 

Cidadão, 2017). Compete à CNPD autorizar ou rejeitar, conforme os casos, os tratamentos de 

dados pessoais e emitir pareceres sobre disposições legais ou legislação em preparação com 

impacto nesta matéria (APDSI, 2014, p. 7). 

 

A LPD, consagrada, em termos genéricos, na Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, transpõe para a 

ordem jurídica portuguesa a Diretiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu de 24 de outubro de 

1995, relativa à proteção das pessoas singulares, no tratamento dos seus dados pessoais e na 

circulação desses dados (APDSI, 2014, p. 5). 
 

A Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro refere-se à informação pessoal e informação de saúde, 

definindo os conceitos de informação de saúde e de informação genética, definindo também as 

regras para a colheita de produtos biológicos para efeitos de testes genéticos ou de investigação. 

A proteção de dados terá um novo regulamento (EU Regulation 2016/679), a partir de 25 de 

maio de 2018. Com o objetivo de aumentar a proteção e a privacidade dos dados pessoais, em 

maio de 2018 existirá uma nova regulamentação geral de proteção de dados a aplicar aos 

cidadãos da União Europeia. As novas leis vão ter impacto significativo sobre as entidades 

públicas e privadas tendo em conta a sua natureza e ramo de atividade (Blink-it, 2017). 
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O Novo Regulamento de Proteção de Dados (NRPD) é um regulamento da União Europeia, 

(2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) que tem por principal 

objetivo criar uma maior proteção no tratamento dos dados pessoais e de consumo em todos 

os seus Estados Membros, independentemente do tratamento dos mesmos ocorrer dentro ou 

fora da União Europeia. Deste modo, o tratamento de dados pessoais dos cidadãos da União 

Europeia deve cumprir o RGPD. É um documento que vem revogar a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (KPMG, 2017). O novo regulamento estabelece 

que qualquer entidade, pública ou privada, que seja responsável pelo tratamento de dados, terá 

de responder pelos danos que possam ser causados por uma eventual violação do regulamento. 

Objetiva-se que deverá existir um documento único, para todos os estados membros da UE, de 

forma a facilitar a livre circulação de dados pessoais, entre os estados membros, e a sua 

transferência para países terceiros, assegurando deste modo o nível elevado de proteção de 

dados pessoais. Qualquer entidade que seja responsável pelo tratamento de dados, terá de 

responder pelos danos que possam ser causados por uma eventual violação do regulamento. As 

entidades deverão implementar procedimentos sobre os seus sistemas internos de informação, 

que garantam a segurança e a fiabilidade dos seus dados e evitem ações maliciosas que possam 

comprometer a confidencialidade, a destruição ou a perda dos mesmos (Blink-it, 2017). 
 

Atualmente, a Diretiva sobre proteção geral de dados de 1995 está em vigor até o novo 

regulamento ser implementado, e tem contribuído, sem dúvida, para harmonizar as regras de 

proteção de dados na União Europeia. No entanto, a necessidade do novo regulamento justifica-

se tendo em conta todas as mudanças desencadeadas pelas novas tecnologias, como o aumento 

da utilização de internet e meios eletrónicos nos cuidados de saúde. A verdade é que as novas 

tecnologias permitem a recolha, utilização e partilha de dados de saúde de forma mais eficiente, 

capacitando os pacientes na gestão das suas doenças, e permitindo a melhoria da qualidade, 

segurança e eficiência dos sistemas de saúde, mas colocam também novos desafios para a 

privacidade e segurança desses dados (APDSI, 2014; SPMS, 2017). O novo regulamento visa 

capacitar os cidadãos do direito a serem informados e coloca-os mais no controlo dos seus dados 

pessoais, de forma a que se possa assegurar a sua privacidade e a segurança desses dados.  

O cumprimento deste novo regulamento e a clarificação de situações mais complexas são 

assegurados por uma autoridade de supervisão independente - A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados (EDPS), que tem como funções: monitorizar e garantir a proteção de dados 

pessoais e a privacidade, quando as instituições e órgãos da União Europeia (EU) processam a 

informação pessoal de indivíduos; assessorar as instituições e órgãos da EU sobre todos os 

assuntos relacionados com o processamento de informações pessoais; emitir pareceres sobre 
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propostas de legislação e novos desenvolvimentos políticos, que podem afetar a privacidade dos 

indivíduos; monitorizar novas tecnologias que possam afetar a proteção de informações 

pessoais; intervir perante o Tribunal de Justiça da EU para fornecer pareceres especializados 

sobre a interpretação da legislação em matéria de proteção de dados; e cooperar com as 

autoridades nacionais de supervisão e outros órgãos de supervisão, para melhorar a 

consistência na proteção das informações pessoais (EDPS, 2017). 

A importância dos direitos fundamentais de 3ª geração, nomeadamente o direito à proteção 

dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, do direito de acesso aos documentos 

administrativos, bem como do equilíbrio entre estes dois direitos, sem que um seja preferido e 

beneficiado em relação ao outro, torna difícil algumas decisões que envolvem, em simultâneo a 

CNPD e a CADA (Pratas, 2016).  

Veja-se, a título de exemplo, o parecer nº 132/2014 de 8 de abril de 2014 da CADA sobre a 

deliberação nº 241/2014 da CNPD referente ao regime jurídico de acesso a dados 

administrativos; e o parecer n.º 223/2013 de 16 de julho, que contém a resposta da CADA ao 

pedido do Provedor de Justiça para clarificação de diversos aspetos relacionados com o acesso 

aos dados de saúde. Nestes documentos a CADA pretende clarificar que é a Entidade 

responsável pelo acesso a documentos nominativos, quando incluam dados de saúde, pelo 

titular dos dados, por uma terceira entidade autorizada, ou por quem demostre interesse direto, 

pessoal e legítimo. Indica também que é da competência exclusiva da CADA pronunciar-se sobre 

o acesso a documentos administrativos, em geral, e também nominativos, nos quais estão 

incluídos os dados de saúde. Segundo o seu parecer, apenas a CADA se deve pronunciar sobre 

queixas ou dúvidas colocadas por entidades que integram a administração pública, sendo que a 

CNPD só deverá emitir o seu parecer quando está em causa o tratamento de dados e não o 

acesso aos mesmos.   

Uma possível solução para estes dilemas e dificuldades, em decisões que ponham em causa a 

privacidade de um indivíduo, seria a criação, em Portugal, de uma entidade independente que, 

à semelhança da EDPS na EU, asseguraria a proteção de dados pessoais e da privacidade dos 

cidadãos. 

É no âmbito dos dados pessoais de saúde, de temas como a segurança desses dados, a 

privacidade dos pacientes, e de outras questões e dilemas como o direito do cidadão aceder aos 

seus dados e o eventual direito a apagar esses dados – “o direito ao esquecimento”, bem como 

as consequências associadas, que se irá desenvolver o capítulo II do presente estudo.  
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As alterações decorrentes da era digital e da crescente informatização da sociedade vieram 

promover o aparecimento de novos direitos, direitos de 3ª geração. No presente capítulo foram 

apresentados e discutidos, o direito à proteção de dados pessoais, especificamente o direito de 

acesso aos dados de saúde, e o direito de acesso à informação e aos documentos 

administrativos. A nova LADA de 2016 é a lei que aprova o novo regime de acesso à informação 

administrativa e de reutilização dos documentos administrativos, enquanto a LPDP de 1998, 

ainda em vigor, é a lei relativa à proteção das pessoas singulares, ou seja, ao tratamento dos 

dados pessoais e à livre circulação desses dados. A partir de 25 de maio de 2018, a Proteção de 

dados terá um novo regulamento (EU 2016/679), que tem objetivo principal aumentar a 

proteção e a privacidade dos dados pessoais. A regulação e proteção destes novos direitos 

fundamentais são efetuadas pela CADA e pela CNPD, sendo que, com frequência, se verifica 

algum desacordo entre as Comissões.  

Uma autorização para o acesso a uma informação pessoal de um individuo, facultada pela CADA, 

pode colocar em risco a sua privacidade, quer seja ao nível de saúde, profissional, cultural ou de 

outro âmbito, privacidade essa que deve ser respeitada, segundo a CNPD, e que poderá originar 

algumas situações de difícil resolução.  

Refira-se, a título de exemplo, a carta da Sr. Provedor-Adjunta da Justiça onde é referido o 

constrangimento gerado pela existência de duas entidades administrativas distintas, ambas com 

competências para a fiscalização e supervisão no acesso a dados de saúde. No caso do acesso 

aos dados de saúde pelas companhias de seguros e pelos beneficiários dos seguros de vida, 

verifica-se que a maioria das decisões da CNPD vai no sentido de não permitir o acesso aos dados 

de saúde da pessoa falecida pelos beneficiários do seguro de saúde, enquanto para a CADA esse 

acesso deve ser autorizado, uma vez que o “interesse patrimonial em causa consubstancia um 

interesse direto, pessoal e legítimo” (Provedoria da Justiça, Processo R-6427/09). 

Estas dificuldades são ainda mais destacadas, uma vez que o acesso a documentos 

administrativos, nos setores público e privado, é controlado de forma diferente, passando a ser 

a CNPD a entidade responsável pelas decisões no setor privado.  
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CAPÍTULO II - Dados Pessoais de Saúde: Questões e Dilemas 

 

2.1. Dos Direitos dos Pacientes aos Deveres dos Profissionais de Saúde 

Em Gestão em Saúde, o tema dos direitos e deveres dos profissionais de saúde e dos pacientes 

é de fulcral importância por ser um tópico intimamente relacionado com prestação de cuidados 

de saúde em geral, com o direito à privacidade e com a segurança na informação em saúde, 

pontos estes intimamente relacionados com o direito à proteção dos dados clínicos dos 

pacientes (Antomás & del Barrio, 2011; Campos, 2009; Ermakova et al., 2015; Neame, 2014).  

A Constituição da República Portuguesa (CRP) refere n.º 1 do artigo 64º, o direito do ser humano 

à proteção da saúde com base num conjunto de valores fundamentais, como a dignidade 

humana, a equidade, a ética e a solidariedade, mas apresenta também no n.º 1 do artigo 35º o 

“direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua 

rectificação e actualização”, reconhecendo-lhes, ainda, “o direito de conhecer a finalidade a que 

se destinam, nos termos da lei”. Os artigos 10º, 11º e 12º da Lei n.º 67/98 conferem estes 

direitos aos titulares dos dados, e também o direito de oposição, ou seja, de se opor, por “razões 

ponderosas e legítimas”, a que as suas informações pessoais sejam processadas. 

O artigo 12º da Declaração Universal dos Direito do Homem (OHCHR - Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2017), refere que o direito à privacidade é um 

direito básico do ser humano: “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na 

sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. 

Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei.”  

A Lei n.º 15/2014 de 21 de março que apresenta os direitos e deveres do utente dos serviços de 

saúde, alterada pelo Decreto-Lei n.º 44/2017 de 20 de abril, e pela Portaria 153/2017 de 4 de 

maio, refere, no seu capítulo II como direitos dos pacientes: Direito de escolha, Direito a 

consentimento ou recusa, Direito a receber uma prestação dos cuidados de saúde adequada, 

Direito no acesso aos cuidados de saúde, Direito à proteção de dados pessoais e da vida privada, 

Direito de sigilo, Direito à informação, Direito a apresentar queixas e reclamações, Direito de 

associação, entre outros. 

A Lei n.º 15/2014, refere no seu artigo 5º do capítulo II, a Proteção dos Dados pessoas e da Vida 

privada dos utentes, indicando que “O utente dos serviços de saúde é titular dos direitos à 

proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada” e que “O utente dos serviços de saúde 

é titular do direito de acesso aos dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de 
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informações inexatas e a inclusão de informações”. O artigo 6º da mesma Lei, destaca também 

o Direito ao sigilo como um ponto importante, a considerar:  

1 - O utente dos serviços de saúde tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais. 2 
- Os profissionais de saúde estão obrigados ao dever de sigilo relativamente aos factos 
de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, salvo lei que disponha em 
contrário ou decisão judicial que imponha a sua revelação. 
 

(Lei n.º 15/2014 de 21 de março) 
 

Os pacientes, referidos como “utentes” nas Leis indicadas, têm também deveres, e que, como 

foi indicado, será o respeito pelos seus direitos, e também a consideração dos direitos dos outros 

intervenientes nos serviços de saúde, refletidos nos seus deveres, que permitirá o bom 

funcionamento dos processos na Saúde.  

O Capítulo IV da Lei n.º 15/2014, no seu artigo 24º, refere como deveres do utente dos serviços 

de saúde: 

1 — O utente dos serviços de saúde deve respeitar os direitos de outros utentes, 
bem como os dos profissionais de saúde com os quais se relacione. 
2 — O utente dos serviços de saúde deve respeitar as regras de organização e 
funcionamento dos serviços e estabelecimentos de saúde. 
3 — O utente dos serviços de saúde deve colaborar com os profissionais de saúde 
em todos os aspetos relativos à sua situação. 
4 — O utente dos serviços de saúde deve pagar os encargos que derivem da 
prestação dos cuidados de saúde, quando for caso disso. 
 

(Lei n.º 15/2014 de 21 de março) 

 

Os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos e demais profissionais de saúde, assumiram o 

compromisso de prestar cuidado às pessoas, na saúde, incapacidade e morte. Os enfermeiros e 

médicos têm uma série de deveres e obrigações, relativamente ao seu contexto profissional e 

baseados nos princípios de ética profissional, que estão refletidos na realidade portuguesa, no 

Código Deontológico do Enfermeiro, inserido no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, 

republicado como anexo pela Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro e no Código Deontológico da 

Ordem dos Médicos (Regulamento nº 14/2009 de 11 de janeiro, 2009). 

No Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, o Capitulo VI no Artigo 99º, sob o título “Princípios 

gerais” apresenta, os valores e os princípios diretores do exercício da profissão, sempre como 

base na: “[…] preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do 

enfermeiro” e “[…] a) a igualdade; b) a liberdade responsável, com a capacidade de escolha, 

tendo em atenção o bem comum; c) a verdade e a justiça; d) o altruísmo e a solidariedade; e) a 
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competência e o aperfeiçoamento profissional.”.  Os Artigos 106º e 107º, dizem respeito, 

respetivamente, ao “Dever de sigilo” e ao “Respeito pela intimidade”. Refere o Artigo 106º, 

entre outros pontos, a obrigação do enfermeiro guardar segredo profissional, assumindo o 

dever de: 

a) Considerar confidencial toda a informação acerca do alvo de cuidados e da 
família, qualquer que seja a fonte; 
b) Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano 
terapêutico, usando como critérios orientadores o bem-estar, a segurança física, 
emocional e social do indivíduo e família, assim como os seus direitos (…). 
 

(Regulamento nº 14/2009 de 11 de janeiro)  

O Artigo 107º salvaguarda o “Respeito pela intimidade” e privacidade, indicando que o 

enfermeiro deve:  

a) Respeitar a intimidade da pessoa e protege-la de ingerência na sua vida privada 
e na da sua família; 
b) Salvaguardar sempre, no exercício das suas funções e na supervisão das tarefas 
que delega, a privacidade e a intimidade da pessoa. 

 

(Regulamento nº 14/2009 de 11 de janeiro)  

O Código Deontológico da Ordem dos Médicos, no Capítulo XI “Segredo Médico”, indica no seu 

Artigo 86º (Âmbito do segredo médico) que:  

1. O segredo médico impõe-se em todas as circunstâncias dado que resulta de um 
direito inalienável de todos os doentes. 2. O segredo abrange todos os factos que 
tenham chegado ao conhecimento do médico no exercício da sua profissão ou por 
causa dela (…).  

(Regulamento nº 14/2009 de 11 de janeiro)  

Refere-se também no seu Artigo 87º. (Segredo médico em unidades de saúde públicas, sociais, 

cooperativas ou privadas) que:  

1. Os médicos que trabalhem em unidades de saúde estão obrigados, singular e 
colectivamente, a guardar segredo médico quanto às informações que constem do 
processo individual do doente. 2. Compete aos médicos referidos no número 
anterior a identificação dos elementos dos respectivos processos clínicos que, não 
estando abrangidos pelo segredo médico, podem ser comunicados a entidades, 
mesmo hierárquicas, que os hajam solicitado. 3. O médico é responsável por vedar 
às administrações das unidades de saúde, públicas ou privadas, bem como a 
quaisquer superiores hierárquicos não médicos, o conhecimento de elementos 
clínicos que que se integrem no âmbito do segredo médico. 
 

(Regulamento nº 14/2009 de 11 de janeiro)  
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A responsabilidade profissional deverá ser exercida de forma a reconhecer e respeitar o carácter 

único e a dignidade de cada pessoa envolvida, por forma a que preocupação de defesa da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana, seja sempre considerada.  

É importante referir outros aspetos fundamentais na discussão deste tema, como as obrigações 

do Estado, bem como outras considerações legais e éticas, referentes à detenção e custódia dos 

registos médicos, à sua gestão e retificação, aos acessos e responsabilidades, tópicos que serão 

discutidos no próximo ponto (Antomás & del Barrio, 2011; Ozair, Jamshed, Sharma, & Aggarwal, 

2015; Faria & Cordeiro, 2014). 

 

2.2. Questões Éticas  

2.2.1. Privacidade, confidencialidade e segurança  

Por forma a abordar as questões éticas relacionados com o acesso aos dados de saúde (Mann, 

Svulescu & Sahakian, 2016; Chen et al., 2015; Fisher, Bhavnani & Winfield, 2009), importa definir 

alguns conceitos como Privacidade, Confidencialidade e Segurança no acesso aos dados de 

saúde (Antomás & del Barrio, 2011; Czapski & Steele, 2005; Ermakova et al., 2015; Kima, Leeb, 

& Chung, 2015; Prater, 2014; SPMS, 2017; Zetler, 2015). 

A primeira questão se coloca é como se pode definir a Privacidade e como esta se relaciona com 

a confidencialidade? 

O termo “privacidade” tem a sua origem na palavra latina privatus, que significa “pertence a 

alguém”. A dificuldade em definir a palavra privacidade é bem visível nos próprios dicionários 

da língua portuguesa. Barros (2012) refere que no Dicionário Etimológico de Língua Portuguesa 

apenas o vocábulo “privado” aparece referenciado, reportando à vida, “ao recesso do lar, longe 

dos negócios públicos.” O grande dicionário da língua portuguesa da Sociedade de língua 

portuguesa (Machado, 1981, p. 424), apresenta no seu Volume IX, a definição de “privado” como 

o “Que não é público ou que não tem carácter público; interior, íntimo.” 

Importa também perceber que privacidade e intimidade são conceitos distintos, referindo-se o 

privado ao pessoal e ao particular, ao que se mantém longe do público e livre de intromissão. O 

“íntimo refere-se às coisas profundas da alma humana”. Como refere Carazo (2000, citado em 

Barros, 2012) “todo o íntimo está dentro da privacidade de uma pessoa, no entanto, nem todo 

o privado é íntimo”.  
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Já na área da saúde, a noção de privacidade é vista, por Brodnik, Rinehart-Thompson e Reynolds 

(2012, citado em Prater, 2014), como um direito do paciente ser “deixado em paz” e de poder 

tomar as decisões sobre como as suas informações pessoais são partilhadas1.   

Moreira e Gomes (2013) referem que o direito à privacidade está protegido, a nível 

internacional, através de dois documentos principais, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) e o PIDCP. Os autores indicam ainda que o artº 17º do PIDCP é o ponto mais 

relevante, a nível internacional, relativo à privacidade: 

1. Ninguém será objeto de intervenções arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, 
na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem de atentados 
ilegais à sua honra e à sua reputação. 2. Toda e qualquer pessoa tem direito à 
proteção da lei contra tais intervenções ou tais atentados.  
 

(Moreira & Gomes, 2013) 
 

Segundo o artigo 17º do PIDCP (Branco, 1998), o direito à privacidade pode dividir-se em vários 

subgrupos: direito à privacidade em sentido estrito, e os direitos à identidade, integridade, 

intimidade, autonomia, comunicação e sexualidade.  

Na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH, 1950) é proclamado, no artigo 8º, o 

direito ao respeito pela vida privada e familiar, com exceção dos casos que envolvam “a 

segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da 

ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção 

dos direitos e das liberdades de terceiros.” 

Em Portugal, o direito à privacidade foi consagrado pela primeira vez no Código Civil de 1966. O 

artigo 80º do Código Civil define o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, sendo a 

essa reserva definida conforme a condição da pessoa e a natureza do caso.  

Também a Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 48/90 de 24 de agosto alterada pela Lei n.º 27/2002 de 

8 de novembro, prevê que seja assegurado o direito ao respeito da confidencialidade sobre os 

dados pessoais dos utentes do sistema de saúde.  

O documento “Privacidade da Informação no setor da Saúde” dos SPMS (2017), um “Guia sobre 

o Regulamento Geral de Privacidade de Dados”, comprova a preocupação atual das Entidades 

de saúde com os temas da Segurança da Informação, Cibersegurança e Privacidade dos dados 

dos utentes, particularmente dos dados de saúde e da sua informação clínica. Este documento, 

                                                           
1 “The right of the individual client or patient to be let alone and to make decisions about how personal 
information is shared” 
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de março deste ano, surge na sequência do Despacho nº1348/2017 (Diário da República 

nº28/2017 de 8 de fevereiro) que identifica um conjunto de novas competências para 

implementação de boas práticas de resposta a riscos digitais no setor da saúde, e dos novos 

riscos identificados pelo NRPD. 

Neste documento referem-se alguns aspetos críticos de segurança e privacidade da saúde, que 

estão a acontecer no panorama atual de mudanças digitais, como a: Confidencialidade; 

Integridade; Privacidade; Disponibilidade; e Conformidade legal e normativa. No documento são 

também apresentadas boas práticas para os gestores hospitalares, profissionais de saúde e 

técnicos TIC e para Entidades de Saúde, Hospitais e Centros de saúde, que permitam assegurar 

a confidencialidade dos dados de saúde e, “consequentemente, evitar falhas de segurança e 

acessos não autorizados os mesmos”. No caso das Entidades de saúde, estas recomendações 

estão organizadas em quatro grandes vetores - Governance, Processos, Segurança e Direito, 

destacando-se os pontos relacionados com o reforço das medidas nos Sistemas de Informação; 

a maior responsabilização no “Relacionamento com terceiros e prestadores de serviços”; a 

formação e sensibilização dos recursos humanos; a definição de regras internas; e o “reforço do 

direito dos titulares dos dados e a capacidade da organização em garantir o seu cumprimento”; 

No caso dos profissionais que lidam com os dados de saúde, referem-se um conjunto de 

procedimentos e cuidados no manuseamento dos dados, de forma a assegurar a sua 

confidencialidade e, consequentemente, evitar falhas de segurança e acessos não permitidos.  

Dois conceitos interessantes, apresentados neste Guia, são a “Privacy by design” (privacidade 

desde a conceção) e a “Privacy by default” (privacidade por defeito). A primeira pretende 

destacar que a preocupação com a privacidade deve estar presente em todo o procedimento, 

que envolva um novo produto, serviço ou projeto, por forma garantir que as atuações estão em 

conformidade com o RGPD e que protegem os direitos dos titulares dos dados em causa. A 

privacidade por defeito:  

[…] implica que as Entidades devem assegurar que são colocados em prática, dentro da 
sua Organização, mecanismos para garantir que, por defeito, apenas a quantidade 
necessária de dados pessoais é recolhida, utilizada e conservada para cada tarefa, tanto 
em termos da quantidade de dados recolhidos, como do tempo pelo qual eles são 
mantidos (minimização, pseudonimização e transparência).  

 
(SPMS, 2017) 

 

Quando o tratamento da informação clínica envolve quantidades elevadas de dados e as equipas 

clínicas não são fixas, a acessibilidade aos dados é crítica, particularmente num cenário 

complexo que envolve os Electronic Medical Records (EMR) ou com os Electronic Health Records 
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(EHR). Conforme, se pode ler no Guia “Somente quando a confidencialidade, a integridade e a 

disponibilidade são geridas de um modo seguro e otimizado, o sistema de saúde poderá evoluir 

e dar suporte à procura futura.” 

A confidencialidade é um dos tópicos também fundamentais na área do acesso aos dados de 

saúde, sendo que este se refere a uma manifestação de confiança entre aquele que confia o 

segredo e aquele a quem se confiam os segredos e de quem se espera confidencialidade.  A 

palavra confidencial envolve duas noções. Uma relativa ao que é secreto, reservado, privado, 

que não deve ser divulgado e outra relativa a uma relação de confiança que se estabelece com 

a pessoa a quem os segredos são confiados (Faria & Cordeiro, 2014; Rueff, 2009, citado em 

Barros, 2012, p. 24; SPMS, 2017).  

A confidencialidade pode ser definida como “O que é feito ou falado em confiança ou com 

segurança recíproca entre duas ou mais pessoas” (Antomás & del Barrio, 2011). Em termos de 

bioética, Antomás e del Barrio (2011) indicam que existem dois princípios envolvidos na 

preservação do segredo: a autonomia e a não maleficência, ou seja, se por um lado, o paciente 

deve revelar dados que pertencem à esfera do íntimo para que quem o atende tenha as 

informações necessárias para poder analisar a sua situação de saúde; por outro lado o médico 

deverá  considerar a informação privada do paciente como uma dádiva, na medida em que este 

entrega uma parte de si mesmo, de uma maneira única e que deve ser tratada com lealdade, 

sem a compartilhar com outras pessoas. Os acordos alcançados devem ser respeitados, e isso 

inclui o acordo implícito sobre a confidencialidade da informação que é tratada na ação de 

saúde, porque só desta forma, poderá a relação dos pacientes com os profissionais de saúde ser 

baseada na confiança (Czapski & Steele, 2005; Faria & Cordeiro, 2014; Kima, Leeb, & Chung, 

2015; SPMS, 2017; Zetler, 2015). 

A confidencialidade é um conceito distinto de privacidade, e que envolve duas noções: uma 

relativa ao que é secreto/privado, ou seja, que não deve ser divulgado e outra relativa à relação 

de confiança que se estabelece com a pessoa a quem os segredos são confiados (Barros, 2012; 

Faria & Cordeiro, 2014; SPMS, 2017). Este conceito, conforme refere Ricou et al. (2014), está 

intimamente relacionado com uma série de conceitos, como, a confiança, o respeito, a 

segurança, a intimidade e a privacidade. 

Segundo o Guia “Privacidade da Informação no setor da Saúde” (SPMS, 2017), na realidade atual 

de cuidados de saúde integrados e personalizados, a qualidade da informação é fundamental, 

destacando-se como requisitos fundamentais, a confidencialidade, a integridade, a 

disponibilidade e a privacidade. Este Guia refere que a confidencialidade se relaciona com a 
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proteção da informação “contra o acesso ou exposição a entidades não autorizadas”, ou seja, 

com a confiança que o paciente deverá sentir em relação à segurança da informação que 

disponibiliza aos profissionais de saúde. 

Um médico rege-se pelo seu código deontológico, nos quais são definidos uma série de deveres 

que lhe exigem o exercício da sua profissão com “o maior respeito pelo direito à protecção da 

saúde das pessoas e da comunidade”, com a maior qualidade, “[…] agindo sempre com 

correcção e delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde […] no melhor 

interesse do paciente ou por motivos legitimados pela sua responsabilidade social”, sendo que 

em todas as circunstancias se impõe o segredo médico como “um direito inalienável de todos 

os doentes.” (Regulamento nº 14/2009 de 11 de janeiro, 2009). 

É no âmbito destas responsabilidades, que os profissionais de saúde, e particularmente os 

médicos, adotam um conjunto de procedimentos e cuidados no manuseamento dos dados, por 

forma a garantir a sua confidencialidade e possíveis falhas de segurança (SPMS, 2017).  

Em Portugal, como já foi referido anteriormente, os tópicos da privacidade, confidencialidade e 

segurança dos dados de saúde são regidos pelo novo Regulamento Geral de Proteção de dados 

(RGPD) da União Europeia, pela Lei n.º 67/98 de 26 de outubro (Lei da proteção de dados 

pessoais), e pela Decreto-Lei n.º 131/2014 de 29 de agosto, referente à informação genética 

pessoal e informação de saúde. Os códigos deontológicos dos profissionais de saúde, aliados às 

suas funções de responsabilidade social, complementam de alguma forma o conjunto de 

documentos que assegura o respeito pela privacidade de um doente e a segurança dos seus 

dados de saúde. 

Os conceitos de privacidade e confidencialidade dos dados de saúde, está bem demarcada na 

figura abaixo (Faria & Cordeiro, 2014), na qual se verifica que a privacidade associada à 

informação médica/genética do paciente se relaciona diretamente com a confidencialidade por 

parte do médico, obrigando a um segredo profissional; e também de forma indireta com os 

registos digitais, envolvendo a sua proteção através de medidas de segurança adequadas e 

sanções de supervisão (Figura 2). 
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Figura 2 – Relação entre a privacidade e confidencialidade (Adaptado de Faria e Cordeiro, 2014) 

 

A título de conclusão, e de acordo com o relatório, “Privacy and Confidentiality in the 

Nationwide Health Information Network” do National Committee on Vital and Health Statistics 

(NCVHS, 2006, citado em Rothstein, 2007), a privacidade, no contexto da informação em saúde, 

refere-se à capacidade de um indivíduo prevenir a divulgação da sua informação pessoal de 

saúde a outras pessoas ou entidades. Por outro lado, a confidencialidade é a condição segundo 

a qual as informações pessoais de saúde obtidas ou reveladas dentro de um relacionamento 

confidencial não serão redistribuídas sem a permissão do indivíduo (Rothstein, 2007). Sobre este 

tema, Prater (2014) refere que a obrigação dos profissionais de saúde em manter a informação 

confidencial assenta nos códigos de ética profissionais, e é reconhecida como uma comunicação 

privilegiada entre duas partes:  doente e médico, enfermeiro e outros profissionais de saúde 

(Brodnik, Rinehart-Thompson, & Reynolds, 2012, citado em Prater, 2014). A segurança é 

definida como o conjunto de medidas pessoais e eletrónicas que dão acesso a informações 

pessoais de saúde, a pessoas ou entidades autorizadas, negando o acesso a outras pessoas ou 

entidades (Rothstein, 2007). Prater (2014) refere que a segurança se relaciona diretamente com 

os meios utilizados para proteger a privacidade da informação em saúde, e apoiar os 

profissionais em manter essa informação protegida. 

É neste contexto, que a segurança dos dados de saúde nos remete para os novos formatos de 

registos e também para novas formas de acesso, devendo a mesma ser assegurada e adaptada 

à realidade digital atual. Uma relação de confiança entre o médico e o seu paciente é também 

fundamental para que se possa desenvolver um sistema de saúde centrado no paciente, no seu 

bem-estar e segurança. Por estas razões, e para que consiga enquadrar as noções de 

privacidade, confidencialidade e segurança no panorama atual do setor da saúde, estes tópicos 

serão abordados nos pontos seguintes. 
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2.2.2. Acesso aos dados de saúde 

2.2.2.1. Considerações gerais 

Todas as mudanças operadas nas formas de comunicação e de acesso à informação, quer seja 

de âmbito profissional, pessoal, público ou privado, originaram também mudanças no modo 

como os registos médicos passaram a ser produzidos e disponibilizados, encontrando-se, 

atualmente, em diversos formatos como registos eletrónicos de saúde (Electronic Health 

Records - EHR), registos médicos de saúde (Electronic Medical Records - EMR), registos pessoais 

de saúde (Personal Health Records - PHR) e monitorização remota do paciente (Remote Patient 

Monitoring - PRM) (Ermakova et al., 2015; Señor & Toval, 2012; SPMS, 2017; Yang, Li, & Niu, 

2014). 

O Novo Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia 2016/679 denota uma maior 

preocupação com a proteção dos dados pessoais, particularmente com os dados pessoais 

sensíveis como os dados de saúde. Este Regulamento, que entrará em vigor em maio de 2018, 

pretende capacitar os cidadãos de um maior controle sobre os seus dados pessoais, 

particularmente sobre os seus dados de saúde, incluindo-se no mesmo o direito de acesso aos 

dados, de correção de incorreções nos mesmos, de portabilidade, de objeção ao processamento 

dos dados, entre outros. A segurança dos dados é também fortalecida nos aspetos relacionados 

com o consentimento. O Regulamento indica que este deve ser explícito e inequívoco, ou seja, 

precisa de ser administrado por meio de um ato afirmativo claro, deve ser dado gratuitamente, 

de forma escrita, eletrónica ou oral, e deve ser uma "indicação inequívoca do acordo de um 

sujeito de dados para o processamento dos seus dados pessoais". Podem existir, no entanto, 

algumas isenções proporcionadas pela União Europeia ou pelos Estados Membros, como, por 

exemplo, em casos de investigação científica ou em assuntos de saúde pública. No entanto, 

nestas situações, os utilizadores dos dados devem garantir as salvaguardas técnicas e 

organizacionais por forma a proteger a identidade do paciente e a sua segurança (European 

Patient Forum, 2016). 

Em Portugal, a Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro, referente à “informação genética pessoal e 

informação de saúde”, apresenta o conceito de informação de saúde, apresentando algumas 

especificações sobre a sua propriedade, e definindo também conceitos relacionados com 

informação genética, testes genéticos e investigação. No caso da propriedade da informação de 

saúde, a Lei indica, no seu artigo 3º, que é propriedade da pessoa, mas os depositários da 

informação são as unidades do sistema de saúde que devem “assegurar os níveis de segurança 

apropriados” e cumprir “as exigências estabelecidas pela legislação que regula a protecção de 
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dados pessoais”. O paciente poderá consultar os seus dados de saúde e poderá dar o seu 

consentimento a terceiros para os consultar, sendo que este acesso será feito na presença de 

um médico escolhido pelo próprio, com habilitação própria, se o titular da informação assim o 

solicitar. O Decreto-Lei 131/2014 nº de 29 de agosto, “estabelece os princípios inerentes à 

realização e disponibilização de testes genéticos, prevendo igualmente as regras de proteção da 

informação genética, em termos de acesso, segurança, confidencialidade e sigilo dos dados”, 

mas não altera a Lei n.º 12/2005, no que se refere à propriedade da informação de saúde, onde 

está incluída também a informação genética.   

Alguns autores destacam que uma gestão concertada dos dados de saúde, entre pacientes, 

médicos e entidades competentes, origina nos pacientes um aumento de confiança em relação 

ao seu médico e ao sistema de saúde, podendo ter efeitos benéficos, a longo prazo, nos 

resultados de saúde (AbuOun, Abdel-Hamid, & El-Nasr, 2015; Fisher, Bhavnani, & Winfield, 

2009; Nishizaki et al., 2011). Os autores referem mesmo que o acesso dos pacientes aos dados 

de saúde é muito proveitoso, uma vez que tem um efeito positivo na comunicação dos pacientes 

com os profissionais de saúde, incentiva a planificação pessoal dos próprios cuidados de saúde, 

e aumenta a confiança no sistema de saúde, considerando sempre que as condições da proteção 

da privacidade devem ser asseguradas. Uma inquietação que os autores levantam é que existe 

pouca informação sobre como os pacientes utilizam as suas informações de saúde, o que causa 

uma preocupação adicional sobre a segurança desses registos médicos. 

Outra vantagem em permitir o acesso dos pacientes aos seus dados de saúde, foi avaliada 

recentemente no estudo PatientsLikeMe desenvolvido por Frost e Massagli (2008). Através de 

uma análise qualitativa de uma amostra de 123 pacientes, os autores obtiveram uma variedade 

de comentários e questionamentos, destacando-se a importância atribuída pelos pacientes em 

partilhar, com outros pacientes, experiências semelhantes, que permitem responder a questões 

específicas relacionadas com a sua saúde, e os benefícios resultantes em promover e solidificar 

relacionamentos com base em preocupações compartilhadas. 

A globalidade dos EHRs parece um avanço tecnológico inevitável na nova era da comunicação 

digital. Cada vez mais países estão a aderir aos EHRs, como o Canadá, Austrália, EUA, Reino 

Unido, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Polónia, Suíça, Noruega, Portugal, 

Espanha, entre outros (Passarani, 2013), uma vez que se reconhecem diversos benefícios 

associados aos registos e partilha eletrónica da informação de saúde dos pacientes. Refere-se a 

melhoria da legibilidade dos registos, o acesso a registos médicos, a melhoria da qualidade e 

segurança dos serviços médicos, a redução dos custos dos cuidados de saúde, a melhoria da 

saúde da população em termos globais e o incremento da pesquisa em saúde, podendo 
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funcionar também como uma forma dos pacientes acederem e controlarem a sua informação 

de saúde (Gagnon et al., 2016; Luchenski et al., 2012; Roehrs et al., 2017).  

Gagnon et al. (2016) efetuaram um estudo, no Canadá, com o objetivo de perceber a perspetiva 

de cada um dos intervenientes, nomeadamente pacientes, administradores dos sistemas 

informáticos, profissionais de saúde, organizações interessadas no desenvolvimento de 

tecnologia da saúde, agências governamentais e investigadores, sobre a implementação dos 

Registos Pessoais de Saúde Eletrónicos (ePHRs) nesse país e os benefícios da sua utilização. Os 

autores referem que a dificuldade na implementação dos sistemas de ePHRs pode dever-se a 

alguns fatores como: o desenho do próprio sistema; o nível de acesso à informação e a 

interoperabilidade com outros registros de saúde eletrónicos; a guarda e controlo dos registos; 

a literacia, interesse e educação em saúde dos pacientes; a pouca formação dos profissionais de 

saúde e a falta de apoio aos mesmos; o desequilíbrio nos níveis de informação médica eletrónica 

disponível em cada província; o envolvimento do próprio Governo; e as questões legais e éticas. 

Os autores destacam a importância dos ePHRs uma vez que possibilitam aos pacientes decidir 

quem pode aceder às suas informações, bem como dar-lhes a capacidade de gerenciar, 

acompanhar e participar nos seus próprios cuidados de saúde. 

Outros autores indicam, contrariamente ao que foi referido, que a relação entre médico e 

paciente nunca foi tão ameaçada com a diminuição de confiança do público, resultante de uma 

perda generalizada de informação nos setores da saúde, público e privado, bem como na fuga 

de informação para outras partes interessadas (Nicholas & Nicholas, 2010; Rothstein, 2007; 

Rothstein, 2012), destacando a necessidade de definir estratégias para proteção da privacidade 

dos registos médicos. Paula Lobato Faria (Faria, 1999, citado em Barros, 2012, p. 44), manifesta 

uma elevada preocupação sobre este tema, em casos de doenças específicas como a SIDA, 

outras doenças transmissíveis e doenças mentais, quando indica que uma falta de confiança nos 

médicos poderá conduzir os doentes a ocultar algumas informações sobre o seu estado, situação 

que impedirá, um bom diagnóstico. No caso de doenças estigmatizantes como a SIDA e de outras 

doenças sexualmente transmissíveis, este problema é particularmente complicado, uma vez que 

a falta de confiança poderá traduzir-se num risco na proteção da saúde pública. Faria e Cordeiro 

(2014) acrescentam ainda que a lei da saúde deverá dedicar uma maior atenção às 

transformações da privacidade e confidencialidade na nova era digital, nos campos de medicina 

e da genética, por forma a que a mantê-los protegidos e respeitados. 
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2.2.2.2. Apresentação de alguns estudos  

Fisher, Bhavnani, e Winfield (2009) efetuaram um estudo com 43 pacientes com idades entre 

20 e 71 anos, no Reino Unido, com o objetivo de estudar como os pacientes usam o acesso total 

aos seus dados de saúde, o seu impacto, os benefícios e desvantagens da sua utilização. Em 

2009, o acesso aos dados de saúde estava disponível, para pacientes do Reino Unido, em vários 

formatos: o formato Summary care records (SCRs) ou resumo dos registos de tratamento, 

disponível em algumas unidades de saúde desde 2007; e o registo total dos dados de saúde, 

utilizado por um número cada vez maior de unidades de clínica geral. Em geral, os pacientes 

sentiram que o acesso aos dados reforçava a segurança e a confiança nos médicos e os ajudava 

a sentirem-se como parceiros em cuidados de saúde. Este estudo conclui também sobre os 

potenciais efeitos a longo termo, que se podem refletir, em termos globais, na melhoria dos 

resultados em saúde. 

Independentemente dos possíveis benefícios em permitir o acesso dos pacientes aos seus 

registos médicos eletrónicos, como a melhoria da qualidade e segurança dos serviços médicos, 

a redução dos custos dos cuidados de saúde, e o estreitamento da relação entre médico e 

paciente, outras questões e preocupações surgem, a nível ético, social, económico e político, 

tanto na perspetiva dos pacientes, como dos profissionais de saúde e das próprias Entidades de 

saúde (Cushman, Froomkin, Cava, Abril, & Goodman, 2010; Grobler & Dhai, 2016; Mold & de 

Lusignan, 2015). Algumas das considerações éticas referem-se: à privacidade, confidencialidade 

e segurança dos registos médicos; aos direitos de posse dos pacientes sobre os seus EHRs; ao 

formato e termos em que os registos de saúde anónimos podem ser usados para investigação e 

pesquisa; e ao possível aumento das disparidades entre as classes sociais e entre os géneros. Os 

desafios para os profissionais e entidades de saúde relacionam-se com: a adaptação da nova 

realidade do acesso online ao fluxo de trabalho clínico; a criação de um modelo de negócio 

sustentável que permita uma gestão eficiente dos EHRs, das autorizações, e dos acessos; a 

definição dos custos no acesso dos pacientes aos seus EHRs (Mold & de Lusignan, 2015; Nicholas 

& Nicholas, 2010; Rothstein, 2007; Rothstein, 2012). 

Mold e de Lusignan (2015) referem, no seu estudo sobre as implicações práticas do acesso on-

line dos pacientes aos registos eletrónicos de saúde, algumas oportunidades e desafios para 

profissionais de saúde e para os pacientes. Neste estudo, os autores efetuaram uma revisão do 

tema dos registos eletrónicos de saúde em cerca de 150 artigos científicos entre 2000 e 2015. 

No caso dos profissionais de saúde, os desafios relacionam-se com o impacto dos serviços on-

line sobre a sua carga de trabalho e na qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Por outro 

lado, em relação aos pacientes, os autores referem que estes destacam como o acesso on-line 
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possibilita uma maior comunicação com o seu médico e pode oferecer maior satisfação se 

receberem uma resposta atempada do mesmo.  

O grupo eHealth Stakeholder Group da Comissão Europeia, refere também no seu Relatório de 

2013 (Passarani, 2013), o tema da exclusão digital como um dos obstáculos da implementação 

dos EHRs, uma vez que em alguns países, as pessoas não têm acesso à Internet e / ou a uma 

conexão de banda larga e, muitas vezes, o custo do acesso à internet é um obstáculo para o seu 

uso. No Relatório, o grupo refere também que muitas pessoas não possuem as habilidades de 

alfabetização necessárias (em tecnologias de informação) para usar os sistemas eletrónicos e 

poder aceder e compreender os seus registos de saúde eletrónicos.  

Apesar do tudo o que foi referido, as maiores preocupações atuais são as violações de segurança 

que ameaçam a privacidade do paciente, quando as informações de saúde confidenciais são 

disponibilizadas a outros sem o consentimento ou autorização do indivíduo (Godlee, 2017; 

Leventhal et al., 2014; Mold & de Lusignan, 2015; Ozair et al. 2015; Passarani, 2013; Roehrs et 

al., 2017).  

Dois incidentes recentes no Howard University Hospital, em Washington mostraram que a 

segurança inadequada dos dados pode afetar um grande número de pessoas. Em 14 de maio de 

2013, um dos técnicos do hospital foi acusado de violar a Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA), uma vez que durante um período de 17 meses, o técnico usou sua 

posição no hospital para vender informações de pacientes. Nesse mesmo ano, o hospital 

informou também que os dados médicos de mais de 34 mil pacientes tinham sido 

comprometidos. Um colaborador que trabalhava com o hospital tinha baixado os arquivos dos 

pacientes para um computador pessoal, que foi roubado do seu carro. Os dados estavam 

protegidos por senha, mas não criptografados, por isso qualquer pessoa poderia aceder os 

arquivos dos pacientes (Ozair et al., 2015). 

Barros (2012) refere no seu estudo “O direito à reserva da intimidade da vida privada nos 

doentes com VIH/SIDA: reforço dos meios de garantia e tutela”, que durante o seu trabalho 

como profissional de saúde, testemunhou, diversas vezes a falta de cuidado no tratamento dos 

dados clínicos dos pacientes,  referindo-se ao falecimento de um familiar, seropositivo, cuja 

morte precoce poderia ter sido evitada, “se o mesmo não tivesse abandonado o “sistema”, em 

virtude de se ter sentido vítima de exposição e consequente discriminação.”. 

O respeito pela privacidade dos pacientes e a confidencialidade associada às suas informações 

privadas e pessoais são tópicos fundamentais na área da saúde, e que não deveriam seguir 

regras ou leis, mas fazer parte da consciência de cada profissional de saúde (Antomás & del 
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Barrio, 2011; Chen et al., 2015; Faria & Cordeiro, 2014; Fisher, Bhavnani & Winfield, 2009; Mann, 

Svulescu & Sahakian, 2016).  

Medidas de segurança como firewalls, software antivírus, software de deteção de intrusão e 

níveis de segurança de acesso devem ser incluídas nos sistemas ERHs para proteger a 

integridade dos dados digitais. Políticas e procedimentos específicos servem para manter a 

privacidade e a confidencialidade do paciente, como a atribuição de código de acesso a cada 

profissional, e o rastreamento de acesso de cada profissional de saúde aos registos médicos da 

cada paciente (Bhartiya & Mehrotra, 2015; Ozair et al., 2015).  

Alguns autores destacam a importância dos pacientes poderem permitir ou restringir a exibição 

dos seus dados de saúde a diversas categorias de provedores (médicos, enfermeiros, outros), 

podendo também restringir o acesso a todos os EHRs ou a uma parte dos seus dados de saúde, 

enquadrados nas cinco categorias de dados sensíveis (saúde mental e reprodutiva, doenças 

sexualmente transmissíveis, Vírus da imunodeficiência humana/Síndrome da imunodeficiência 

adquirida - VIH/SIDA e abuso de substâncias) (AbuOun, Abdel-Hamid, & El-Nasr, 2015; Chen et 

al., 2016; Leventhal et al., 2014). 

Alguns autores referem a importância da Entidade de saúde designar um profissional com a 

função de trabalhar em conjunto com a equipa de especialistas da saúde e de realizar 

regularmente auditorias aleatórias de rotina, para garantir o cumprimento da política hospitalar 

(Ozair et al., 2015). A criação de uma entidade independente reguladora com poderes para 

consultar e envolver o público sobre a proteção individual da privacidade nos cuidados de saúde 

é uma parte importante da solução para os problemas políticos e económicos identificados na 

era das informações globais emergentes e sugeridos por Zetler (2015).  

Outras soluções mais tecnológicas estão relacionadas com a criação de políticas de controle de 

acesso, como a definição de hierarquias de usuários e de recursos de unidades de saúde, e a 

encriptação dos dados (Au et al. 2017; Bhartiya & Mehrotra, 2015; Yang, Li, & Niu, 2014). 

Independentemente dos mecanismos e configurações associados aos EHRs, o seu 

desenvolvimento, implementação e manutenção requer fundos adequados e o envolvimento 

de muitos indivíduos, incluindo médicos, técnicos de informática, educadores e consultores, e 

os responsáveis das diversas entidades de saúde (Godlee, 2017; Leventhal et al., 2014; Mold & 

de Lusignan, 2015; Passarani, 2013). 

O tema do acesso dos pacientes aos seus dados de saúde foi apresentado na perspetiva de 

diversos autores, destacando-se alguns benefícios, como o efeito positivo na comunicação dos 

pacientes com os profissionais de saúde, o maior envolvimento dos pacientes nos seus próprios 
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cuidados de saúde, e o consequente aumento da confiança no sistema de saúde com benefícios 

evidentes, a longo prazo, nos resultados em saúde. O acesso aos dados de saúde por parte dos 

pacientes, pode, no entanto, acarretar alguns problemas, conforme referido por Mold & de 

Lusignan (2015) e por Lee, Patel, e Fortin (2017). Segundo estes autores as observações e notas 

médicas podem não ser totalmente compreendidas pelos pacientes, que as considerariam 

potencialmente inquietantes, confusas e ofensivas, o que poderia influenciar negativamente a 

disposição dos pacientes em divulgar as suas informações de saúde, afetar o relacionamento 

médico-paciente, bem como a confiança no próprio sistema de saúde. 

Parece-nos que o acesso dos pacientes aos seus dados de saúde poderá trazer mais benefícios 

do que problemas, sendo fundamental que todos os profissionais de saúde respeitem os seus 

códigos de ética, que atuem com o maior cuidado possível na inserção dos seus registos médicos 

e que estejam disponíveis para clarificar e apoiar os seus pacientes nas suas dúvidas e 

inseguranças. 

Não menos importante é a promoção de uma discussão integrada do tema, envolvendo os vários 

intervenientes, desde pacientes, profissionais de saúde, gestores hospitalares, profissionais de 

saúde, técnicos TIC, Hospitais e outras Entidades de Saúde, para que se consiga chegar a uma 

solução sobre como controlar os acessos aos dados de saúde, num formato em que se assegure 

a privacidade do paciente e a sua segurança, numa perspetiva global e tendo sempre em 

consideração o Direito de acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde (Godlee, 2017). 

 

2.2.3. Relação médico-paciente  

2.2.3.1. A importância da comunicação médico-paciente 

A comunicação médico-paciente é essencial para que se consiga desenvolver cuidados de saúde 

centrados no paciente e estabelecer uma relação de confiança entre as duas partes, reforçando 

a segurança e a confiança dos pacientes nos médicos e no próprio sistema de saúde (Fisher, 

Bhavnani, & Winfield, 2009; Gagnon et al., 2016; Mold & de Lusignan, 2015). 

O documento “Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member 

States and their interaction with the provision of cross-border eHealth services: Final report and 

recommendations” (EU Health Programme, EU, 2014a) refere a importância da Comissão 

Europeia "coordenar a adoção de regras específicas para o processamento de informações de 

saúde para permitir o equilíbrio adequado dos interesses dos pacientes e da saúde pública, sem 

recorrer ao conceito de consentimento", referindo-se que pode haver razões de saúde pública 

válidas para tornar os EHRs obrigatórios para cada paciente e para dar aos profissionais de saúde 
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a autoridade legal para aceder a um EHR, mesmo quando um paciente retém intencionalmente 

o seu consentimento. Estas razões incluem a proteção da liberdade de expressão, os interesses 

de saúde pública e o processamento de dados por motivos históricos, científicos e de observação 

estatística, conforme indicado no RGPD. 

Rathert, Mittler, Banerjee, e McDaniel (2017) efetuaram um estudo sobre a comunicação 

médico-paciente que abrangeu uma pesquisa em três bases de dados (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health - CINAHL, Medline, PsycINFO) até 2015, num total de 41 artigos 

científicos, com os critérios de inclusão: (1) investigação empírica; (2) comunicação entre 

paciente e médico; (3) utilização de EHRs; e (4) pacientes adultos. Neste estudo, a comunicação 

paciente-médico na era atual, dos registos eletrónicos de saúde, foi analisada de acordo como 

o critério do “cuidado centrado no paciente”, através de seis funções essenciais da 

comunicação: promoção de relações que incentivem a recuperação, troca de informações, 

resposta às emoções, gestão de incertezas, tomada de decisões e habilitação da autogestão; 

sendo que as mesmas irão influenciar os resultados em saúde, a médio e a longo prazo (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Comunicação médico-paciente analisada de acordo como o critério do “cuidado centrado no 
paciente” (Adaptada de Rathert et al., 2017) 

 

No caso da segunda função de comunicação analisada – troca de informações – os autores 

referem que, embora algumas trocas de informações biomédicas tenham melhorado devido ao 

uso dos EHRs, outras informações, como as questões psicológicas, tendem a ser negligenciadas. 
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Efeitos na saúde 

a intermédio e 

longo prazo 

FUNÇÕES DE COMUNICAÇÃO: 

• Promoção de relações 

•  Troca de informações  

• Resposta às emoções 

• Gestão de incertezas  

• Tomada de decisões 

•  Habilitação da autogestão 

Registos 

Médicos 
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A introdução de alguns erros durante o processo de inserção dos registos no sistema EHR, por 

parte do profissional de saúde, pode também ser um problema resultante da pouca 

familiarização do profissional com o sistema, e que poderá ter resultados muito negativos na 

saúde do paciente (Epstein & Street Jr., 2007, citado em Rathert et al., 2017, p. 61). 

A terceira função – resposta às emoções – relaciona-se diretamente com a primeira função 

analisada, uma vez que uma relação menos próxima entre o médico e o paciente, e uma menor 

atenção por parte do médico, poderá levar a uma menor consciência médica das preocupações 

emocionais do paciente (Street Jr. et al., 2014; Asan, Young, Chewning, & Montague, 2015). 

A gestão de incertezas, a quarta função, pode ser analisada de duas formas distintas: por um 

lado o acesso dos pacientes aos seus dados de saúde permite que os mesmos se sintam mais 

informados, confiantes e por isso consigam gerir melhor a incerteza; por outro lado, aumenta, 

em alguns pacientes, a preocupação com a confidencialidade dos seus dados EHRs, tanto em 

termos de quem pode ter acesso legítimo à informação, como em relação à segurança dessa 

informação, gerando assim uma maior insegurança (Agaku, Adisa, Ayo-Yusuf, & Connolly, 2014; 

Street Jr., Makoul, Arora, & Epstein, 2009) 

Relativamente à quinta função da comunicação - tomada de decisões – a utilização dos EHRs 

parece facilitar o processo de tomada de decisões, uma vez que estimula o diálogo entre médico 

e paciente e facilita o acesso do paciente à sua informação de saúde (Epstein & Peters, 2009; 

Delbanco et al., 2012, citado em Rathert et al., 2017, p. 61). 

Sobre a última função da comunicação - habilitação da autogestão - os estudos analisados pelos 

autores Rathert et al. (2017) sugerem que as interfaces do paciente com EHRs incentivam o seu 

maior envolvimento e autogestão do paciente em relação à sua saúde (Fisher, Bhavnani & 

Winfield, 2009; Street et al., 2009, citado em Rathert et al., 2017, p. 61). 

Rathert et al. (2017) referem que a implementação dos EHRs alterou, sem dúvida, a forma de 

comunicação entre o médico e o seu paciente, o que influencia de modo direto o seu 

relacionamento.  No caso, por exemplo, da promoção de relações que incentivem a 

recuperação, os autores destacam que este novo formato de registo pode originar uma 

diminuição do contacto visual entre o médico e o seu paciente durante a consulta médica, o que 

poderá alterar a perceção do paciente sobre a atenção que o médico lhe estará a disponibilizar 

(Rose, Richter, & Kapustin, 2014, citado em Rathert et al., 2017, p. 11). Referem também que o 

tempo empregue pelo médico para consultar os registos é utilizado por muitos pacientes para 

colocar questões ao médico, o que poderá ser benéfico na relação entre as duas partes 

(McGrath, Arar, & Pugh, 2007, citado em Rathert et al., 2017, p. 11). Quando esta análise é 
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efetuada, não ao nível da consulta, mas em relação ao acesso dos pacientes às plataformas de 

EHRs, os autores concluem há um aumento do envolvimento do paciente, sem aumentar 

significativamente a carga de trabalho do médico. Quando os pacientes estão mais envolvidos, 

eles podem-se sentir mais capacitados para colaborar com confiança, estabelecendo-se uma 

dinâmica de atenção com seus médicos e prestadores de cuidados de saúde, o que pode levar a 

melhores relações de saúde (Delbanco et al., 2012, citado em Rathert et al., 2017, p. 61). 

O acesso aos EHRs pelos pacientes é um tema que preocupa bastante os médicos pelo facto dos 

registos de saúde eletrónicos (EHRs) poderem afetar negativamente a comunicação entre as 

partes. Os profissionais de saúde relataram preocupações de que as suas observações e notas 

poderiam ser potencialmente inquietantes para os pacientes, o que poderia afetar 

negativamente a disposição dos pacientes em divulgar as suas informações de saúde e afetar o 

relacionamento médico-paciente (Lee, Patel & Fortin, 2017; Mold & de Lusignan, 2015).  

 

2.2.3.2. A confidencialidade na relação médico-paciente 

É no relacionamento médico-paciente que a preservação de segredos, associada tanto com a 

questão da confidencialidade quanto da privacidade, deve ser assegurada. As informações de 

saúde devem ser utilizadas para o cumprimento específico da função de cada profissional, 

nomeadamente médicos, enfermeiros, funcionários administrativos, e outros profissionais de 

saúde, no próprio local de trabalho. A necessidade de consentimento ou apenas de 

concordância do paciente é uma parte importante da problemática em torno dos dados pessoais 

de saúde, que permitira estabelecer o fim específico da recolha e as condições de tratamento e 

de utilização dos dados (Passarani, 2013). 

Estudos recentes identificaram a preferência dos pacientes para controlar o acesso a tipos 

específicos de informações, aumentando novamente a preocupação com a segurança do 

paciente se esta informação não estiver disponível para outros profissionais de saúde envolvidos 

nos seus cuidados. Os pacientes preferem escolher a informação que desejam compartilhar com 

a família, seu médico de família e outros especialistas, incluindo o nível de controlo baseado na 

perceção da sensibilidade do conteúdo dos registos (Caine & Hanania, 2013; Fisher, Bhavnani & 

Winfield, 2009; Gagnon et al., 2016; Mold & de Lusignan, 2015).  

Os autores Caine e Hanania (2013) referem que para manter o nível de privacidade oferecido 

pelos registos médicos e para se alcançar o alinhamento com as preferências dos pacientes, os 

pacientes devem ter o controle granular de privacidade sobre as informações contidas nos seus 

registos de saúde. O conceito de privacidade granular relaciona-se com a disponibilização de 
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parte da informação dos dados de saúde com determinados destinatários. Os autores 

verificaram, no seu estudo, que todos os pacientes estão disponíveis para compartilhar partes 

dos seus dados de saúde, mas não todas as partes e com todos os destinatários; sendo que os 

destinatários foram agrupados em três categorias: prestadores de serviços médicos, como 

médicos de medicina geral e familiar, especialistas, médicos dos serviços de urgência, 

psiquiatras, enfermeiros e profissionais de medicina alternativa, farmacêuticos, fisioterapeutas 

e outros médicos; e os “não prestadores de cuidados de saúde”, incluindo-se seguradoras, 

família, investigadores, agências do governo e serviços administrativos.  

As conclusões do estudo foram muito interessantes, verificando-se que, independentemente 

dos pacientes terem ou não dados de saúde sensíveis2, mais de 75% dos pacientes está 

disponível para partilhar os seus dados com o seu médico de cuidados primários; seguindo-se a 

partilha com os profissionais de saúde mental, e em seguida os médicos especialistas, para os 

pacientes sem dados de saúde sensíveis, e os médicos do serviço de urgência, para os pacientes 

com dados de saúde sensíveis (Tabela 1). Estas conclusões demonstram a importância da relação 

médico-paciente e o nível elevado de confiança dos pacientes no seu médico, reforçando o 

interesse em criar condições para que esta relação caminhe no sentido da melhoria dos cuidados 

de saúde primários. 

O médico deve estar ciente da importância da relação que estabelece com o paciente, das suas 

necessidades, discutir e partilhar isso com ele, e tomar as decisões em conformidade, numa base 

de confiança e no total interesse do paciente.  

Apesar das diferentes perspetivas apresentadas e dos inúmeros estudos sobre as questões 

éticas associadas aos dados pessoais de saúde, a importância da relação entre médico e paciente 

é indiscutível, sendo que a promoção da mesma deve ser uma preocupação das entidades e dos 

profissionais de saúde, no sentido de incentivar a confiança do paciente no seu médico e no 

próprio sistema de saúde.  

 

 

 

 

                                                           
2 Dados de saúde sensíveis, segundo o Comité Nacional de Estatística Vital e da Saúde (“National 
Committee on Vital and Health Statistics”) dos EUA, referem-se a registos de tratamento para a 
dependência de drogas ou álcool, problemas mentais e registos de tentativas de suicídio, doenças 
sexualmente transmissíveis incluindo-se a SIDA, orientação sexual, registos de violência doméstica, 
registos de infertilidade, abortos e adoção, e dados genéticos. 
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Tabela 1 - Percentagem de pacientes que compartilhariam todos os dados de saúde com um destinatário 

DESTINATÁRIOS 

PACIENTES (%) QUE PARTILHARIAM OS SEUS DADOS DE SAÚDE 

Com dados de saúde 

sensíveis 

Sem dados de saúde 

sensíveis 

Prestadores de serviços médicos   

Médicos de medicina geral e familiar  76 78 

Especialistas  24 56 

Médicos dos serviços de urgência 33 44 

Psiquiatras 43 67 

Enfermeiros 14 44 

Profissionais de medicina alternativa 10 0 

Farmacêuticos 5 11 

Fisioterapeutas 14 22 

Outros médicos 0 11 

Não prestadores de cuidados de saúde   

Seguradoras 10 0 

Família 10 22 

Investigadores  10 11 

Agências do governo  5 0 

Serviços administrativos 0 0 

Fonte: Caine e Hanania (2013) 

Na nossa opinião, é fundamental que se desenvolvam mecanismos que reflitam a comunicação 

médico-paciente nos resultados de saúde e que se selecionem medidas específicas que 

promovam esse caminho. É importante que os médicos e os pacientes maximizem os efeitos 

terapêuticos da sua comunicação, orientando-a para alcançar resultados intermediários, numa 

base confiança, compreensão mútua, adesão, suporte social e autoeficiência, no sentido da 

melhoria dos resultados em saúde (Caine & Hanania, 2013; Fisher, Bhavnani, & Winfield, 2009; 

Gagnon et al., 2016; Mold e de Lusignan, 2015; Rathert et al., 2017; Street Jr. et al., 2009).  

Neste subcapítulo foram focadas algumas questões éticas associadas aos dados pessoais de 

saúde, como a privacidade, confidencialidade e a segurança da informação em saúde. A 

proteção e respeito pela vida privada de qualquer cidadão é um direito inegável do mesmo, e 

proclamado na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no Código Civil Português e na Lei 

de Bases da Saúde, no caso dos dados pessoais dos utentes do sistema de saúde. As boas 

práticas dos gestores hospitalares, dos médicos e de outros profissionais de saúde são 

fundamentais, para que se possa assegurar a confidencialidade dos dados de saúde e evitar 

falhas de segurança e acessos não autorizados. Foi discutido também o papel do médico, a 

importância da relação que estabelece com o seu paciente, e a forma como uma relação de 

confiança reforça a segurança dos pacientes nos médicos e no próprio sistema de saúde. 
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2.3. Eliminação de Dados de Saúde 

2.3.1. Benefícios e problemas associados   

O equilíbrio entre os direitos dos pacientes em controlar os seus dados pessoais de saúde e a 

disponibilização desses dados aos profissionais de saúde, por forma a que os mesmos possam 

oferecer cuidados seguros e de alta qualidade, é um tema de difícil consenso e que tem 

originado nos últimos anos uma intensa e constante discussão entre os vários intervenientes: 

pacientes, profissionais de saúde, entidades de saúde e agências governamentais (Chen et al., 

2015; Ermakova et al., 2015; Fisher, Bhavnani & Winfield, 2009; Mann, Svulescu & Sahakian, 

2016; Señor & Toval, 2012; SPMS, 2017; Yang, Li, & Niu, 2014). 

Diversas questões surgem imediatamente quando se fala em dados de saúde: o direito de acesso 

aos EHRs e PHRs; as autorizações e os níveis de acesso a esses dados; a privacidade, 

confidencialidade e segurança no acesso; o interesse público vs. interesse privado da informação 

em saúde; os benefícios efetivos para a saúde dos pacientes; as consequências que o acesso 

poderá ter na vida do paciente em causa, mas também como é que o mesmo poderá interferir 

na vida de outros pacientes e intervenientes, em termos mais alargados transformar-se num 

problema de saúde pública  (Antomás & del Barrio, 2011; Czapski & Steele, 2005; Ermakova et 

al., 2015; Kima, Leeb, & Chung, 2015; Prater, 2014; SPMS, 2017; Zetler, 2015). 

Estas várias questões têm levantado nos últimos cinco anos, um assunto ainda mais complexo: 

“O direito ao esquecimento”, também conhecido pelo direito em permitir que um indivíduo 

solicite a exclusão ou a remoção de dados pessoais, quando não há motivos convincentes para 

a continuação da sua manutenção (ICO, 2017), ou mesmo pela simples vontade da pessoa. Esta 

discussão é indubitavelmente complexa, uma vez que poderá ser abordada sob vários pontos 

de vista e a diversos níveis, nomeadamente o social, económico, político e jurídico. A 

ponderação de diversos fatores como: (1) os efeitos em saúde pública, no caso de doenças de 

declaração obrigatória, como a meningite, tuberculose e hepatite; 2) a saúde dos elementos da 

família, particularmente no que diz respeito às doenças genéticas e infetocontagiosas; 3) a saúde 

do próprio paciente, que perde a informação sobre os seus dados, o que acarreta custos 

acrescidos em novos diagnósticos e exames e consequentemente algum risco para a sua própria 

saúde; e 4) o avanço da investigação, que poderá ser enviesada por falta de informações 

eventualmente importantes,  apesar desta nunca dever estar acima do interesse individual das 

pessoas. 

O NRPD da EU 2016/679, que entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2018, tem como um 

dos objetivos principais aumentar a proteção e a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos 
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da União Europeia. O Regulamento apresenta, nos seus artigos 15º e 20º, alguns pontos que são 

indiscutivelmente, favoráveis no sentido do paciente, como: 

- O direito a aceder aos seus registos clínicos; 

- O direito a receber uma cópia dos seus dados, caso estes sejam processados informaticamente; 

- O acesso aos dados de saúde em outros formatos, como os registos de saúde informatizados; 

- O direito de portabilidade dos dados, ou seja, o direito a solicitar uma cópia dos dados, por 

forma a transferi-los para outra entidade ou pessoa, ou diretamente para o próprio paciente; 

- O direito a opor-se ao processamento dos seus dados; 

- O direito a exigir a correção de dados que estejam incorretos; 

- O direito a apagar os dados ou o “direito ao esquecimento”. 

Apesar do Regulamento, atualmente em vigor (Diretiva de 1995), contemplar, no seu artigo 12º, 

o “direito ao esquecimento”, o novo Regulamento fortalece o princípio e melhora a segurança 

jurídica, atualizando-o e adaptando-o à nova era digital (EU, 2014b). No que se refere ao “direito 

ao esquecimento”, o novo Regulamento, no seu artigo 17º, indica que, independentemente de 

onde o servidor físico de uma empresa, que processa dados, esteja localizado, as empresas 

devem aplicar as normas europeias. Por outro lado, o Regulamento inverte o ônus da prova, 

passando a ser as empresas/entidades, e não os indivíduos, a ter que provar que os dados não 

podem ser apagados porque são relevantes ou necessários. O regulamento obriga também a 

entidade que tornou os dados públicos, a responsabilizar-se pela eliminação dos dados por ela 

inseridos e também introduzidos por outras entidades. 

O direito ao esquecimento refere-se, no entanto, a situações específicas: 

- Em primeiro lugar, se o processamento dos dados for ilegal;  

- Se a pessoa retirou o consentimento e não existem outros motivos para processar os seus 

dados; 

- Se não há mais um propósito para processá-lo, de acordo com o princípio de armazenamento 

limitado e minimização de dados. 

O novo Regulamento é também específico quanto às razões de interesse público que justificam 

manter os dados pessoais disponíveis e acessíveis. Estas incluem a liberdade de expressão, os 

interesses de saúde pública e o processamento de dados por motivos históricos, científicos e de 

observação estatística (artigo 89.º, n.º 2). Os direitos afetados por essas isenções são, em 

primeiro lugar, o direito de aceder os próprios dados, o direito à retificação e o direito de 



41 
 

restringir ou se opor ao processamento de seus dados. Além disso, existe uma isenção para o 

direito dos pacientes de serem informados sobre o uso de seus dados (artigo 14, parágrafo 4b), 

quando o fornecer a informação é um "esforço desproporcional", e como já foi referido, para o 

direito de ter apagados os dados (direito ao esquecimento) (Artigo 17, parágrafo 3b) (European 

Patient Forum - EPF, 2016; EU, 2014b). 

Podem existir, no entanto, algumas isenções ao “direito ao esquecimento”, proporcionadas pela 

União Europeia ou pelos Estados Membros, quando, por exemplo, este direito individual 

interfira com:  

- O direito à liberdade de expressão e de informação; 

- O cumprimento de uma obrigação legal de interesse público; 

- Fins de saúde pública ou de interesse público; 

- Fins de arquivamento que são de interesse público, como pesquisas científicas, pesquisas 

históricas ou estatísticas; 

- O exercício ou defesa de reivindicações legais (Leech, 2017). 

Algumas notícias adiantam já o direito dos pacientes apagarem os seus registos eletrónicos 

como uma conquista (Antani, 2015; EPF, 2016; Rustad & Kulevska, 2015), apesar da aplicação 

prática do “direito ao esquecimento”, no âmbito da saúde, não ser simples e direta.  

Em 2013, uma paciente solicitou que a informação médica sensível, relacionada com um 

episódio traumático antigo, fosse removida dos seus registos médicos. Depois de alguns anos 

numa disputa legal com o hospital responsável, a paciente perdeu, em 2013, o processo por 

indicação do decisor de que teve que efetuar um "exercício de equilíbrio", entre o pedido da 

requerente e os pontos de vista dos profissionais de saúde quanto ao que é do interesse da 

mesma (Ramesh & Dinsdale, 2013).  

No caso do Reino Unido, este direito foi “parcialmente” garantido em 2009, quando foi 

permitido aos pacientes excluir resumos eletrónicos dos seus registos de tratamento do novo 

banco de dados médicos nacional. Os SCRs ou resumos dos registos de tratamento foram 

introduzidos em 2009, como parte de uma iniciativa do sistema nacional de saúde, em todo o 

país, de fornecer ao pessoal clínico informações sobre os pacientes que tratam. O objetivo dos 

SCRs foi dar a qualquer médico ou enfermeiro o acesso imediato a um resumo da medicação 

passada de um paciente, reações adversas a medicamentos, alergias e condições, o que pode 

ser útil se esse paciente estiver inconsciente ou incapaz de se recordar de detalhes vitais 

(Bowcott, 2009; Colins, 2009; Out-law, 2009). Desde o início deste processo, em 2006, ativistas 
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e médicos opuseram-se à recolha central de tais informações sensíveis, argumentando que o 

armazenamento dessas informações de forma centralizada representa um risco muito grande 

de cair nas mãos erradas.  Em virtude de estas controvérsias, foi concedido, em 2007, o direito 

aos pacientes de não aderirem ao sistema, e em 2009, o direito de exigir que seus SCRs fossem 

excluídos do banco de dados que está a ser construído pelo Sistema Nacional de Saúde (NHS). 

Uma sondagem feita no Reino Unido em 2013 demonstrou que 25% dos pacientes consideram 

dever ser autorizados a excluir todos os registos médicos, sendo que 40% diziam dever poder 

corrigir os seus registos sem a aprovação dos médicos (Bostock, 2013). A investigação, efetuada 

pela Sociedade de Proteção Médica (MPS), revelou também outras diferenças, entre a opinião 

de médicos e pacientes, sobre o acesso aos registos, nomeadamente sobre a rapidez de reposta 

às solicitações dos pacientes, considerando 52% dos pacientes que o tempo de resposta aos 

seus e-mails não deverá ser superior a um dia, sendo que apenas 14% dos médicos concordam. 

A legislação da Comissão Europeia sobre a proteção de dados e em particular o “direito ao 

esquecimento” tem levantado junto das partes interessadas diversas questões éticas, legais e 

técnicas (Robertson, 2010), particularmente porque o direito individual de apagar os seus dados 

pessoais poderá interferir com a liberdade de expressão de outros indivíduos, em particular com 

o direito de uma pessoa querer manter os seus registos disponíveis e com o direito da sociedade 

em ser informada sobre determinado acontecimento, que um individuo quer ver apagado.   

Rustad e Kulevska (2015) referem que podem surgir diversos problemas pelo facto do “direito 

ao esquecimento ser excessivamente expansivo”. Poderá levar à censura da Internet porque os 

sujeitos de dados podem forçar os motores de busca ou websites a apagar dados pessoais, o 

que pode reescrever e mudar de alguma forma a história. Alguns autores afirmam que, se o 

conteúdo for menos pesquisável na Internet, "perturbará o processo natural de comunicação".  

O direito de ser esquecido não deve subordinar a liberdade de expressão porque o acesso 

público gratuito e aberto permite que os cidadãos discutam e compartilhem informações sobre 

a sociedade. Por outro lado, segundo os autores, os defensores do “direito ao esquecimento” 

argumentam que o RGPD fortalecerá os direitos de privacidade já existentes. Os mesmos 

autores referem que um funcionário da UE envolvido no desenvolvimento da proposta 

sublinhou que "a liberdade de expressão não é um bom argumento para não ter o direito de ser 

esquecido". Outra situação referida pelos autores é que enquanto os Estados Unidos e a União 

Europeia compartilham o objetivo de aprimorar a proteção da privacidade dos seus cidadãos, 

os Estados Unidos só fizeram tentativas limitadas de promulgar a proteção abrangente para 

alinhar a sua lei de privacidade com os regulamentos da UE. Pouco depois da Comissão Europeia 

ter divulgado a sua proposta do novo RGPD, a Casa Branca divulgou a sua própria proposta, a 



43 
 

Declaração de Direitos de Privacidade do Consumidor, que não inclui, no entanto, o “direito ao 

esquecimento”.  

Ao contrário da Europa, o direito de ser esquecido não foi ainda desenvolvido nos Estados 

Unidos, em grande parte, devido à primazia do direito à liberdade de expressão, expresso na 

Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos. No entanto, vários Estados tomaram 

alguns primeiros passos modestos em direção a esse direito, como por exemplo o direito de 

infratores jovens apresentarem uma petição no tribunal para expurgar uma condenação 

registada no tribunal de menores. Esta vedação do histórico criminal de um indivíduo permite 

que não tenham que dizer a futuros empregadores, proprietários ou agências de licenciamento 

que foram presos ou condenados (Antani, 2015; Conley, 2010; Werro, 2009). 

Os modelos Suíço e Alemão sugerem que o direito de ser esquecido, ou o direito de excluir, pode 

ir além da proteção da privacidade, embora isso dependa de como se define a privacidade. O 

direito pode ser usado para censurar informações legalmente tornadas públicas e, de fato, 

alterar o registro de alguém na história. Em França, tem crescido o apoio ao direito de exclusão. 

Em 2009, o Secretário de Estado francês encarregue da economia digital iniciou uma campanha 

sobre o direito a ser esquecido. Até agora, levou a um Código de Prática de 11 páginas, que dá 

um pequeno passo na defesa deste direito (Robertson, 2010). 

No Reino Unido, não existe o direito de excluir informações dos dados pessoais, embora se possa 

aceder a informações pessoais detidas por terceiros e solicitar que os erros sejam corrigidos. No 

caso dos dados de saúde, que são detidos pela respetiva Unidade de Saúde, o paciente poderá 

consultar esses dados e, caso exista alguma incorreção, solicitar que o médico inclua uma nota 

sobre essa incorreção, caso seja da sua concordância. Existe também outra possibilidade para 

os pacientes que não pretendam que sejam organizados SCRs dos seus dados de saúde, o direito 

de não aderirem ao sistema, ou seja o direito de exigir que seus SCRs não sejam incluídos no 

banco de dados do NHS (Conley, 2010; Rethink Mental Illness, 2017).  

Uma das questões que se colocam sobre o “direito ao esquecimento” e em particular ao “direito 

ao esquecimento” na área da saúde, é que existem outros direitos que devem ser igualmente 

respeitados e considerados: o direito de liberdade de expressão, o direito de proteção da vida 

privada, e o direito aos cuidados de saúde; torna-se muito complicado ponderar todos os fatores 

envolvidos em cada um deles e as consequências que advêm quando se decide por um em 

relação a outro ou aos outros. Como se poderá decidir entre o “direito ao esquecimento” de um 

paciente e o direito à saúde de outros, quando apagar os dados pessoais de um paciente 

prejudique um estudo de investigação com resultados fundamentais para o tratamento de uma 
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determinada patologia ou resulte na ocultação de informação importante para o tratamento de 

outros pacientes, podendo mesmo transformar-se num grave problema de saúde pública? Por 

outro lado, como se poderá não autorizar a eliminação de dados de saúde, quando os mesmos 

apresentam incorreções, que podem ser prejudicais à vida privada, pessoal e profissional de um 

paciente.  

Veja-se, por exemplo, o caso de uma utente que, apesar de não sofrer de esquizofrenia, continha 

a indicação desse diagnóstico nos seus dados de saúde registados no sistema informático no 

ano de 2007. Esta utente, visto não querer ser vista como portadora da doença em causa, 

solicitou ao seu médico de família a eliminação desse dado do seu registo clínico. O parecer nº 

20/2010 da Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde do Norte, 

relativo ao pedido do médico de família para “o apagamento eletrónico deste dado, de modo a 

satisfazer o pedido da titular do processo”, foi que a utente não teria o direito de eliminar esse 

dado de saúde: “O direito do titular da informação de saúde não tem uma relevância ou efeitos 

ilimitados que lhe possibilite eliminar um dado da sua saúde do seu processo clínico” (ARS Norte, 

2010). 

A mesma Comissão indicou, no seu parecer, que teve em conta: o direito à intimidade, à 

privacidade, à autodeterminação informativa e à proteção dos dados pessoais dos pacientes; o 

modelo “jusfundamental” da relação clínica em vigor; e diversas fontes reguladoras – fontes 

deontológicas, éticas e normativas nacionais e internacionais.  

Há também problemas técnicos com o “direito ao esquecimento”. Com quantidades cada vez 

maiores de informações digitais sobre todos as pessoas, em números cada vez maiores e em 

cada vez mais lugares, como se pode ter certeza de que todas as informações foram excluídas? 

O que é eliminação, afinal? Deve ser irreparável? Poderá apagar-se todos os dados, que possam 

identificar um individuo, até a remoção de um endereço IP nos servidores, mesmo com 

empresas especializadas para o efeito que garantem que a eliminação é definitiva?  

Tentaremos discutir estas questões e dúvidas no ponto seguinte, utilizando para esse efeito 

alguns casos práticos, como a investigação científica, exemplos da prática clínica e informações 

genéticas, com o objetivo de facilitar a compreensão de como se poderá ponderar o “direito ao 

esquecimento”, ou seja, o direito de um paciente apagar os seus dados de saúde, face a outros 

direitos, como o direito de se desenvolver um estudo de investigação que poderá ser benéfico 

para um grupo de indivíduos, o direito de um indivíduo conhecer dados fundamentais para a 

sua saúde, e o direito de membros de uma família terem acesso a dados genéticos. Como é que 

este direito pode ser colocado em prática, face às consequências que a eliminação de 
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informação de saúde importante poderá ter na saúde de determinadas populações e ainda, de 

forma mais abrangente, na proteção da própria saúde pública?  

 

2.3.2. Análise de casos práticos 

2.3.2.1. Investigação científica 

Mann, Savulescu, e Sahakian (2016) discutem, no seu estudo sobre a utilização de dados de 

saúde em benefício da sociedade, o caso da investigação científica. Segundo os autores, a 

confidencialidade médica e o respeito pela privacidade e autonomia dos pacientes protegem os 

dados dos pacientes, impedindo o acesso aos seus registos de saúde, a menos que o 

consentimento seja dado pela pessoa em causa. Isso cria uma situação em que grande parte da 

pesquisa, baseada em registos benéficos, é impedida de ser usada ou é seriamente prejudicada, 

porque a recusa de consentimento por alguns pacientes origina um desvio sistemático, 

conhecido como viés de seleção, de uma amostra representativa da população, provocando 

assim uma pesquisa distorcida de resultados. O impedimento do acesso aos dados levará a 

resultados distorcidos e às vezes completamente falaciosos, que, por sua vez, poderão levar à 

morte e a doenças que poderiam ter sido facilmente evitadas, sendo que esses traumas afetam 

um número muito grande de pessoas. 

O problema do acesso a dados sensíveis pode ser entendido como uma tensão entre os deveres 

médicos de confidencialidade e os benefícios resultantes desse acesso. O dever de resgate fácil 

relaciona-se com o princípio de que as pessoas devem beneficiar os outros, quando isso pode 

ser feito sem risco mínimo para si próprio, justificando a remoção do consentimento. Com base 

nessa discussão, os autores propõem a criação de uma entidade reguladora, que facilite a 

ponderação da utilização ética dos dados de saúde com benefícios para investigação e saúde 

pública, pesando os diversos fatores, como os riscos para a privacidade dos pacientes (Figura 4; 

Mann, Savulescu, & Sahakian, 2016). 

Os autores defendem também que é crucial que o público esteja melhor informado sobre o valor 

e as limitações da pesquisa observacional. Uma revisão da literatura sobre a perceção pública 

da pesquisa de dados de EHRs relatou que 11 de 13 estudos incluídos encontraram uma falta 

significativa de compreensão entre o público em geral, sobre a forma como os seus dados 

médicos são usados.  
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Figura 4 - Ponderação da utilização ética dos dados de saúde em função dos benefícios   
Fonte: Mann, Savulescu e Sahakian (2016) 

COMISSÕES 

DE ÉTICA  

 

AUTORIDADE 

DE PESQUISA DE 

EHRS 

 

Prevê-se que a pesquisa 

terá resultados 

significativos na saúde 

pública e valor 

biomédico? 

Não 
Não avançar com a 

pesquisa 

 

Poderá a pesquisa ser 

efetuada com dados  

Pré-existentes (meta-

dados em artigos 

publicados? 

Sim 

Sim 

Não 

A pesquisa requer dados 

sensíveis? 

 

Avançar com a pesquisa 

com os dados existentes 

 

Não 
Pedir acesso aos dados 

não sensíveis 

 

Sim 

São esses dados mais 

importantes do que riscos 

mínimos de uma possível 

quebra de privacidade? 

 

Não 

Sim 

Pedir acesso a dados 

com risco mínimo 

 

Podem esses riscos ser 

reduzidos a um mínimo? 

 

Não 

Sim 

O consentimento é 

praticável? 

 

Sim 

Não 

Requerer 

Consentimento  

Os benefícios suplantam, 

significativamente os 

riscos? 

 

Não 

Sim 

Não avançar com a 

pesquisa 

 

Os riscos são graves? 

 

Sim 

Não 

Não avançar com a 

pesquisa, exceto em 

casos de emergência 

 

Proceder com o maior 

nível de cuidado com a 

segurança dos dados  

 

Compensar por algum 

mal causado 

 



47 
 

Presser, Hruskova, Rowbottom, e Kancir (2015) revelam também na sua investigação que o 

público mostra uma desconfiança geral em relação à partilha de dados para efeitos de 

investigação científica, mas as atitudes tornam-se mais positivas quando os benefícios e os 

raciocínios da pesquisa lhes são explicados. O programa care.data, uma iniciativa do NHS de 

Inglaterra, lançado em 2013, que pretender combinar registos de pacientes armazenados nos 

sistemas de médicos de clínica geral, com informações de serviços sociais e hospitais, com o 

objetivo de fazer um arquivo centralizado de dados, acabou por ser suspenso, devido a falhas 

de gerenciamento e comunicação, desalinhamento de expectativas e possibilidades técnicas, 

falta de envolvimento do público e problemas com o vazio jurídico (Carter, Laurie, & Dixon-

Woods, 2015). 

Na nossa opinião, a investigação científica está intimamente relacionada com o progresso 

tecnológico e particularmente com o sucesso de novos tratamentos e procedimentos na área 

da saúde, e deverá por isso, avançar, com base no respeito pelos indivíduos e pela sua 

privacidade. O progresso, a melhoria das condições de saúde das populações e o próprio 

desenvolvimento social e económico e do ser humano, em nada irá beneficiar se os dados de 

saúde não estiverem acessíveis e menos ainda se forem eliminados de forma definitiva. Esta é 

uma opinião científica e objetiva, que poderá ser discutível, uma vez que os direitos individuais 

de cada cidadão, como o da privacidade e o da liberdade de expressão, devem ser respeitados. 

Até que ponto esse respeito não deveria suplantar o interesse público é uma interrogação 

pertinente e difícil de responder fora do caso concreto. 

 

2.3.2.2. Prática clínica  

Na sequência dos dilemas apresentados anteriormente, e que se relacionam diretamente com 

o difícil equilíbrio entre o direito à privacidade, o “direito ao esquecimento” e o direito à saúde, 

o problema fica ainda mais complicado quando estão envolvidas situações de doença que, caso 

sejam omitidas, podem afetar diretamente e de forma drástica a saúde de outros indivíduos.  

É o caso, por exemplo da SIDA, uma doença do sistema imunológico humano causada pelo vírus 

da imunodeficiência humana (VIH), e que desde o início da epidemia já infetou mais de 60 

milhões de pessoas e contribui para mais de 25 milhões de mortes. Os riscos de transmissão, 

por via sexual, de um indivíduo infetado ou portador da doença são elevados e devem ser 

determinantes aquando da ponderação da proteção da privacidade desse individuo 

relativamente à proteção da saúde de outro ou de outros indivíduos (Willliams, 2011). Se por 

um lado, uma quebra da privacidade de paciente infetado pode originar discriminação a nível 
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social, económico, profissional e familiar, por outro, a não divulgação dessa informação ao seu 

parceiro sexual, poderá comprometer de forma grave a sua saúde.  Os códigos de ética 

relembram aos médicos que, embora a confidencialidade seja um dever importante, não é 

absoluto. As informações pessoais podem ser divulgadas se: 1) for exigido pela lei, 2) o paciente 

concordar, e 3) em alguns casos quando justificado no interesse público (conforme referido no 

nosso Regulamento Europeu de Proteção de Dados). No caso da omissão de informação 

fundamental de saúde pública, a proteção da saúde de pessoas inocentes poderá predominar 

sobre o interesse público em proteger a confidencialidade. Essa noção aparentemente 

equitativa, suscita uma série de questões: Quão grave deve ser o dano para os outros, que 

permita uma violação da confidencialidade de um paciente e a negação do seu “direito ao 

esquecimento”; é justificável que a um indivíduo, que represente uma ameaça para os outros, 

talvez sem culpa própria, seja negado a proteção da lei em matéria de confiança?  

Em Inglaterra, se o médico está ciente de que um paciente VIH positivo não informou o seu 

parceiro sexual, será permitido ao médico alertar aquele parceiro para que ele tome medidas 

para evitar a infeção, mesmo que o paciente se recuse a consentir que outros sejam informados 

(Williams, 2011).  

A título de exemplo refiram-se outros países, como por exemplo a Nova Zelândia e a África do 

Sul. Na Nova Zelândia, a privacidade de um doente com VIH ou SIDA deve ser sempre respeitada, 

sendo que o próprio paciente não tem a obrigação legal em partilhar com o seu parceiro sexual 

o seu estado, caso use as proteções adequadas. O médico tem, no entanto, a obrigação de 

incentivar o doente a partilhar com o seu parceiro sexual que é VIH positivo, bem como todos 

os riscos associados (Bodypositive, 2017). Na África do Sul, as pessoas com VIH ou SIDA têm o 

dever moral e legal de respeitar os direitos, saúde e integridade física de outros, e de tomar as 

medidas adequadas para garantir isso quando necessário. No entanto, a proteção da sua 

privacidade é assegurada, na medida em que os profissionais de saúde são obrigados 

eticamente e legalmente a manter todos os dados, sobre clientes ou pacientes, confidenciais, 

não podendo divulgar as informações sobre o status de VIH de uma pessoa a ninguém, sem o 

consentimento totalmente informado dessa pessoa (Health 24, 2016). 

Em Portugal, as pessoas com VIH ou SIDA além dos seus direitos têm também deveres e 

obrigações, como: o de colaborar com os profissionais de saúde; de informar os seus parceiros 

sexuais do seu estado de saúde, bem como todas as pessoas em risco de contaminação; e de se 

informar e de praticar todas as formas de prevenir a propagação da infeção, entre outros. 

Segundo o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre o 

sigilo médico (CNECV, 2000), um médico tem a obrigação de esclarecer o paciente dos riscos 



49 
 

que o seu parceiro corre e deverá incentivá-lo a transmitir essa informação; poderá também 

informar o seu paciente, que caso não o faça, irá revelar o facto em questão ao parceiro, 

justificando a violação do segredo profissional em função da sua responsabilidade social na 

defesa da vida e saúde de terceiros. Estas atuações enquadram Portugal numa situação que se 

poderia classificar como intermédia relativamente aos exemplos referidos para os outros países. 

Na verdade, não existe nenhuma norma que defina qual deve ser o papel dos médicos, ainda 

que existam pareceres que viabilizam a adoção destes procedimentos, como por exemplo o do 

CNECV. 

Na EU fala-se num aumento de discriminação face aos indivíduos com VIH ou SIDA, desde que 

se instalou a crise económica em 2008, altura em que os Estados e instituições europeias 

passaram de uma resposta baseada em direitos dos indivíduos, como o direito à saúde e 

proteção contra a discriminação, para uma abordagem de gestão de risco ou seja uma gestão 

baseada na “Identificação, avaliação e priorização de riscos, seguido de aplicação coordenada e 

económica de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e / ou impacto de 

eventos infelizes” (Smith, 2016). Smith (2016) refere também que na Grécia, um país fortemente 

afetado pela crise económica, vários foram as restrições efetuadas, e entre os programas 

cortados incluem-se as intervenções de redução de danos, tais como intercâmbio de agulhas e 

substitutos de opiáceos, que são comprovadamente a maneira mais eficaz de prevenir a infeção 

por VIH entre consumidores de drogas. Estas medidas tiveram consequências desastrosas, com 

o aumento do número de casos VIH positivos nesta população. A autora refere que, em resposta 

ao aumento das taxas de infeção pelo VIH, o governo grego voltou a implementar um 

regulamento sobre a transmissão de doenças infeciosas, que vai contra todas as diretrizes 

internacionais sobre o teste do VIH, e que viola os direitos humanos. As autoridades gregas 

começaram a prender e testar, sem autorização, para o VIH os consumidores de drogas e 

profissionais do sexo. Em 2012, as mulheres suspeitas de serem profissionais do sexo foram 

retiradas das ruas, detidas pela polícia, testadas para o VIH, e depois as autoridades 

apresentaram os seus detalhes, inclusive o estado do VIH, na internet. Trinta dessas mulheres, 

com resultado VIH positivo, foram presas por, conforme referido pelas autoridades, causarem 

danos intencionais aos clientes. Em 2012, foram reportadas várias queixas relacionadas com a 

partilha de registos médicos confidenciais, recusa de alojamento ou emprego, com base no 

estatuto de VIH desses indivíduos, que resultaram da comunicação do estado do VIH, sem 

consentimento. 

Barros (2012) descreve no seu estudo sobre “O direito à reserva da intimidade da vida privada 

nos doentes com VIH/SIDA”, a violação que ocorre, com frequência, sobre o direito à reserva da 



50 
 

intimidade sobre a vida privada destes, e que tem originado situações como a discriminação e 

exclusão social, decisivas no sucesso do seu tratamento e na vida social destes indivíduos. A 

autora foca um caso particular de um familiar, seropositivo, com 50 anos de idade, que recusou 

o acompanhamento médico, em virtude de se ter sentido vítima de exposição e consequente 

discriminação.  

No que diz respeito às doenças oncológicas, a eliminação dos dados de saúde de um paciente 

poderia ser muito prejudicial para outros doentes e para outras pessoas em risco, uma vez que, 

como referem em Lau et al. (2011), o acesso aos EMRs de cada paciente, permitirá o 

desenvolvimento de estudos epidemiológicos nesta área, os quais podem contribuir para a 

avaliação de padrões de tratamento, estudos sobre a localização geográfica, sobre as 

características da população afetada como a raça e género, e especialização das instalações 

médicas de acordo com as conclusões do estudo.  

Quantin et al. (2009), no seu estudo sobre o desenvolvimento de novas tecnologias que 

forneçam um acesso descentralizado e seguro aos registos médicos, referem a importância dos 

dados de saúde de doentes oncológicos permanecerem acessíveis ao médico e ao paciente, em 

qualquer local e data, particularmente a longo prazo, uma vez que estas informações são 

fundamentais no sucesso do tratamento de doenças como o cancro, que se prolongam no 

tempo. Os autores ressalvam, no entanto, que este fácil acesso aos dados deverá ser 

acompanhado de requisitos de segurança adicional (confidencialidade, rastreabilidade e 

integridade). 

Orchard, Dobrow, Paszat, Jiang, e Brown (2009) desenvolveram um estudo no Canadá, no qual 

pretenderam avaliar as perceções de diversos profissionais de saúde de doentes oncológicos, 

sobre a facilidade de acesso aos registos de saúde eletrónicos, por tipo de instituição, sua 

localização, e disponibilidade de acesso aos sistemas eletrónicos.  

Os autores concluíram que existe alguma assimetria no acesso aos EHRs, dependendo 

principalmente do tipo e dimensão da instituição de saúde. Os autores destacam também a 

importância dos EHRs nos serviços de cancro, uma vez que estes podem incluir a entrada de 

ordens médicas computadorizadas, sistemas de informação de diagnóstico, sistemas de 

agendamento e portais de pacientes, que podem desempenhar um papel crítico na melhoria da 

integração de serviços e continuidade dos cuidados de saúde. 

As doenças mentais são um tópico também muito complicado, particularmente os dados de 

saúde do foro psiquiátrico, uma vez que o próprio acesso do paciente a estes dados de saúde 

poderá constituir um problema, pelos danos psicológicos e físicos que poderá gerar no mesmo 
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(Ennis, Rose, Callard, Denis, & Wykes, 2011). Segundo os autores, as decisões na área da saúde 

não se estendem de forma direta para a esfera da psiquiatria, dadas as suas especificidades, 

particularmente no que diz respeito ao acesso aos EHRs. Uma mudança de atitude representaria 

também diversas mudanças importantes na igualdade dos usuários do serviço de saúde mental. 

Tal como acontece com qualquer mudança de paradigma, existe o perigo de novas ideias serem 

avançadas na ausência de um forte apoio empírico.  

Será que estes casos poderão justificar aos pacientes apagar os seus dados de saúde, para assim 

evitar o desrespeito pela sua privacidade, a divulgação de informação confidencial, e todas as 

consequências que dai podem surgir, como a discriminação, a morte social e punições jurídicas, 

como aconteceram na Grécia?  

A importância de manter a informação de um paciente acessível, respeitando a sua privacidade, 

é inegável, uma vez que os benefícios de saúde para outros indivíduos e para o próprio paciente 

serão, de modo geral, superiores aos danos que podem causar, caso estas informações deixem 

de estar disponíveis ou deixem de existir.  

Veja-se a ambiguidade de realidades que podem ocorrer no caso do VIH/SIDA: a perda da 

privacidade de um paciente, com todas as consequências nefastas que podem surgir, por um 

lado, e o perigo que a retenção de informação sobre a sua doença poderá originar no parceiro 

do doente, em familiares próximos ou, eventualmente, em outras pessoas que não tenham o 

conhecimento da situação.  

A discriminação associada a doenças como a SIDA, bem como em relação a outras doenças 

contagiosas é ainda uma realidade em Portugal, e continua a acontecer na saúde, no trabalho, 

na educação, no relacionamento social e na própria família. Um estudo desenvolvido em 2013 

por Marques, Duarte, e Águas (2013), sobre o “Estigma relacionado com o HIV em Portugal”, 

entre 2007 e 2012, com 1500 pacientes, verificou que 1403 indivíduos referem episódios de 

exclusão, difamação e agressão física. O estudo referiu também que em 2012 foram reportados 

1941 incidentes de discriminação, que apenas resultaram em 131 queixas, dos quais 91 foram 

arquivadas. Uma notícia publicada no jornal Público, em dezembro de 2014, refere que é nos 

serviços de saúde (25,85% do total de casos) que existem mais queixas, uma vez que o sigilo 

profissional, que é obrigatório para funcionários de saúde (como os médicos e enfermeiros), é, 

por vezes, exercido com pouco cuidado (Gomes, 2014).  

A retenção de informação por parte de um indivíduo sobre a realidade da sua saúde pode 

acarretar consequências devastadores, e constituir em verdadeiro problema de saúde pública. 

É o caso, por exemplo, de uma prostituta que morreu em Viseu infetada com o vírus da sida, e 
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que tendo em conta o seu comportamento de risco poderá ter infetado muitos homens e estes, 

por seu lado, poderão ter colocado em risco, inconscientemente, as suas companheiras. Foi um 

caso complexo, que aconteceu em 2005, e que lançou o conflito moral sobre a forma de 

compatibilizar a defesa da vida privada com a prevenção da saúde pública (Fonseca, 2005). 

Apesar do caso do VIH/SIDA ser ainda uma preocupação para as entidades de saúde e para o 

próprio cidadão, a realidade é que, de uma forma geral, o conhecimento dos cidadãos em 

praticarem atitudes conscientes na sua privada é uma realidade nos países desenvolvidos. A 

contaminação, em caso de práticas incorretas por parte do doente é direcionada para o ou os 

parceiros do paciente infetado.  

No caso das doenças de declaração obrigatória, como tuberculose, meningite, hepatite, entre 

outras, o efeito não é tão restrito, uma vez que pode afetar um elevado número de pessoas, e 

não existem formas tão objetivas e eficazes de evitar a propagação da doença.  

Em junho de 2017, a Direção Geral de Saúde confirmou um surto de tuberculose no Externato 

do Bom Sucesso, em Azeitão, Setúbal, no qual cerca de 50 pessoas foram diagnosticadas com a 

doença (Correio da Manhã, 2017). Em julho do mesmo ano, verificou-se também um surto de 

hepatite A, com mais de 402 casos confirmados, desde o início do ano (Rádio Renascença, 2017). 

Não há dúvida que a eliminação dos dados de saúde, particularmente em caso de doença, é 

bastante complexo, por isso, talvez uma possível solução seja analisar, cada um dos casos de 

forma independente, existindo uma ponderação entre as vantagens e desvantagens que podem 

resultar na eliminação dos dados de saúde de um determinado paciente, devendo-se tomar uma 

decisão com base no equilíbrio resultante desta ponderação.  

 

2.3.2.3. Informações genéticas  

As informações genéticas são particularmente sensíveis, por todas as consequências diretas que 

podem originar na saúde de um indivíduo e dos seus familiares, e que, caso essas informações 

sejam mal geridas, poderão desencadear processos de discriminação que irão afetar de forma 

indiscutível a vida pessoal, social, económica e financeira de um indivíduo. 

Hazin et al. (2013) referem que a incorporação de informações genómicas nos EHRs, embora 

ainda esteja no seu início, levanta questões importantes sobre autonomia, confidencialidade, 

privacidade e as obrigações do médico. A implementação de genómica no cenário clínico terá 

que encontrar um equilíbrio entre o objetivo de melhorar os cuidados de saúde e a necessidade 

de reduzir os potenciais danos. As questões importantes que precisam ser abordadas por 
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organizações profissionais, clínicos e pacientes, incluem quais os resultados genómicos que 

podem ser colocados nos EHRs, em que formato eles devem ser reportados, e que expectativa 

haverá para que os cuidadores sigam novos procedimentos, como base nesses resultados. Os 

autores referem também a necessidade de interpretações mais claras do dever de alertar os 

pacientes e os seus parentes, particularmente nos casos em que o médico possui informações 

que podem prever riscos para a saúde.  Isto é particularmente verdadeiro quando se considera 

o número de parentes necessários para entrar em contato e a quantidade de aconselhamento 

genético e educação que cada parente provavelmente exigirá para entender os resultados de 

testes genéticos. Muitos argumentaram que os médicos têm uma responsabilidade ética pelo 

menos para "incentivar" os pacientes, de forma não coerciva, a compartilhar informações 

genómicas com suas famílias.  

Conforme já foi referido, o consentimento informado é suportado ética e juridicamente (Carta 

dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS, 2015; Despacho n.º 

8018/2017; SPMS, 2017) e visa assegurar a confidencialidade da informação de saúde, onde se 

inclui também a informação genética, tal como a autonomia do paciente e a sua principalidade 

na tomada de decisões, incluindo a disponibilização de informação sobre o risco de contrair a 

doença em causa, bem como questões relativas à hereditariedade e aos riscos associados aos 

descendentes e outros familiares. 

Shoenbill, Fost, Tachinardi, e Mendonca (2014) referem que a violação de confidencialidade dos 

dados genéticos de um indivíduo poderá originar algumas situações complicadas para o próprio, 

como a estigmatização, a discriminação e conflitos familiares, sendo, por isso fundamental a 

categorização e o gerenciamento apropriados de dados genéticos em relação a outros dados 

dentro dos EHRs. Os defensores do "excecionalismo genético" recomendam a utilização de 

métodos completamente separados para proteger, armazenar e aceder aos dados genéticos, 

devido ao alto potencial para danos pessoais, sociais, profissionais e financeiros. Outros 

argumentam que os dados genéticos não são suficientemente diferentes dos outros dados 

médicos para justificar diferentes medidas de segurança. 

Ao discernir como armazenar e proteger o acesso a diferentes componentes dos registos 

clínicos, particularmente os dados genéticos, Green e Botkin (2003, citado em Shoenbill  et al., 

2014, p. 173) recomendam avaliar todos os dados com base em quatro características: "(1) grau 

em que as informações aprendidas podem ser estigmatizadas, (2) efeito dos resultados do teste 

genético em outros indivíduos, (3) possibilidade que intervenções efetivas, com base nas 

informações genéticas, têm para alterar o curso natural (4) complexidade envolvida na 

interpretação dos resultados dos testes. 
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As questões éticas, legais, técnicas e morais não são fáceis de analisar, particularmente em 

temas da saúde tão delicados, como o VIH e a SIDA, as doenças oncológicas, as doenças mentais 

e os dados genéticos. 

Como será possível, então, temas tão controversos e sensíveis como estes, avançarem para uma 

discussão mais complexa e controversa como “o direito ao esquecimento”. 

Nos estudos apresentados, os diversos autores referem a importância da proteção dos dados e 

da privacidade do paciente, a não menor importância de respeitar o direito de todos os 

indivíduos a cuidados de saúde de qualidade, o respeito pela liberdade de expressão de cada 

pessoa, entre outros tópicos,  

O “direito ao esquecimento” torna-se ainda um tema problemático e complexo quando nos 

referimos à permissão dos pacientes apagarem os seus dados de saúde, de forma definitiva, 

negando qualquer possível acesso a informações que podem ser fundamentais em assuntos de 

saúde pública. Claro que a discussão em torno da proteção da privacidade de cada individuo, 

torna este assunto ainda mais complicado, quando o benefício para o indivíduo em eliminar os 

seus dados de saúde é indiscutível.  

Na nossa opinião talvez a única solução para este dilema seja analisar cada caso, de forma 

individual e de acordo com as suas especificidades do processo, podendo definir-se 

procedimentos gerais, baseados em múltiplos critérios, como: o interesse individual/público; as 

consequências para a saúde do paciente, devido à necessidade de efetuar novos diagnósticos e 

realizar novos exames que também acarretarão mais custos para o cidadão; a influência que a 

“não eliminação” terá na privacidade do paciente; os resultados previsíveis na saúde de outros 

pacientes e/ou familiares, entre outros aspetos. Uma outra solução poderá ser incrementar e 

trabalhar a confiança dos pacientes no sistema de saúde, em particular nos médicos, 

antecipando o recurso ao “direito ao esquecimento”.   

O desenvolvimento de procedimentos de alcance público, que expliquem os benefícios de uma 

pesquisa bem desenvolvida, baseada em EHRs e realizada sob proteção rígida de privacidade, 

poderão contribuir para evitar os conflitos entre os direitos dos doentes e os benefícios em 

saúde pública. 

No presente subcapítulo foram desenvolvidos vários tópicos, questões e dilemas relacionados 

com o tema da eliminação dos dados de saúde. Focaram-se alguns aspetos relacionados com a 

melhoria da segurança jurídica do “direito ao esquecimento” no novo regulamento geral de 

proteção de dados da EU 2016/679, que entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2018. 

Apresentaram-se os modelos em vigor em alguns países, como Reino Unido, Suíça, Alemanha e 
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França. Apresentaram-se alguns casos de pacientes que solicitaram a eliminação dos seus dados 

de saúde, e discutiram-se os aspetos positivos e negativos associados ao direito ao 

esquecimento, numa perspetiva pessoal e com base em alguns autores.  

  



56 
 

Conclusões e Considerações Finais  

Com a presente investigação pretendeu-se dar resposta ao objetivo geral - Analisar os diversos 

aspetos e os possíveis efeitos associados ao “direito ao esquecimento” - e aos objetivos 

específicos: 

- Descrever, de forma geral e no contexto legal, o direito de acesso a dados administrativos e 

direito de proteção dos dados pessoais; 

- Analisar as principais questões éticas relacionadas com o acesso dos pacientes aos seus dados 

pessoais de saúde; 

- Definir o que é privacidade e confidencialidade, no contexto dos dados pessoais de saúde; 

- Descrever os principais benefícios e problemas associados ao direito de um indivíduo apagar 

os seus dados de saúde. 

No âmbito do primeiro objetivo, apresentaram-se os novos direitos fundamentais ou direitos 3ª 

Geração que são, conforme referem alguns autores, uma consequência da recente 

informatização da sociedade, resultado do uso de novas tecnologias na nova era digital (Starlet, 

2016; Campos, 2009), e incluem diversos “novos direitos”, como o direito à vida privada, à 

liberdade de expressão, à promoção da saúde, à proteção dos dados pessoais e à 

autodeterminação informacional, ao acesso a documentos administrativos e à transparência da 

administração, entre outros (Bobbio, 1992; Castro, 2004; citados em Campos, 2009, p. 15).  

Dois desses novos direitos, o direito de acesso aos dados administrativos e o direito à proteção 

dos dados pessoais foram analisados no âmbito do presente trabalho, dada a sua relação direta 

com o tema em discussão no mesmo, o direito de eliminação dos dados pessoais de saúde. A 

LADA, lei n.º 46/2007, regula o acesso aos documentos administrativos, cuja aplicação é da 

responsabilidade da CADA, que controla, fiscaliza, e emite pareceres sobre a aplicação da lei e 

sobre questões controversas relacionadas com queixas ou dúvidas no acesso a estes dados; e, 

por sua vez, a LPD, constitui o regime jurídico de proteção de dados pessoais, lei n.º 67/98, cujo 

cumprimentos é assegurado pela CNPD, entidade que tem como atribuições verificar e fiscalizar 

o processamento de dados pessoais, assegurando a proteção dos mesmos, de acordo com os 

direitos consagrados na Constituição e na Lei. 

A importância de ambos os direitos, e as decisões que colocam os dois em confronto não são 

fáceis de gerir, porque envolvem, em simultâneo, as duas leis indicadas, bem como as entidades 

CADA e CNPD, gerando-se, com frequência, alguma discórdia entre as duas entidades e várias 

situações de elevada tensão (Pratas, 2016).  
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Na nossa opinião, tem havido, particularmente, desde que a LADA foi estabelecida em 2007, um 

certo desequilíbrio entre os dois direitos, ficando o direito de proteção dos dados pessoais um 

pouco secundarizado face ao direito de acesso aos documentos administrativos, que indica que 

todos têm o direito de aceder a esses documentos, ou seja “[…] de consulta, de reprodução e de 

informação sobre a sua existência e conteúdo.” (LADA, 2007). No caso de dados de saúde, o 

acesso é mais restrito, uma vez que uma terceira pessoa ou entidade só pode ter o direito de 

acesso se tiver uma autorização escrita da pessoa detentora dos dados ou “demonstrar 

interesse direto, pessoal e legítimo suficientemente relevante segundo o princípio da 

proporcionalidade”, sendo que este princípio poderá ser suficientemente abrangente para se 

sobrepor, mesmo que sem intenção, ao direito de proteção desses dados. 

É inegável que o Direito à saúde é um direito nacional e internacional, que preconiza que todos 

os cidadãos beneficiários do sistema de saúde, bem como os prestadores e o próprio Estado, 

são titulares de direitos, mas estes implicam também a adoção de deveres e de uma consciência 

de responsabilização e respeito pelos direitos dos vários intervenientes, particularmente pelo 

direito de privacidade (EU Regulation de 2016/679; Decreto-Lei n.º 126/2014 ; Carta dos Direitos 

de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS, 2015; Candeias, 2015; Moreira & 

Gomes, 2013). 

O acesso dos pacientes aos seus dados de saúde é um tema que não encontra consenso, 

conforme se apresentou nos capítulos anteriores, pelos diversos aspetos positivos e negativos 

que pode envolver. Alguns autores referem o efeito benéfico na comunicação dos pacientes 

com os profissionais de saúde, no maior envolvimento dos indivíduos nos seus próprios cuidados 

de saúde, e os consequentes benefícios, a longo prazo, nos resultados em saúde; outros autores 

referem alguns constrangimentos gerados pelo acesso dos pacientes aos seus dados de saúde, 

como a dificuldade dos pacientes em compreender os registos médicos, e a consequente 

deterioração da relação e comunicação médico-paciente, fundamental num sistema de 

cuidados de saúde centrados no paciente (AbuOun, Abdel-Hamid, & El-Nasr, 2015; Fisher, 

Bhavnani & Winfield, 2009; Lee, Patel, & Fortin, 2017; Mold & de Lusignan, 2015). É no âmbito 

da relação médico-paciente que a proteção da privacidade, através da confidencialidade e da 

segurança dos dados deve ser assegurada.  

A noção de privacidade na área da saúde é, conforme referido por Prater (2014), o direito do 

paciente ser “deixado em paz” e de poder tomar as decisões sobre como as suas informações 

pessoais de saúde são partilhadas, sendo que o direito à privacidade se encontra proclamado 

em diversos documentos, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) e o 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP).  
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A questão da confidencialidade, embora seja um dos preceitos morais mais antigos continua a 

ser um tema fundamental na relação com o paciente. Não é difícil, para um profissional de 

saúde, entender que a confidencialidade é fundamental para a sustentação de melhor 

produtividade, uma vez que respeitando a privacidade do paciente estará também a criar uma 

relação de confiança com o mesmo, que promoverá uma partilha de informações, fundamental 

para uma intervenção médica eficaz (Antomás & del Barrio, 2011; Czapski & Steele, 2005; Faria 

& Cordeiro, 2014; Kima, Leeb, & Chung, 2015; SPMS, 2017; Zetler, 2015). 

Inúmeros estudos falam sobre o acesso dos pacientes aos seus dados de saúde, nomeadamente 

sobre a privacidade, confidencialidade e segurança no acesso, as autorizações e os níveis de 

acesso a esses dados, o interesse público vs. interesse privado da informação em saúde, entre 

outros; mas muito poucos discutem o direito dos pacientes solicitarem a exclusão ou remoção 

dos seus dados de saúde ou seja “o direito ao esquecimento” (Antomás & del Barrio, 2011; 

Czapski & Steele, 2005; Ermakova et al., 2015; Kima, Leeb, & Chung, 2015; Prater, 2014; SPMS, 

2017; Zetler, 2015). 

O Novo Regulamento de Proteção de Dados da UE 2016/679, que entrará em vigor em maio de 

2018, pretende aumentar a proteção dos dados pessoais dos cidadãos da União Europeia, 

particularmente do que diz respeito ao “direito ao esquecimento”, fortalecendo este direito e 

adequando-o à era informática. Este Regulamento coloca o ônus da prova nas 

empresas/entidades, passando a ser estas a ter que provar que os dados não podem ser 

apagados, porque são relevantes ou necessários, e obrigando também a entidade que tornou 

os dados públicos, a responsabilizar-se pela eliminação dos dados. 

Apesar destas alterações, o novo Regulamento é claro quanto às razões de interesse público que 

justificam manter os dados pessoais disponíveis e acessíveis: a liberdade de expressão, os 

interesses de saúde pública e o processamento de dados por motivos históricos, científicos e de 

observação estatística, incluindo-se neste grupo, na maior parte dos casos, os dados de saúde. 

Temos então, por um lado, conforme referido no Regulamento, “o direito ao esquecimento”, se 

a pessoa retirou o consentimento e não existem outros motivos para processar os seus dados, 

e se não há mais um propósito para processá-lo; e por outro os interesses de saúde pública e os 

motivos científicos, que incluem temas antagónicos como o interesse individual vs. interesse 

público, as consequências para saúde de outros indivíduos, familiares e do próprio paciente, os 

benefícios associados à privacidade do paciente, decorrentes da eliminação dos dados.  

Não sendo o “direito ao esquecimento” um direito universal, mas um tema que comporta muitas 

questões de foro ético e moral, não nos parece possível encontrar uma resposta ou solução que 
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funcione como uma regra para todos os casos. Uma resposta afirmativa ou negativa ao pedido 

de um paciente, para excluir ou eliminar os seus dados de saúde, deverá ser analisada de forma 

individual, e envolver, preferencialmente, profissionais com competências e experiência distinta 

em diversas áreas da saúde. 

Para auxiliar nas decisões, que envolvem os pedidos de eliminação ou exclusão de dados de 

saúde, poderão criar-se procedimentos gerais, baseados em múltiplos critérios, como o 

interesse individual/público, as desvantagens para a investigação (caso esteja envolvida), as 

consequências para a saúde do paciente, os resultados previsíveis na saúde de outros pacientes 

e/ou familiares, entre outros, com uma ponderação previamente definida, um pouco à 

semelhança do esquema apresentado na Figura 4, relativo às questões éticas envolvidas na 

utilização de dados de saúde na investigação.  

Esta ponderação poderá ser definida consoante o número de indivíduos e entidades envolvidas 

e afetadas pela decisão, e que se relaciona, na nossa opinião, com uma questão relativamente 

objetiva: o direito ao esquecimento de um paciente é apenas um direito seu, individual, ou um 

direito que se vai refletir num conjunto de indivíduos? 

O tema da saúde pública, em particular das consequências que a ocultação ou eliminação dos 

dados de saúde de um determinado indivíduo poderá originar numa população humana, na sua 

saúde numa perspetiva global, na promoção do seu bem-estar geral e na sua qualidade de vida, 

é, na nossa opinião, o tópico que deverá ser mais ponderado pelos decisores e discutido pelas 

entidades responsáveis, comissões de ética e representantes dos cidadãos.  

Independentemente das questões éticas apresentadas, das opiniões defendidas, bem como da  

subjetividade das mesmas, através do presente estudo foi possível compreender que existem 

muitos conceitos e temas que estão estreitamente associados ao “direito ao esquecimento”, 

referido, neste caso, como o direito de um indivíduo excluir ou eliminar os seus dados de saúde. 

São eles: a privacidade dos dados de saúde; a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

segurança da informação, e que envolve as entidades de saúde, médicos e outros profissionais 

de saúde, e os próprios responsáveis pelos sistemas informáticos (SPMS, 2017); a necessidade 

de consentimento informado do titular dos dados; os direitos de acesso aos dados de saúde pelo 

próprio paciente e por terceiros autorizados e não autorizados, bem como os níveis de acesso; 

a relação médico-paciente, que afeta a confiança do paciente, não só no seu médico mas 

também em todo o sistema de saúde, e que, caso seja bem estimulada, poderá ser um caminho 

para prevenir muitas questões éticas complexas. 
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O direito de um indivíduo excluir ou eliminar os seus dados de saúde é, sem dúvida, um tema 

que importa estudar, analisar e avaliar, na perspetiva dos vários intervenientes do sistema 

nacional de saúde.  

Um estudo não encerra todo o conhecimento, por isso seria importante que se continuasse a 

analisar este tema, talvez de uma perspetiva mais prática e abrangente, envolvendo diversas 

entidades, profissionais de saúde e utentes do sistema nacional de saúde. Esta continuidade 

poderia ser feita, por exemplo, nos centros de saúde, comparando, numa primeira fase, algumas 

zonas urbanas e alargando-se depois a zonas rurais. Seria importante também considerar, 

nestas novas pesquisas, algumas questões relacionadas com os custos da eliminação segura dos 

dados, em particular sobre quem deverá assumi-los e em que condições, podendo estas 

questões viabilizar ou não algumas situações mais complexas. 
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