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2. Qualquer pessoa tem o direito de conhecer toda a informa-
ção recolhida sobre a sua saúde. Todavia, a vontade expressa 
por uma pessoa de não ser informada deve ser respeitada.

3. A título excepcional, a lei pode prever, no interesse do pacien-
te, restrições ao exercício dos direitos mencionados no n.º 2.

CHAPTER III

Private life and right to information

Article 10

Private life and right to information

1  Everyone has the right to respect for private life in relation 
to information about his or her health.

2  Everyone is entitled to know any information collected 
about his or her health. However, the wishes of individuals 
not to be so informed shall be observed. 

3  In exceptional cases, restrictions may be placed by law on 
the exercise of the rights contained in paragraph 2 in the 
interests of the patient.

CHAPITRE III

Vie privée et droit à l'information

Article 10

Vie privée et droit à l'information

1  Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant 
des informations relatives à sa santé. 

2  Toute personne a le droit de connaître toute information 
recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une per-
sonne de ne pas être informée doit être respectée.

3  A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du 
patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés 
au paragraphe 2.
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1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo 12.º; Pacto In-
ternacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, artigo 17.º; Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO, 2005, artigo 9.º.

Direito europeu

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 8.°; Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, artigos 7.º e 8.º; CoE 
Rec. No. R (97) 5 on the Protection of medical data, hereinafter “Medical 
data Recommendation”), updated by the Recommendation on the Protection 
of Health-related Data (hereinafter: Health-related data Recommendation), 
artigo 1.º; Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE  – Regulamento Geral de Proteção 
de Dados; Convenção para a proteção das Pessoas relativamente ao tratamento 
automatizado de dados de carácter pessoal (Convenção 108 hoje designada 
como Convenção 108+); Recommendation CM/Rec(2019)2 of the Committee 
of Ministers to member States on the protection of health-related data.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigos 26.º e 35.º; Lei n.º 12/2005, 
de 26 de janeiro (Informação genética pessoal e informação de saúde); Decreto- 
-Lei n.º 131/2014, de 29 de agosto (Regulamenta a Lei n.º 12/2005, de 26 de 
janeiro, no que se refere à proteção e confidencialidade da informação genética, 
às bases de dados genéticos humanos com fins de prestação de cuidados de saúde 
e investigação em saúde, às condições de oferta e realização de testes genéticos 
e aos termos em que é assegurada a consulta de genética médica); Lei n.º 
15/2014, de 21 de março (Lei consolidando a legislação em matéria de direitos 
e deveres do utente dos serviços de saúde), em particular o artigo 5.º; Lei n.º 
26/2016, de 22 de agosto (Lei de Acesso aos Documentos Administrativos), 
em especial, artigo 7.º; Lei n.º 58/2019, 8 de agosto (Assegura a execução, na 
ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e 
do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados); Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro (Aprova a Lei de Bases da Saúde e 
revoga a Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 
de agosto), em especial Base 2.
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2. Introdução

O artigo 10.º da Convenção para a Protecção dos Direitos Huma-
nos e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e 
da Medicina, doravante Convenção de Oviedo, encerra a proteção de 
dois bens jurídicos distintos, mas umbilicalmente ligados. Por um lado, 
na primeira parte do artigo, encontramos a proteção da reserva da vida 
privada (aqui circunscrita às informações atinentes à saúde), já na segun-
da encontramos o direito à autodeterminação informacional. Poderemos 
dizer que este segundo bem jurídico – autodeterminação informacional 
– constitui uma garantia do primeiro – reserva da vida privada. O direito 
ao controlo do fluxo informacional dos dados pessoais de saúde constitui 
uma garantia de parte do núcleo vida privada onde aqueles se integram.

A proteção da privacidade e, em particular, da autodeterminação 
informacional e a ascendência a direito fundamental é um fenómeno 
relativamente recente, fruto de uma sociedade de informação contempo-
rânea que criou a necessidade de proteger os dados pessoais de cada um, 
perante a ameaça à intimidade e privacidade1 dos cidadãos.

Falando de saúde não poderemos tratar destes dois bens jurídicos 
sem, necessariamente, mobilizarmos os tradicionais conceitos do direito 
da saúde: confidencialidade e sigilo profissional.

1  As preocupações em torno da privacidade são, no entanto, bem mais antigas 
desde que, pelo menos, no séc. XIX, Samuel Warren e Walter Bradeis autonomi-
zaram o direito à privacidade e o right to be let alone (talvez o gérmen do atual 
direito ao esquecimento). Com uma visão absolutamente inovadora: para a época, 
os autores constataram que cada indivíduo “shall have full protection in person and in 
property” — constituindo um princípio tão antigo como a common law, “but it has 
been found necessary from time to time to define a new the exact nature and extent of 
such protection” (Warren & Brandeis, 1890-91, p. 193).
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3. Desenvolvimento

3.1. Vida Privada

Em 1997, quando a Convenção de Oviedo foi aberta à assinatura dos 
Estados membros do Conselho da Europa, um dos assuntos sobre o qual 
houve consenso foi, precisamente, a tutela da vida privada e a autode-
terminação informacional relativamente aos dados de saúde2. “Qualquer 
pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca a infor-
mações relacionadas com a sua saúde”, reforçando dessa forma a ideia de 

2  Porém, a proteção da vida privada em geral resulta de outros diplomas in-
ternacionais como a Declaração Universal sobre Bioética e Direito Humanos da 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
no artigo 9.º; no documento explicativo da elaboração da Declaração, de abril de 
2005, o conteúdo da norma é assim desenvolvido: “A right to privacy guarantees a 
control over personal information in many ways. It restricts access to personal and medi-
cal information and it provides a claim of non-interference in various private spheres of 
the individual. Privacy extends beyond data protection, as certain private spheres of the 
individual that are not manifested in data processing can also be protected by the right 
to privacy”; consequentemente, “Confidentiality refers to a special and often fiduciary 
relationship, such as that between researcher and research subject, or doctor and patient, 
and provides that the shared information shall remain secret, confidential and shall not 
be disclosed to third persons, unless a strictly defined, compelling interest justifies dis-
closure under domestic law” (texto disponível em htttp://unesdoc.unesco.org). Mas 
também a Convenção para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais (de 1950 com entrada em vigor em 1953), que é considerada o mais 
eficaz instrumento legislativo de proteção individual contra violações dos direitos 
humanos na Europa, consagra no artigo 8.º, a proteção do direito à vida privada, 
mas deixa claro (através do disposto no n.º 2) que os direitos estabelecidos no artigo 
8.1 não são absolutos apresentando as circunstâncias que justificam uma ingerência, 
naqueles direitos, pelas autoridades públicas. E o seu cumprimento é assegurado 
pelo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). Para esta instituição o 
conceito de vida privada diz respeito, principalmente, a uma esfera dentro da qual 
todos podem procurar livremente o desenvolvimento e o cumprimento de sua per-
sonalidade sem interferências externas. Quaisquer restrições dos direitos previstos 
no artigo 8.º devem, no entanto, cumprir, cumulativamente, segundo o TEDH, 3 
requisitos: a) devem ser feitas de acordo com a lei; b) devem perseguir um ou mais 
objetivos legítimos e; c) devem ser “necessárias numa sociedade democrática” para 
alcançar esses objetivos legítimos. 
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que os dados de saúde fazem parte da vida privada, não estando no âm-
bito da esfera da vida pública e, portanto, suscetíveis de conhecimento 
pelo público em geral. 

Os conceitos de privacidade e autodeterminação informacional estão, 
sem dúvida, interligados, mas possuem significados diferentes. Enquanto 
a privacidade diz respeito, nomeadamente, ao direito a impedir intrusões 
de terceiros e ao direito a ficar sozinho, a autodeterminação prende-se 
com o direito de tutelar a capacidade do indivíduo para determinar a di-
vulgação e o uso dos seus dados pessoais. Ou seja, os conceitos de privaci-
dade e autodeterminação informacional são parcialmente sobreponíveis. 

O direito à privacidade e o direito à proteção de dados são ambos 
garantidos por instrumentos legislativos desenvolvidos pelas instituições 
europeias e nacionais. Estes dois conceitos frequentemente convergem, 
mas também diferem em certos aspetos e ambos têm que ser levados em 
consideração pelos profissionais ao lidar com os direitos de privacidade 
e proteção de dados. 

Encontramos esta diferença nos instrumentos jurídicos europeus 
onde talvez a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a 
Carta), proclamada em 2000, pela União Europeia (UE), seja o melhor 
exemplo desta distinção. A Carta incorpora todo um espectro de direitos 
civis, políticos, económicos e sociais dos cidadãos europeus, sintetizan-
do as tradições constitucionais e obrigações internacionais comuns aos 
Estados Membros. A Carta tornou-se juridicamente vinculativa, na UE, 
em 2009. A atuação das instituições da UE e dos Estados Membros, deve 
nortear-se, sempre, pela observância e garantia dos direitos incluídas na 
Carta (artigo 51.º da Carta).

Os direitos ao respeito pela vida privada e familiar e à proteção de 
dados pessoais estão previstos no artigo 7.º (“todas as pessoas têm direito 
ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas 
suas comunicações”) e 8.º (“1. Todas as pessoas têm direito à proteção 
dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados 
devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o 
consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legiti-
mo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados 
coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação. 3. 
O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma 
autoridade independente”). Deste modo, a Carta da UE eleva expressa-
mente o nível desta proteção, de ambos os bens jurídicos, à categoria de 
direito fundamental da UE. 
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Como afirmámos, os dois direitos fundamentais – privacidade (arti-
go 26.º, da Constituição da República Portuguesa [CRP]) e proteção de 
dados (artigo 35.º, da CRP) –, apesar de diferentes, estão intimamente 
relacionados e sobrepõe-se parcialmente. Ambos protegem valores seme-
lhantes — a autonomia e dignidade humana dos indivíduos —, garan-
tindo-lhes uma esfera pessoal na qual podem livremente desenvolver a 
sua personalidade. Estes direitos podem, pois, ser considerados como um 
pré-requisito essencial para o exercício de outros direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e associação pací-
ficas, a liberdade de religião, etc.

A distinção entre os dois direitos na Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia não é puramente simbólica. Pretendeu-se autonomi-
zar e proteger de forma independente da privacidade a autodeterminação 
informacional — como observou o 29 Working Party3: “A Carta consagra 
a proteção de dados pessoais no artigo 8.º como um direito autónomo, 
separado e diferente do direito à vida privada previsto no artigo 7.º” 
(Parecer 4/2007, p. 7). 

A opção da Carta é diferente do que sucedeu em momento ante-
rior — na Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) – em 
que o direito à proteção de dados (ainda sem autonomização à época) 
é implicitamente protegido através do direito à privacidade. Porém, o 
desenvolvimento da necessidade de proteção da informação pessoal4 de 
cada um determinou que se desenvolvesse uma distinção entre privacida-
de e proteção de dados impondo que se fizesse uma distinção do núcleo 
de cada um destes direitos. Nem todas as situações cobertas pelo direito 
à proteção de dados são cobertas pelo direito à privacidade e vice-versa. 

3  O Grupo de Trabalho do artigo 29.º (29 Working Party) é o grupo de trabalho 
europeu independente que lidou com as questões relacionadas com a proteção de 
dados pessoais e da privacidade até 25 de maio de 2018 (data do início da aplicação 
do RGPD). 

4  Ficou estabelecido, no artigo 8.º da Carta, que o processamento de dados 
pessoais deve ser justo, feito de acordo com finalidades previamente determinadas 
e pressupondo o consentimento da pessoa em causa ou, excecionalmente, com base 
em motivo legalmente previsto; consagrou o direito de acesso e de retificação dos 
dados, devendo o cumprimento destas regras ser controlado por uma autoridade 
independente.
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O direito ao respeito pela vida privada consiste numa proibição geral 
de interferência, sujeita a alguns critérios de interesse público que po-
dem justificar uma restrição deste direito em certos casos, mas sempre 
com preservação do seu núcleo essencial. É o que acontece sempre que, 
nomeadamente, interesses de natureza pública estejam em confronto — 
assim se justifica, por exemplo, a não tutela da confidencialidade de de-
terminada informação sempre que com isso se possa proteger a vida ou a 
saúde de outra pessoa. O que nos remete diretamente para a problemá-
tica do segredo profissional. A reserva da intimidade da vida privada é o 
principal baluarte do dever de sigilo que recai sobre os profissionais de 
saúde. Contudo, o segredo médico não se fundamenta exclusivamente 
neste interesse individual do doente (a protecção da intimidade/privaci-
dade) mas, também, num interesse público de preservação da confian-
ça da comunidade nos profissionais de saúde. Mas, este dever de sigilo 
profissional não é, no entanto, nem absoluto nem ilimitado podendo ter 
de ceder perante interesses manifestamente superiores, isto é, não preva-
lecerá sempre sobre qualquer outro dever que com ele entre em conflito.

O direito à reserva da vida privada, constitui, em Portugal, um di-
reito fundamental protegido no artigo 26.º, da CRP5. O direito à reser-
va da vida privada encerra dois direitos. Um primeiro que se traduz na 
faculdade de impedir o acesso de estranhos a informações sobre a vida 
privada e familiar (direito à reserva) e um outro que se verte no direito a 
que ninguém divulgue as informações que tenha sobre a vida privada e 
familiar de outrem (direito ao segredo) (Canotilho & Moreira, 1993, p. 
181). Trata-se de um direito que embora não tenha a abrangência que lhe 
tem dado a jurisprudência americana, onde o right to privacy surge como 
uma expressão paradigmática de todos os direitos pessoais, o direito à re-
serva da intimidade da vida privada compreende, em qualquer caso, não 
somente o direito de oposição à divulgação da vida privada (public disclo-
sure of private facts) mas também o direito ao respeito da vida privada, ou 

5  Direitos fundamentais que apresentam, como se sabe, como principais carac-
terísticas o facto de se aplicarem de forma imediata, vincularem todos os sujeitos 
de direito (públicos e privados), admitirem apenas restrições impostas por lei e na 
medida do necessário para salvaguardar outros direitos e interesses constitucional-
mente tutelados – artigo 18.º, da CRP.
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seja o direito da oposição à investigação sobre a vida privada (intrusion) 
(Cabral, 1988, pp. 35 e ss.).

3.2. Vida Privada e dados de saúde

Paulo Mota Pinto, a propósito do conceito jurídico privacidade re-
fere-nos que há 

“[...] dificuldade de definição de um conceito que, por ser ne-
cessariamente indeterminado, acaba por se revelar imprestável, 
como um verdadeiro “conceito elástico”. E isto é assim no pla-
no mesmo que aqui nos interesse: o da relevância jurídica da 
“privacidade”. Se é verdade que se empreenderam tentativas 
de definição filosófica, política, sociológica ou psicológica da 
“privacy”, não parece que se tenha logrado extremar o conceito 
com o mínimo de precisão indispensável para ele poder servir 
de base a um regime jurídico coeso” (Pinto, 1993, p. 505).  

A densificação do direito à privacidade é complexa, e por isso tem 
sido delimitado de forma variada.

Para o Conselho da Europa o direito à privacidade consiste, 
essencialmente 

“in the right to live one’s own life with a minimum of interference. 
It contains private, family and home life, physical and moral inte-
grity, honour and reputation, avoidance of being placed in a false 
light, non-revelation of irrelevant and embarassing facts, unau-
thorised publication of private photographs, protection against mi-
suse of private communications, protection from disclosure of in-
formation given or received by the individual confidentially. Those 
who, by their own actions, have encouraged indiscreet revelations 
about which they complain later on, cannot avail themselves of the 
right to privacy”6. 

Numa tentativa de concretização do núcleo da vida privada podem 
integrar-se neste os dados relativos à filiação, residência, número de te-
lefone, estado de saúde, vida conjugal, amorosa e afetiva, os factos que 
decorrem dentro do lar, as informações transmitidas por carta ou outros 

6  Council of Europe, Parliamentary Assembly Reference: Resolution 428 of 23 Jan 1970. 
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meios de telecomunicações, os factos passados que caíram no esqueci-
mento, objetos contendo recordações pessoais, situação patrimonial, 
encontros com os amigos, saídas e entradas de casa, podendo ainda inte-
grar-se os dados de saúde (Moniz, 1997, pp. 231-298). 

Certo é que os dados de saúde estão inseridos numa esfera muito 
restrita da vida privada: o direito à reserva da intimidade da vida privada 
e familiar7. Quando falamos de privacidade na saúde reportamo-nos a 
quem tem acesso às informações pessoais de saúde,  em que condições 
e como é utilizada essa informação. É comum dizer-se que o conteúdo 
deste direito fundamental respeita a dados muito sensíveis8,9 ou pessoa-
líssimos, na medida em que neles se encontra envolvido o último reduto 
da vida privada. Numa tentativa de distinção, alguns dados integram-se 
dentro do âmbito da reserva da vida privada e outros no âmbito da inti-
midade da vida privada, integrando-se nesta os dados de saúde, antes da 
sua revelação pelo seu titular (o que sempre acontece quando o titular 
dos dados acede a partilhá-los com o seu médico, por exemplo) (Moniz, 
1997, p. 240). Esta delimitação parte de uma análise do direito à reserva 
da vida privada baseada na chamada teoria das três esferas: a esfera ínti-
ma, a esfera privada e a esfera social. 

“A esfera íntima corresponde ao núcleo duro do direito à inti-
midade da vida privada; a esfera privada admite ponderações 
de proporcionalidade; na esfera social estaremos já no quadro 
do direito à imagem e à palavra e não do direito à intimidade 
da vida privada” (Miranda & Medeiros, 2010, p. 620).

7  Vide Canotilho & Moreira (1993, p. 181). 
8  Romeo Casabona define os dados sensíveis como “data in connection with 

which the data subject is more vulnerable when the data is known or used by a third 
party because of its potential for causing discrimination and other misuse, especially 
when accessed, used or illicitly disclosed” (Romeo Casabona, 2004, p. 37).

9  De acordo com o 29 Working Party, “all data of an individual, including genetic 
data and data which contained in medical documentation, in electronic health have a 
clear and close link with health (Article 1, CoE Rec. records (EHR) and in EHR systems 
should be considered to No. R (97) 5 on the Protection of medical data, be “sensitive 
data” (Recomendação sobre dados médicos e Recomendação sobre a Proteção de Dados 
Pessoais relacionados com os registos eletrónicos, ambas do 29 Working Party).
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Na verdade, os dados de saúde, quando integrados numa história 
clínica, constituem dados da reserva da vida privada.  Assim, Paulo Mota 
Pinto escreve, a este propósito, que 

“os elementos respeitantes à saúde, tais como, por exemplo, 
a história clínica da pessoa, integram também, sem dúvida, a 
vida privada protegida”, 

recordando que 
“no Acórdão n.º 355/97 o Tribunal Constitucional afirmou 
que «o tratamento autonomizado de dados relativos a doenças 
oncológicas integra-se na esfera de privacidade dos doentes, 
interferindo, nessa medida, na definição do conteúdo da vida 
privada, matéria respeitante a direitos, liberdades e garantias»”. 

A conclusão, segundo o Autor, é a de que 
“os dados de saúde integram a categoria de dados relativos à 
vida privada, tais como as informações referentes à origem ét-
nica, à vida familiar, à vida sexual, condenações em processo 
criminal, situação patrimonial e financeira (...), fazem parte da 
vida privada de cada um” (Pinto, 2000, p. 167).

 E assim se tem entendido que os dados pessoais de saúde se referem 
a todos os dados pessoais relativos à saúde de um indivíduo, incluindo 
dados genéticos e dados que têm uma relação clara e estreita com a saúde. 
São dados pessoais relativos à saúde física ou mental de um indivíduo, in-
cluindo a prestação de serviços de saúde, que revelam informações sobre 
a saúde passada, atual e futura desse indivíduo. Estes dados são qualifica-
dos como categoria especial de dados – “dados sensíveis”.

3.3. Autodeterminação informacional

Mas, a simples tutela da vida privada, ainda que constitucionalmente 
protegida, não se revelou suficiente perante a evolução da sociedade. E 
como garantia deste direito à reserva da vida privada, surge a proteção 
da autodeterminação informacional, constitucionalmente assegurada no 
artigo 35.º, da CRP.

Gomes Canotilho e Vital Moreira definem o direito à autodeter-
minação informacional como a faculdade “dada” “a cada pessoa (...) de 
controlar a informação disponível a seu respeito, impedindo-se que a 
pessoa se transforme em «simples objeto de informação»”(Canotilho & 
Moreira, 1993). 
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O direito à autodeterminação informacional concedendo ao seu ti-
tular um controlo sobre a informação que lhe diga respeito introduz na 
sua esfera jurídica uma série de sub-direitos que podem ser exercidos pelo 
titular dos dados pessoais sempre que ocorra um tratamento destes. São 
eles o direito de acesso (o titular tem o direito a solicitar o acesso aos seus 
dados no âmbito de um determinado tratamento), o direito à retificação 
(solicitar a retificação quando estes estejam errados ou incompletos), o 
direito à atualização (para que o registo represente de forma correta os 
dados pessoais do titular), o direito a conhecer a finalidade do trata-
mento (ou limitação do tratamento necessário para que se possa aferir 
da adequação, proporcionalidade e pertinência dos dados atendendo à 
finalidade para que são recolhidas e para que há autorização legal ou con-
sentimento), o direito de oposição (o direito a não autorizar o tratamen-
to dos dados pessoais), o direito ao não tratamento de dados sensíveis  
“salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista 
por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de 
dados estatísticos não individualmente identificáveis”10 (onde inserimos 
os dados pessoais de saúde), o direito a impedir o acesso de terceiros.

Todos estes sub-direitos foram constitucionalmente consagrados no 
artigo 35.º da CRP.

A estes foram acrescentados outros com expresso reforço na legisla-
ção sobre proteção de dados pessoais como é o caso do direito ao esque-
cimento e do direito à portabilidade de dados. Claro que nenhum dos 
direitos acabados de referir são absolutos podendo, consoante a situação 
concreta, ser objeto de restrições. 

Esta proteção acabada de referir, e concedida através de uma tutela 
constitucional, é reforçada pelo regime subjacente ao tratamento dos da-
dos pessoais no âmbito do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que revogou a Diretiva 
95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) – RGPD11  

10  N.º 3 do artigo 35.º da CRP, parte final.
11  O RGPD entrou em vigor em 2016 e iniciou a sua aplicação a 25 de maio 

de 2018 e aplica-se diretamente a todos os Estados Membros da UE (não há ne-
cessidade de transposições nacionais), pelo que cria regras de proteção de dados 
consistentes em toda a UE (apesar das várias cláusulas abertas). Contudo, os Estados 
Membros devem atualizar as suas leis nacionais de proteção de dados que assegura-



COMENTÁRIO AO ARTIGO 10.º  • 251

e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução no or-
denamento jurídico português do Regulamento relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados. Assim, encontra-se assegurada a proteção 
de dados de saúde que integrem informações sobre a sua saúde física ou 
mental no passado, no presente ou no futuro (de uma pessoa singular), 
recolhidos durante a inscrição para a prestação de serviços de saúde, ou 
durante essa prestação e que se traduzam em qualquer número, símbolo 
ou sinal particular atribuído a uma pessoa singular para a identificar de 
forma inequívoca para fins de cuidados de saúde; ou que incluam infor-
mações obtidas a partir de análises ou exames de uma parte do corpo 
ou de uma substância corporal, incluindo a partir de dados genéticos e 
amostras biológicas; ou  que incorporem quaisquer informações sobre, 
por exemplo, uma doença, deficiência, um risco de doença, historial clí-
nico, tratamento clínico ou estado fisiológico ou biomédico do titular 
de dados, independentemente da sua fonte, por exemplo, um médico ou 
outro profissional de saúde, um hospital, um dispositivo médico ou um 
teste de diagnóstico in vitro (Considerando 35 do RGPD).

De forma abrangente o artigo 10.º da Convenção de Oviedo prote-
ge o direito de informação e acesso aos dados de saúde por parte do titular, 
admitindo como exceção aquelas situações em que não seja benéfico aos 
interesses do paciente o exercício desses direitos. Estas opções positivadas 
cortam com “a velha tradição de paternalismo clínico” (Oliveira, 2005, p. 
110). O facto de se reconhecer o direito do doente ao acesso à sua informa-
ção de saúde significa cortar amarras com a velha máxima hipocrática de 
que o doente não tem capacidade para conhecer a sua informação clínica, 
e que a mesma só deve estar na disponibilidade e controlo do médico12. 

rão a plena execução do RGPD nos seus ordenamentos jurídicos internos.  
12  Resquícios deste paternalismo ainda que revelado pelos próprios pacientes 

encontra-se num estudo sobre o acesso dos pacientes aos dados de saúde onde se 
conclui que “most patients and healthcare professionals seem to be unanimous in their 
belief that the impact of patients’ access to their medical records is positive for both. Nor 
only are there some real benefits in the patient accessing his/her medical record but also 
new technologies can help improving and supporting this access” (Ferreira, Correia,  
Silva, et al., 2007).
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O RGPD é a consagração legislativa máxima do princípio da au-
todeterminação informacional também consagrado no n.º 2 do artigo 
10.º da Convenção de Oviedo13. O titular dos dados pessoais de saúde 
sendo o titular (o “proprietário”) da sua informação de saúde tem, em 
primeiro lugar, o direito de saber se os seus dados pessoais de saúde são 
tratados, por quem, para que finalidade, por quanto tempo, como, qual 
o fundamento legal que justifica o seu armazenamento e tratamento, 
se há transferências para terceiros, se são dados de saúde a que apenas 
profissionais sujeitos a sigilo profissional acedam e, em segundo lugar, 
estando os seus dados a ser tratados, tem o direito de aceder aos mes-
mos. Claro que o direito à autodeterminação informacional investe o 
titular no direito de, também, não querer saber, de não ser informado 
da sua informação de saúde. É a consagração do “right to know and the 
right not to know”14. Segundo Graeme Laurie (Laurie, 2014, p. 39), a 
propósito do n.º 2 do artigo 10.º da Convenção de Oviedo e da alínea 
c) do artigo 5.º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 
Direitos Humanos da Unesco (1997), a tentativa de moldar legalmente 
o direito a não saber tem sido realizada de um modo que sugere que 
este “não-direito” está, sem qualquer dúvida, relacionado com o direito 
a saber, constituindo uma vertente do direito à autonomia de cada um 
e do direito à autodeterminação15.

3.4. Limitações ao “right to know and the right not to know”

O “right to know and the right not to know” comporta restrições como, 
desde logo, se prevê n.º 3 do artigo 10.º. Sempre que o interesse do 
paciente o justifique, e mesmo que essa decisão contrarie a sua vontade, 
este direito a saber ou não saber poderá sofrer limitações. Efetivamente, 
mediante uma análise casuística, haverá, por um lado, dados pessoais de 

13  Sobre a privacidade no âmbito do RGPD vide Maglio et al. (2017).
14  Os Estados Membros têm o direito, nos termos do n.º 4 do artigo 9.º do RGPD, 

de manter ou impor outras condições (incluindo limitações) em relação aos dados gené-
ticos, biométricos ou de saúde por estarem incluídos no âmbito dos dados sensíveis. A 
propósito dos desafios para os biobancos do “direito a não saber” vide Yu (2019).

15  Vide, também, Laurie & Mason (2015).
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saúde que poderão ser omitidos ao seu titular apesar de este manifestar 
vontade de os conhecer e, por outro lado, haverá circunstâncias em que 
os dados pessoais de saúde serão revelados apesar do titular manifestar a 
vontade de não os conhecer.

Na primeira situação estaremos perante o chamado privilégio tera-
pêutico. Isto é, o médico omite informações (ou não permite que o ti-
tular a elas aceda) que possam causar graves danos à saúde ou à vida do 
paciente. Todavia, assim deverá atuar apenas em casos excecionais, de-
vidamente justificados (e procedendo sempre ao seu registo no processo 
clínico do paciente) e, preferencialmente, após ter obtido confirmação 
por outro colega médico de que se justifica, em atenção à proteção da 
saúde do paciente, aquela não comunicação. No ordenamento jurídico 
português esta ideia é replicada na Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro16 
que, no seu n.º 2 do artigo 3.º nos refere: “o titular da informação de saú-
de tem o direito de, querendo, tomar conhecimento de todo o processo 
clínico que lhe diga respeito, salvo circunstâncias excepcionais devida-
mente justificadas e em que seja inequivocamente demonstrado que isso 
lhe possa ser prejudicial”. 

Já na segunda situação, encontramos aqueles casos em que o paciente 
manifestou a vontade de não saber, mas a circunstância impõe que a in-
formação de saúde lhe seja transmitida. Imaginemos o caso de uma aná-
lise positiva para uma doença altamente transmissível que pode colocar 
em causa a saúde pública — aqui os interesses a proteger impõem que, 
em atenção à salvaguarda de outro interesse fundamental, se comunique, 
que se dê conhecimento, mesmo que isso contrarie a vontade manifesta-
da pelo doente.

A este propósito o Relatório Explicativo da Convenção de Oviedo 
refere 

16  Já desde 1982 que o mesmo se encontra previsto no CP na parte final do 
artigo 157.º. De acordo com este artigo o médico deve omitir as informações que 
possam causar graves danos à saúde ou à vida do paciente: “(...) o consentimento só 
é eficaz quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico 
e a índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do 
tratamento, salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem 
conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de lhe 
causar grave dano à saúde, física ou psíquica”. 
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“certain facts concerning the health of a person who has expressed 
a wish not to be told about them may be a special interest to a 
third party, as in the case of a disease or a particular condition 
transmissible to others, for example. In such case, the possibility 
for prevention of the risk to the trird party might… warrant his 
or her right taking precedente over the patient’s right to privacy… 
and as a result the right not to know… In any case, the right not 
to know of the person concerned may be opposed to the interest to 
be informed of another person and the interests of these two persons 
should be balanced by internal law” (Explanatory Report, 1997, 
apud vide Yu, 2019).

4. Jurisprudência relevante comentada

4.1. Internacional

A jurisprudência, sobretudo europeia17, tem-nos oferecido decisões 
riquíssimas no que diz respeito à privacidade e proteção de dados pes-
soais. Decisões estas que tratam temas mais abrangentes, mas também, 
algumas delas direcionadas para a saúde. Nos acórdãos a que nos referi-
mos infra as instâncias europeias têm tratado a questão da proteção dos 
bens jurídicos da privacidade e da autodeterminação informacional no 
contexto da saúde.

No caso Konovalova v. Russia (n.º 37873/04), a requerente apresen-
tou queixa por violação da privacidade. Trata-se de uma cidadã russa 
que entrou em trabalho de parto e foi transferida com urgência para um 
hospital. Na admissão foi-lhe comunicado que a unidade de saúde pedia 
às suas utentes: 

“que respeitassem o facto de o tratamento médico naquela ins-
tituição de saúde ser combinado com o ensino de alunos de 
obstetrícia e ginecologia. Atendendo a esse facto, todos os pa-
cientes serão parte no processo do estudo.” 

17  Vide Seatzu (2020).
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Ao ser admitida no hospital, devido a complicações, a Requerente foi 
colocada duas vezes em sono induzido por medicamentos, na tentativa 
de adiar o trabalho de parto. O parto foi marcado para o dia seguinte. 
Durante o parto, apesar das objeções da Requerente, um grupo de estu-
dantes de medicina observou o nascimento, na sala de parto bem como 
outras intervenções relacionadas, incluindo uma episiotomia, e recebe-
ram informações sobre a sua saúde e tratamento médico. A legislação 
nacional relevante estabelecia que os estudantes de medicina poderiam 
ajudar no tratamento médico sob supervisão, mas não previa a obtenção 
do consentimento informado dos pacientes. Posteriormente, Konovalova 
intentou uma ação contra o hospital nos tribunais russos, não só peticio-
nando uma indemnização, como também um pedido público de descul-
pas pelo atraso intencional no seu trabalho de parto e pela presença não 
consensual de terceiros durante o parto. O Tribunal russo considerou os 
pedidos improcedentes entendendo que, embora o consentimento por 
escrito não fosse necessário de acordo com a legislação nacional, a reque-
rente deu consentimento implícito à presença dos estudantes de medici-
na. Konovalova avançou para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
onde alegou violações do artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos (CEDH), que protege o direito à vida privada e familiar, e do 
artigo 3.º, que proíbe a tortura e atos desumanos ou degradantes trata-
mento.18 O TEDH considerou o pedido procedente.

De igual forma no Case T-343/13, CN (supported by EDPS) v. Euro-
pean Parliament, de 3 de dezembro de 201519 está em causa a invocação 

18  “1. The case originated in an application (no.  37873/04) against the Russian 
Federation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a Russian 
national, Ms Yevgeniya Alekseyevna Konovalova (“the applicant”), on 5 August 2004. 
(...) 3. The applicant alleged, in particular, that she had been compelled to give birth 
to her child in front of medical students, and that this was in breach of domestic law 
and incompatible with the Convention”. Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{“itemid”:[“001-146773”]}.

19  “The applicant – a former official of the Council – submitted a petition to the Par-
liament containing data about his health condition and the psychiatric diagnosis of his son. 
The applicant requested the deletion of his data after publication of the petition, including 
the health data, on the Parliament’s website and invoked a violation of Article 8 of ECHR. 
The Parliament agreed to remove the data but upheld that the processing was lawful: legal 
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da violação do artigo 8.º da CEDH mas a análise do caso incide, sobretu-
do, sobre o artigo 8.º da Carta. O caso, considerado improcedente, não 
obstante o apoio do EPDS, estava relacionado com um pedido de repa-
ração dos danos alegadamente sofridos pelo recorrente na sequência da 
divulgação no sítio web do Parlamento de determinados dados pessoais 
relativos ao recorrente. 

Já nos processos do TEDH: Z v. Finland, n.º 9/1996/627/811, de 25 
de fevereiro de 199720 (a decisão trata do acesso de terceiros – no caso 
instâncias judiciais e policiais – a informação de saúde da requerente no 
âmbito de um processo judicial em que não é parte); no caso Radu v. 
The Republic of Moldova (n.º 50073/07), de 15 abril de 2014 (revelação 
de dados pessoais de saúde por parte de um hospital público sem que 
a titular dos dados tivesse consentido nessa revelação)21, e Avilkina and 
others v. Russia (n.º 1585/09) (processo relacionado com a divulgação de 
informação de saúde de testemunhas de Jeová)22 os problemas colocam-
-se quanto ao acesso por parte de terceiros a dados pessoais de saúde.  

obligation to publish the data (general rule of transparency); the applicant had given his 
consent; the sensitive data had manifestly been made public by the data subject”. 

20  “orders requiring doctors and psychiatrist to give evidence, seizure of medical records 
and their inclusion in investigation file without the patient’s prior consent in criminal 
proceedings concerning her husband, limitation on the duration of the confidentiality of 
the medical data concerned and publication of her identity and HIV infection in a court 
judgment given in those proceedings (chapter 17, Article 23 3, of the Code of Judicial Pro-
cedure; chapter 4, section 2(2), of the Coercive Means of Criminal Investigation Act 1987; 
and section 9 of the Publicity of Court Proceedings Act 1984).”. Disponível em https://
www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b71d0.html [acesso em 28 de novembro 2020].

21  “1. The case originated in an application (no. 50073/07) against the Republic of 
Moldova lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a Moldovan na-
tional, Ms Liliana Radu (“the applicant”), on 27 October 2007. 2. (...) The applicant 
alleged, in particular, that the State had failed to fulfil its obligation to secure respect 
for her private life as a result of the disclosure by a State-owned hospital of information 
concerning her medical condition without her consent, disponível em: https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-142398”]} [acesso em 28 de novembro 2020].

22  “In this case, the applicants argued that Article 8 (right to respect for private and 
family life) and Article 14 (prohibition of discrimination) of the European Convention 
were breached due to the disclosure of their medical files and consequent confidential 
information to the Russian prosecution authorities as a consequence of their refusal of 
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No caso Z v. Finland, apesar de estar em causa o acesso por terceiros, 
o artigo mobilizado foi o artigo 8.º da CEDH. O Tribunal entendeu, 
no entanto, que não havia violação. Considerou que, no caso concreto, 
era lícita a inclusão de dados de saúde da requerente no âmbito de um 
processo judicial que envolvia o marido.

Já na situação analisada no âmbito do processo Radu v. The Repu-
blic of Moldova encontramos uma expressa referência ao artigo 10.º da 
Convenção de Oviedo. A requerente queixou-se de que a divulgação de 
informações de natureza médica pelo Hospital, ao seu empregador, cons-
tituía uma violação do seu direito ao respeito pela vida privada, confor-
me previsto no artigo 8.º da CEDH. A ação foi considerada procedente 
e a requerente indemnizada.

No processo Avilkina and others v. Russia os requerentes reclamaram 
porquanto o Ministério Público solicitou aos profissionais médicos que 
divulgassem as informações contidas nos seus processos clínicos sem o seu 
consentimento e na ausência de qualquer investigação criminal que justi-
ficasse tal divulgação. Como resultado, as suas informações médicas foram 
divulgadas (em relação ao segundo e quarto requerentes). A decisão consi-
derou as queixas procedentes tendo atribuído uma indemnização, assente 
na violação do artigo 8.º da CEDH, aos requerentes.

blood transfusions when attending public hospitals. The reason for the disclosure with-
out the consent of the patients was based upon the applicants’ known previous refusal 
of blood transfusions. The Jehovah’s Witness applicants submitted that the information 
sought by the Russian prosecutor’s office was confidential and fell within Article 8’s re-
mit. They argued that the refusal of blood transfusions, due to their religious belief,  was 
not of particular relevance and that, by making the decision to adhere to the beliefs  of 
a particular religion, they did not surrender the right to respect for family or  private 
life, as protected by the European Convention on Human Rights. However, the Russian 
Government claimed that there was no interference with their private lives. It was the 
opinion of the Russian Government that the applicants forfeited the right to confidenti-
ality by refusing blood transfusions because the disclosure of the particular files did not 
involve negative consequences for the applicants, Jehovah’s Witnesses and Blood Trans-
fusions: An Analysis of the Legal Protections Afforded to Adults and Children in Euro-
pean/English Human Rights Contexts. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/305877266_Jehovah%27s_Witnesses_and_Blood_Transfusions_An_
Analysis_of_the_Legal_Protections_Afforded_to_Adults_and_Children_in_Euro-
peanEnglish_Human_Rights_Contexts.
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Finalmente, no caso K.H. and others v. Slovakia (n.º 32881/04), as 
requerentes solicitavam o acesso à sua informação médica registada nos 
processos clínicos (direito que lhes foi negado) porquanto suspeitavam 
que tinham sido sujeitas a intervenções de esterilização sem terem co-
nhecimento das mesmas e consequentemente dado o seu consentimento. 
Nos termos do artigo 8.º da CEDH, as requerentes queixaram-se de lhes 
ter sido negado o acesso total aos documentos pertinentes à sua vida 
privada e familiar, uma vez que lhes foi negado o direito de fazer foto-
cópias dos mesmos. O Tribunal, de forma unânime, decidiu ter existido 
violação do artigo 8.º da CEDH tendo atribuído, em consequência, uma 
indemnização às requerentes.23

4.2. Nacional 

Nas instâncias judiciais portuguesas também encontramos jurispru-
dência a abordar a questão da privacidade e da proteção de dados24. Mes-
mo que na maioria dos casos esta não seja a questão principal a decidir na 
verdade estas decisões são bons princípios orientadores quanto à forma 
como os Tribunais portugueses tratam estes bens jurídicos.

23  “1. The case originated in  an application (no.  32881/04)  against  the Slovak 
Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by eight Slovak na-
tionals, K.H., J.H., A.Č., J.Čo., J.Če., V.D., H.M. and V.Ž., on 30 August 2004. The 
President of the Chamber acceded to the applicants’  request not to have their names 
disclosed (Rule 47 § 3 of the Rules of Court). 2.    (....) 3. The applicants  alleged, in 
particular, that their rights under Articles 6 § 1, 8 and 13 of the Convention had been 
infringed as a result of the failure by the domestic authorities to make photocopies of 
their medical records available to them”, disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{“itemid”:[“001-92418”]}[acesso em 28 de novembro 2020].

24  No contexto das autoridades que supervisionam o acesso aos documentos, cons-
tituem também decisões reveladoras do âmbito da proteção concedida aos dados pes-
soais as deliberações da Comissão Nacional de Proteção de Dados (cfr. https://www.
cnpd.pt) e dos Pareceres da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos 
(cfr. https://www.cada.pt).
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O Acórdão n.º 355/97 do Tribunal Constitucional pronunciou-se 
sobre a inconstitucionalidade de normas do diploma que criou os regis-
tos oncológicos regionais25. A propósito da vida privada refere 

“nesta linha, considera-se que o tratamento automatizado de 
dados relativos a doenças oncológicas se integra na esfera de 
privacidade dos doentes, interferindo, nessa medida, na defini-
ção do conteúdo de vida privada, matéria respeitante a direitos, 
liberdades e garantias.  Está-se perante um específico campo de 
saúde, particularmente sensível, em que a informatização dos 
respectivos dados de saúde «não deve converter-se em mero 
armazenamento de informação relativa às coisas do homem, 
mas constituir informação relativa ao próprio homem» (Paula 
Lobato de Faria, «Protecção jurídica de dados médicos infor-
matizados», in Direito da Saúde e Bioética, Lisboa, 1991, p. 
155).  Neste plano, os dados de saúde integram a categoria de 
dados relativos à vida privada, (...)”. 

Para continuar, a propósito do artigo 35.º, que 
“quer se entenda que no artigo 35.º da CR se expressa o direito 
à autodeterminação informacional – por exemplo, enquanto 
síntese de diversos poderes jurídicos da pessoa singular identi-
ficada ou identificável relativamente à recolha, processamento, 
acesso, utilização, transmissão e divulgação de dados pessoais a 
seu respeito, na formulação de Rabindranath Capelo de Sousa, 
ob. cit., p. 357, nota 883.b) -, e mesmo para quem veja nele, 
mais restritamente, a configuração de um habeas data, quer 
se acentue a tónica da confidencialidade, em conexão com o 
direito à reserva da intimidade da vida privada, com assento no 
n.º 1 do artigo 26.º da CR, o certo é que a falta de autorização 
legislativa ferirá de inconstitucionalidade o texto do decreto do 
Governo, se entrar em vigor, na forma pretendida”.

25  “Pronuncia-se pela inconstitucionalidade das normas do decreto registado na 
Presidência do Conselho de Ministros sob o n.º 110/97, por violação do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 168.º, com referência ao artigo 35.º, ambos da Constitui-
ção da República”.
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Por sua vez, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 
de agosto de 2018 (Processo 0394/18) trata a questão da titularidade e 
acesso aos dados de saúde pelo próprio e por terceiros. Informa-nos que

“a informação de saúde abrange todo o tipo de informação di-
recta ou indirectamente ligada à saúde e que esta é proprie-
dade da pessoa a que respeita, sendo as «unidades do sistema 
de saúde» os depositários dessa informação”. Nessa medida, o 
“proprietário, ou titular da informação de saúde, tem direito a 
tomar conhecimento da mesma - salvo circunstâncias excepcio-
nais 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 mediante «autorização 
escrita que seja explícita e específica quanto à sua finalidade e 
quanto ao tipo de dados a que quer aceder»”. 

Já nas situações de acesso por terceiros, 
“com consentimento do titular, deve ser comunicada apenas a 
informação expressamente abrangida pelo instrumento de con-
sentimento; Nos outros casos de acesso por terceiro, este terá 
de demonstrar fundamentalmente ser titular de «um interesse 
directo, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido su-
ficientemente relevante - após ponderação, no quadro do prin-
cípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais 
em presença e do princípio da administração aberta - que justi-
fique o acesso à informação; E, neste último caso, só poderá ser 
transmitida ao terceiro a informação estritamente necessária à 
realização do interesse directo, pessoal, legítimo e constitucio-
nalmente protegido que fundamenta o acesso; As unidades do 
sistema de saúde devem «impedir o acesso indevido de tercei-
ros aos processos clínicos», cumprindo as «exigências estabele-
cidas na legislação que regula a protecção de dados pessoais»”.

O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 17 de outubro de 
2002 (Processo 03B2361) pronuncia-se quanto aos dados relativos à vida 
privada e possibilidade de revelação de dados. Refere-nos que a 

“tutela do direito à intimidade da vida privada desdobra-se em 
duas vertentes: a protecção contra a intromissão na esfera pri-
vada e a proibição de revelações a ela relativas.” 

Que fazem parte da vida privada os dados de saúde  e, nessa medida, 
deve existir 

“resguardo da vida particular contra a eventualidade de divul-
gação pública. O direito de resguardo não é, no entanto, abso-
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luto em todos os casos e relativamente a todos os domínios”. 
Caso ocorra um conflito de interesses, isto é, 

“havendo que atender à contraposição do interesse do indiví-
duo em obstar à tomada de conhecimento ou à divulgação de 
informação a seu respeito e dos interesses de outros em conhe-
cer ou revelar a informação conhecida, interesses que ganharão 
maior peso se forem também interesses públicos, a extensão do 
dever de resguardo, e, assim, do correlativo direito, deverá ser 
apreciada “segundo as circunstâncias do caso e das pessoas”.  – 
Desde que não contrariados por esse modo os princípios da or-
dem pública interna, é lícita a limitação voluntária do exercício 
dos direitos de personalidade, designadamente, podendo, em 
princípio, o exercício do direito ao resguardo, nas suas várias 
manifestações, ser objecto de limitações voluntárias.”

Por último, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 16 de ou-
tubro de 2014 (Processo 679/05.7TAEVR.E2.S) a propósito do direito à 
autodeterminação profissional e sigilo profissional refere-nos que 

“subjacente a toda a proteção de dados está, por um lado, a 
proteção do direito à autodeterminação informacional e, por 
outro, a proteção da privacidade. Se o primeiro visa assegu-
rar um direito a um controlo sobre os seus dados, impondo 
limitações quanto ao seu tratamento, acesso e divulgação (ape-
nas sendo possível com o consentimento do titular dos dados 
ou após uma lei de autorização, assim cumprindo a exigência 
constitucional consagrada no preceito referido), em segundo 
visa proteger a privacidade, não deixando de salientar que o 
direito à autodeterminação informacional” flanqueia e alarga 
a tutela dos direitos fundamentais da liberdade de comporta-
mento e da privacidade”, nas palavras do Tribunal Constitu-
cional alemão. Estas normas de proteção de terceiros no âm-
bito do tratamento e da utilização de dados pessoais têm de se 
conjugar com a tutela geral da personalidade consagrada no 
art. 70.º do CC. O critério distintivo estará, no dizer de Jorge 
Miranda e Rui Medeiros, «entre a discussão política em sentido 
próprio, por um lado, e a mera ofensa pessoal desnecessária, 
inadequada ou desproporcional às exigências do debate políti-
co democrático, por outro lado»”. 

No caso que foi apreciado por esta instância superior é mencionado 
que o 

“que aqui está em causa, para além da privacidade, é o direito 
(fundamental) à autodeterminação informacional. Assim sen-
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do, o simples facto de os dados poderem ser públicos não é 
suficiente para afastar aquela lesão. Pois, constituindo a prote-
ção concedida pelo art. 47.º, da LPDP, uma decorrência do di-
reito à autodeterminação informacional, previsto no art. 35.º, 
da CRP, este protege uma amplitude de direitos fundamentais 
para lá do direito à privacidade. O direito à autodeterminação 
informacional dá “a cada pessoa o direito de controlar a infor-
mação disponível a seu respeito, impedindo-se que a pessoa se 
transforme em «simples objeto de informação»” (Gomes Ca-
notilho/Vital Moreira). Ainda que alguma informação divul-
gada constituía informação de carácter público, isto não basta 
para que se possa afastar o regime relativo à proteção de dados 
pessoais; acresce que ocorreu a utilização de informação para 
finalidades distintas da recolha, em clara violação do regime de 
proteção de dados pessoais.”

A jurisprudência nacional e europeia enunciada demonstra-nos que 
é inequívoca a existência e respetiva tutela legal destes dois bens jurídicos 
– privacidade e autodeterminação informacional – no âmbito da saúde. 
Deixa, também, no entanto, transparecer alguma dificuldade conceptual 
nas tentativas de delimitação e definição de ambos os conceitos.

5. Conclusão

Os bens jurídicos privacidade e autodeterminação informacional pro-
movem o respeito e dignidade do ser humano. Estamos perante bens ju-
rídicos que, na nossa sociedade atual, sobretudo se falarmos de dados tão 
sensíveis como os dados pessoais de saúde, são constantemente desafiados. 
São os desafios impostos pelo recurso às novas tecnologias e a forma como 
a medicina é praticada, mas também pela investigação em saúde.

Yuval Noah Harari, durante uma palestra proferida em Davos, afir-
mava que o grande desafio da humanidade colocar-se-ia quando os com-
putadores começarem a rastrear não apenas mensagens de correio ele-
trónico, mensagens por SMS e dinheiro, mas também o corpo humano 
– “Quando a revolução na tecnologia da informação é conectada à re-
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volução na biotecnologia, obtemos a capacidade de hackear humanos”26. 
Harari defende que chegaremos ao tempo em que os computadores co-
nhecerão cada indivíduo melhor do que ele próprio se conhece (já que 
“os humanos geralmente não se conhecem muito bem”). O que, segundo 
o historiador, pode ser fantástico: com base nos dados biométricos pode-
remos ter cuidados médicos personalizados e ajudar o ser humano a ter 
uma vida mais saudável. Porém, será necessário obter um equilíbrio entre 
a proteção da privacidade (dado que o ser humano se torna mais “trans-
parente”) e a proteção dos dados pessoais de saúde e a utilização destes 
dados de saúde por exemplo como no desenvolvimento da investigação 
em saúde que sem esta informação não pode avançar.
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