
Parecer n.º 119/2013 

Data: 2013.04.16 

Processo n.º  60/2013 

Queixa de:  A 

Entidade requerida: Presidente do Conselho de Administração do Hospital (…) 

 

I - Factos e pedido 

1. A solicitou ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital (…) “ (…) a 

consulta do meu processo clinico, na especialidade de psiquiatria que se encontra à 

guarda dessa Entidade Hospitalar, com a reprodução em fotocópia do mesmo no ato 

da consulta, por ter sérias dúvidas no que está lá mencionado (…) ”. 

2. Dada a ausência de resposta, apresentou queixa à Comissão de Acesso aos 

Documentos Administrativos (CADA) mais alegando que “ (…) A Administração do 

Hospital (…), com esta atitude está a prejudicar-me o meu acesso aos cuidados de 

saúde, com a falta de resposta do meu requerimento, e a retenção do mesmo em 

seu poder, já que este processo não é propriedade sua apenas é seu fiel 

depositário, tal como está consagrado na Lei. Vou aguardar de Vossa Exa., uma 

atitude para que seja cumprida a Lei bem como se for da vossa competência uma 

acção contra a referida Administração do Hospital (…) ”. 

3. Convidada a pronunciar-se, a entidade requerida disse que “ (…) o requerente 

pretendia cópia do processo clinico, na especialidade de psiquiatria, especialidade 

onde se encontra a ser acompanhado e sob observação. Conforme decorre da Lei 

n.º 12/2005, de 26 de janeiro, no seu artigo 3.º número 2, “o titular da informação de 

saúde tem o direito de, querendo tomar conhecimento de todo o processo clinico 

que lhe diga respeito, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificadas e 

em que seja inequivocamente demonstrado que isso lhe possa ser prejudicial, ou de 

o fazer comunicar a quem seja por si indicado”. No seguimento do entendimento da 

(…), superiores cautelas advogam que deveria ser solicitado e disponibilizado ao 

requerente relatório circunscrito do seu processo clinico ou consulta do mesmo por 

médico de sua confiança, de forma a que o requerente possa entender o conteúdo e 

alcance do mesmo, salvaguardando nesse sentido os superiores interesses do 

utente desta instituição. Termos em que, não se verificou nenhuma obstrução à 

consulta supra identificada processo (…) ”. 

 



II - Apreciação jurídica 

1. A entidade requerida está sujeita à disciplina da Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, 

Lei do Acesso aos Documentos Administrativos (LADA), alínea d), n.º 1, artigo 4.º 

Serão deste diploma legal os preceitos normativos mencionados, posteriormente, 

sem outra referência. 

2. O acesso livre e generalizado aos documentos administrativos constitui um princípio 

geral da LADA (artigo 5.º): “todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, 

têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os 

direitos de consulta, de reprodução e de informação sobre a sua existência e 

conteúdo”.   

A LADA considera documento administrativo qualquer suporte de informação sob 

forma escrita, visual, sonora, eletrónica ou outra forma, na posse dos órgãos e 

entidades referidos no artigo 4.º, ou detidos em seu nome (artigo 3.º, n.º 1, alínea 

a)). 

Como refere o Acórdão de 31 de agosto de 2011 do Supremo Tribunal 

Administrativo (Processo n.º 0758/11), “para que um documento seja considerado 

«documento administrativo» para efeitos da alínea a) do n.º 1 do referido art. 3.º 

daquela Lei, não se exige que ele esteja conexionado com alguma das actividades 

administrativas, bastando que esteja na posse dos órgãos e entidades referidos no 

artigo seguinte, ou detidos em seu nome”. 

Assim, o acesso àquele tipo de documentos é livre e generalizado, sem que haja 

necessidade de apresentar qualquer tipo de justificação ou fundamentação. 

No entanto, a LADA identifica, algumas restrições ao direito de livre acesso:  

a) Quando os documentos contenham, acerca de pessoa singular, identificada ou 

identificável, apreciações ou juízos de valor, ou informações abrangidas pela 

reserva da intimidade da vida privada - informação nominativa (n.º 5, do artigo 

6.º); 

b) Quando os documentos contenham “segredos de empresa” (n.º 6 do artigo 6.º); 

c) Quando haja razões para diferir ou indeferir o acesso (nºs 1, 2, 3 e 4 do artigo 

6.º). 

O direito de acesso à informação está, ainda, sujeito a limites ou restrições, para 

salvaguarda de outros bens constitucionalmente tutelados e de direitos que com ele 

entrem em colisão, nomeadamente referentes à dignidade da pessoa humana, 

direitos das pessoas à integridade moral, ao bom nome e reputação, à palavra, à 



imagem, à privacidade, restrições impostas pelo segredo de justiça ou pelo segredo 

de Estado1. 

3. Considera-se nominativo o documento administrativo que contenha, “acerca de 

pessoa singular, identificada ou identificável, apreciação ou juízo de valor, ou 

informação abrangida pela reserva da intimidade da vida privada” (alínea b), n.º 1, 

artigo 3.º). São de classificar como documentos nominativos, por exemplo, os que 

revelem informação de saúde ou sobre a vida sexual de pessoa singular. 

Estes documentos são comunicados ao titular da informação neles vertida e a um 

terceiro se este estiver munido de autorização escrita da pessoa a quem os dados 

digam respeito ou demonstrar interesse direto, pessoal e legítimo suficientemente 

relevante segundo o princípio da proporcionalidade (artigo 6.º, n.º 5). 

4. As questões essenciais decidendas que se colocam são as de saber se A tem direito 

de acesso ao seu processo clinico e se a CADA tem competência para instaurar 

ação judicial contra a entidade requerida para a condenar a comunicar os dados de 

saúde ao requerente. 

5. Quanto à primeira parte da queixa, a Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro, no seu artigo 

3º, referente à «Propriedade da Informação de Saúde», dispõe no seu nº 1 que “[A] 

informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, resultados de análises 

e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos, é propriedade da pessoa, 

sendo as unidades do sistema de saúde os depositários da informação, a qual não 

pode ser utilizada para outros fins que não os da prestação de cuidados e a 

investigação em saúde e outros estabelecidos pela lei” e no nº 2 que “[o] titular da 

informação de saúde tem o direito de, querendo, tomar conhecimento de todo o 

processo clínico que lhe diga respeito, salvo circunstâncias excepcionais 

devidamente justificadas e em que seja inequivocamente demonstrado que isso lhe 

possa ser prejudicial, ou de o fazer comunicar a quem seja por si indicado”. 

No presente processo está em causa o acesso pelo próprio a informação de saúde e 

do cotejo dos normativos citados essa informação de saúde é propriedade da 

pessoa em causa, sendo as unidades do sistema de saúde meras depositárias2. 

Neste sentido veja-se o Parecer da CADA n.º 131/2011 que refere o seguinte: 

“ (…) [A] CADA concluiu que: 

                                                           
1 Cfr. sobre o tema, por exemplo, J. J: Gomes Canotilho / Vital Moreira, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, 4.ª ed., I, Coimbra, 2007, pp. 573-574; Jorge Miranda 7 Rui Medeiros, Constituição 
Portuguesa Anotada, I, Coimbra, 2005, p. 430; J. Renato Gonçalves, Acesso à Informação das Entidades 
Públicas, Coimbra, 2002, pp. 51 e ss. 

2 Vide Pareceres da CADA n.ºs 243/2011, 206 e 274/2008, disponíveis em www.cada.pt, como os adiante 
citados. 



a) “O acesso a informação de saúde «efectuado pelo titular da informação, por 

terceiro autorizado pelo titular ou por quem demonstre um interesse directo, 

pessoal e legítimo rege-se pela» LADA (cfr. nº 3 do artigo 2º da LADA)”; e que 

b) “A comunicação da informação referida na alínea anterior é feita por intermédio 

de médico apenas quando o requerente o solicitar (cfr. artigo 7º da LADA)”. 

Veja-se, a esse propósito, a fundamentação expendida no Parecer n.º 156/2010: 

“(…) 

Nos termos do artigo 2.º, n.º 3, o «acesso a documentos nominativos, 

nomeadamente quando incluam dados de saúde, efectuado pelo titular da 

informação, por terceiro autorizado pelo titular ou por quem demonstre um 

interesse directo, pessoal e legítimo rege-se pela presente lei». 

O artigo 7.º refere que a «comunicação de dados de saúde é feita por intermédio 

de médico se o requerente o solicitar» (…) ”. 

6. Todavia, pergunta-se se “in casu” deve a entidade requerida facultar o acesso à 

informação de saúde pretendida ou se estaremos perante uma circunstância 

excecional devidamente justificada e em que é inequivocamente demonstrado que 

pode ser prejudicial ao requerente conhecer todo o seu processo clinico. 

7. A entidade requerida socorreu-se de conceitos genéricos e abstratos, de juízos 

conclusivos, advogando “superiores cautelas” e “superiores interesses do utente”, 

sem qualquer concretização factual que habilite o requerente a conhecer o “iter” 

cognitivo e valorativo que a Administração percorreu e que conduziu à decisão de 

não lhe facultar o acesso a todo o seu processo de saúde sem intermediação 

médica, não permitindo aperceber-se das razões concretas por que se decidiu neste 

sentido e não noutro (vide artigos 124.º e 125.º do CPA e 268.º, n.º 3 da CRP). 

Com efeito, e como emerge do exposto, a fundamentação do ato de recusa de 

acesso ao processo clinico, serve fins de inteligibilidade e de esclarecimento, 

devendo mostrar o “iter” cognoscitivo e valorativo que conduziu à estatuição, pois o 

que interessa ao visado é conhecer os antecedentes da consequência decisória, 

para assim ser esclarecido e de seguida optar entre acatá-la ou impugná-la. 

Nesta medida, a alegação da entidade requerida de que “superiores cautelas” e de 

que “superiores interesses do utente” assim o exigem não cumpre o desiderato da 

exigência da fundamentação. 

Assim após análise dos factos entende-se que deve ser facultado o acesso à 

informação de saúde requerida, sem necessidade de intermediação médica. 



8. Todavia, ainda assim, afigura-se-nos que se o acesso ao processo clinico puser em 

risco designadamente a vida ou a integridade física de terceiros, estando em conflito 

bens constitucionalmente protegidos, deve a entidade requerida fundamentar o ato e 

observar os princípios jurídico-constitucionais materialmente informadores de toda a 

atividade administrativa (necessidade, adequação e proporcionalidade). 

O direito de acesso ao processo clinico não é um direito absoluto e quando entra em 

colisão com outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos, só através de 

uma apreciação casuística poderá ser solucionada a situação. 

Veja-se, neste sentido, o Parecer da CADA n.º 42/20083: 

“4- Nos termos do nº 1 do artigo 12º da Lei de Saúde Mental (Lei nº 36/98, de 24 de 

Julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 101/99, de 26 de Julho), “o 

portador de anomalia psíquica grave que crie, por força dela, uma situação de 

perigo para bens jurídicos, de relevante valor, próprios ou alheios, de natureza 

pessoal ou patrimonial, e recuse submeter-se ao necessário tratamento médico 

pode ser internado em estabelecimento adequado”. 

Pode ainda ser internado o portador de anomalia psíquica grave que não possua o 

discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consentimento, 

quando a ausência de tratamento deteriore de forma acentuada o seu estado (nº 2 

do artigo 12º da Lei de Saúde Mental). 

Têm legitimidade para requerer o internamento compulsivo o representante legal do 

portador de anomalia psíquica, qualquer pessoa com legitimidade para requerer a 

sua interdição, as autoridades de saúde pública, o Ministério Público e, em 

determinadas circunstâncias, o director clínico do estabelecimento onde aquele 

esteja internado (nº 1 e 3 do artigo 13º da referida lei).  

Recebido o requerimento, o juiz notifica o internando, informando-o dos direitos e 

deveres processuais que lhe assistem, e nomeia-lhe um defensor, cuja intervenção 

cessa se ele constituir mandatário (nº 1 do artigo 15º da Lei de Saúde Mental). 

O portador da anomalia psíquica pode ser internado compulsivamente de urgência 

sempre que, verificando-se os pressupostos do artigo 12º, nº 1 (supra referidos), 

exista perigo iminente para os bens jurídicos aí referidos, nomeadamente por 

deterioração aguda do seu estado (artigo 22º da Lei de Saúde Mental). 

Verificados os pressupostos para o internamento de urgência, as autoridades de 

polícia ou de saúde pública podem determinar, oficiosamente ou a requerimento, 

através de mandado, que o portador de anomalia psíquica seja conduzido a 

                                                           
3 Em sentido idêntico mais recentemente o Parecer da CADA n.º 67/2013. 



estabelecimento com urgência psiquiátrica (nº 1 do artigo 23º da Lei de Saúde 

Mental). O mandado é cumprido pelas forças policiais, com o acompanhamento, 

sempre que possível, dos serviços do estabelecimento referido (nº 2 do artigo 23º 

da Lei de Saúde Mental). 

O internando é apresentado de imediato no estabelecimento com urgência 

psiquiátrica mais próximo do local em que se iniciou a condução, onde é submetido 

a avaliação clínico-psiquiátrica com registo clínico e lhe é prestada a assistência 

médica necessária (artigo 24º da Lei de Saúde Mental). Quando da avaliação 

clínico-psiquiátrica se concluir pela necessidade de internamento e o internando a 

ele se opuser, o estabelecimento comunica, de imediato, ao tribunal judicial com 

competência na área de admissão daquele, com cópia do mandado e do relatório 

de avaliação (nº 1 do artigo 25º da Lei de Saúde Mental). 

Recebida a comunicação referida, o juiz nomeia defensor ao internando e dá vista 

nos autos ao Ministério Público (nº 1 do artigo 26º da Lei de Saúde Mental). 

Realizadas as diligências que reputar necessárias, o juiz profere decisão de 

manutenção ou não do internamento, no prazo máximo de quarenta e oito horas a 

contar da privação da liberdade (nº 2 do artigo 26º da Lei de Saúde Mental). 

1. No caso em apreço, estamos perante um processo referente a um internamento 

de urgência. 

A entidade consulente tem dúvidas sobre a possibilidade de facultar o acesso a 

dois dos documentos do respectivo processo: 

a) Ao requerimento da esposa; 

b) Ao relatório psiquiátrico que acompanhava tal requerimento. 

Os documentos em apreço são, ambos, documentos nominativos. 

No entanto, a informação de saúde neles vertida diz respeito apenas ao requerente 

do acesso. 

Ora, o titular da informação nominativa tem, por princípio, o direito de a ela aceder 

(cfr. nº 5 do artigo 6º da LADA). 

Acresce que, nos termos do nº 1 do artigo 3º da Lei nº 12/2005, de 26 de Janeiro, 

“a informação de saúde (...) é propriedade da pessoa, sendo as unidades do 

sistema de saúde os depositários da informação”. 

E a lei não confere aos subscritores dos documentos referidos nenhum direito de 

confidencialidade, ao contrário do que sugere a entidade consulente. 

No entanto, nota o Delegado Concelhio de Saúde que a revelação dos documentos 

em apreço “pode pôr em risco a integridade e segurança” dos seus subscritores. 



Importa, pois, averiguar se o direito de acesso do requerente pode, assim, ser 

restringido, face às razões invocadas. 

6. O direito de acesso consagrado no nº 2 do artigo 268º da Constituição é 

configurado como um direito fundamental do administrado, de natureza análoga 

aos direitos, liberdades e garantias. 

Tal direito não é um direito absoluto e, assim, quando se encontra em colisão com 

outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos, não está impedida a 

legitimação da sua restrição, desde logo, no âmbito do próprio sistema 

constitucional e da harmonização das respectivas normas (neste sentido, cfr. 

Acórdão nº 254/99 do Tribunal Constitucional). 

Como referido, a entidade consulente alega que a revelação dos documentos 

identificados “pode pôr em risco a integridade e segurança” dos seus subscritores. 

Ou seja, pode pôr em causa dois direitos fundamentais: o direito à vida 

(consagrado no artigo 24º da Constituição) e o direito à integridade pessoal 

(consagrado no artigo 25º). 

A prevalência que, porventura, se der a um destes direitos em confronto (direito de 

acesso, por um lado, e direito à vida e direito à integridade pessoal, por outro), 

implica a postergação do conteúdo essencial do outro (ou outros). 

Estamos assim na presença de uma colisão de direitos consagrados 

constitucionalmente, cujas características não apontam para a existência de uma 

relação de hierarquia (uma vez que pertencem à mesma categoria de direitos 

fundamentais) nem de generalidade e especialidade. 

Só através de uma casuística ponderação, com vista a uma possível harmonização 

dos referidos direitos em causa, nomeadamente através do critério metódico do 

melhor equilíbrio possível entre direitos colidentes, poderá ser solucionada a 

questão. 

Ora, não parece a esta Comissão, com a informação disponível, que da revelação 

dos documentos em apreço decorra efectivamente um elevado risco para a vida e 

integridade pessoal do seu autor (ou terceiros). 

Do requerimento da esposa apenas consta que o “internando” se recusa “a efectuar 

o necessário tratamento médico”. O relatório psiquiátrico, por seu lado, limita-se a 

identificar a anomalia psíquica de que padece o requerente do acesso (e o perigo 

dela decorrente), a notar que o “internando” se recusa a cumprir a terapêutica 

proposta e a concluir que estão preenchidos os critérios legais para o internamento 

compulsivo. 



Para além disso, cumpre notar que, entretanto, o requerente teve alta. Presume-se, 

pois, que já não estão preenchidos os pressupostos que conduziram ao seu 

internamento.  

A entidade consulente tem, provavelmente, outros elementos sobre o requerente - 

já utilizados aquando da decisão de internamento. Tais elementos devem ser 

também devidamente considerados e ponderados. 

E caso se conclua que existe um risco elevado para a vida e integridade pessoal da 

esposa do requerente (ou terceiros), o acesso deve ser recusado. 

(…) 

Em razão de tudo quanto ficou dito, entende esta Comissão que - caso se confirme 

que não existe um risco elevado para a vida e integridade pessoal da esposa do 

requerente (e terceiros) - devem ser facultados os documentos referentes ao 

referido internamento compulsivo. (…) ”. 

9. Quanto à segunda parte da queixa, o que está em apreciação não é uma queixa 

“contra a falta de resposta, indeferimento ou outra decisão limitadora do acesso a 

documentos administrativos”. 

O que o requerente pretende é que a CADA instaure ação judicial contra a entidade 

requerida para que lhe seja facultado o acesso ao processo clinico. 

Pelo exposto, no caso sub judice e summo rigore, nesta parte, “uma acção contra a 

referida Administração do Hospital”, não cabe manifestamente no elenco de 

competências da CADA plasmado no artigo 27.º. 

 

III - Conclusão 

Face ao exposto, entende-se que deve ser facultado o acesso à informação de saúde 

requerida, salvo circunstâncias excecionais devidamente justificadas e em que seja 

inequivocamente demonstrado que isso possa ser prejudicial ao requerente ou a 

terceiros. 

 

Comunique-se. 

 

Lisboa, 16 de abril de 2013 
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