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SUMÁRIO:

❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD

❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

❑ A proteção de dados de saúde e a nova Lei de Bases da

Saúde
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

o Business intelligence – as tecnologias, aplicações e práticas ao

serviço da recolha, integração, análise, processamento e

apresentação de informação com relevo para a saúde e a

prestação de cuidados de saúde

o O impacto do desenvolvimento da tecnologia na promoção da

qualidade nos cuidados de saúde e na autonomia do paciente,

o Vantagens e riscos

o Os direitos fundamentais – reserva da intimidade da vida privada e

proteção de dados pessoais / vida, saúde e integridade – a

proteção de dados e a prestação de cuidados – princípio da

proporcionalidade
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

o Business intelligence – possíveis cenários que interferem com os

termos da aplicação do regime de proteção de dados pessoais

o Admissibilidade da consideração, em abstrato, de dois cenários:

• 1.º – Se a utilização de sistemas de Business Intelligence permitir a identificação

do seu titular e assim contenha ou trate dados pessoais, deve observar todas as

regras sobre tratamento de dados de saúde; ou seja, se os sistemas de business

intelligence realizam operações de tratamento de dados pessoais de saúde que

permitem a identificação do titular dos dados (mesmo que não identificado,

bastando que seja suscetível de ser identificado), ainda que pseudonimizados

como medida de segurança, estão sujeitos às regras gerais sobre proteção de

dados pessoais e às regras especiais de proteção de dados de saúde;

• 2.ª – Se, ao invés, o sistema de business intelligence operar, desde o primeiro

momento, e sempre, com dados irreversivelmente anonimizados e insuscetíveis de

permitir a identificação dos titulares dos dados, não fica o seu tratamento

subordinado ao regime normativo de proteção de dados pessoais.
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

❖ Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 06.12.2012, Plano de

ação para a saúde em linha, 2012-2020 - Cuidados de saúde inovadores para o

século XXI

❑ As tecnologias da informação e das comunicações aplicadas à saúde e aos

sistemas de saúde podem ampliar a eficiência destes, melhorar a qualidade de

vida e estimular a inovação nos mercados da saúde.

❑ Em matéria de tratamento de dados de saúde, o plano de ação da saúde em

linha aponta no sentido:

✓ da discussão do conceito de propriedade e de controlo dos dados,

✓ de maior clareza nas condições de acesso e reutilização dos dados de

saúde para fins de investigação e de saúde pública,

✓ da circulação desses dados entre sistemas de saúde e de prestação de

cuidados, no caso, se adequadamente protegidos.

(V. Comunicação disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0736&from=PT)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0736&from=PT
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

➢ Das vantagens e dos riscos em geral da informatização do tratamento de

dados de saúde:
▪ As reconhecidas vantagens do tratamento da informação de saúde

o Acessibilidade;

o Legibilidade;

o Responsabilidade;

o Abordagem multidisciplinar;

o Melhoria global da prestação de cuidados;

o Controlo estatístico;

o Seguimento de gastos e deteção de desvios;

o Redução de custos;

o Clarificação dos procedimentos do registo e da manutenção dos dados informatizados;

o Segurança da informação;

o Antecipação na prevenção ou deteção de erros e respetiva sinalização

• (cf. v.g. Parecer n.º 60/CNECV/2011)

▪ As reconhecidas vantagens do tratamento da informação de dados genéticos:

▪ Para o próprio e para os seus familiares, para a investigação científica e para a ciência.
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

➢ Das vantagens e dos riscos em geral da informatização do tratamento de

dados de saúde:

o «Entre os riscos mais importantes da guarda de dados de saúde em suporte digital,

podem antecipar-se os seguintes:

i. Fuga de informações, por cedência dolosa de bases de dados completas ou

por intrusão deliberada de hackers a soldo de interessados (por exemplo,

entidades que lidam com avaliação de riscos de doença ou para acções de

marketing);

ii. Uso indevido de dados para investigação científica, com ou sem identidade

dos respectivos titulares;

iii. Transferência ilícita de informações, sem respeito pela propriedade intelectual

ou direitos de autor;

iv. Perda de confidencialidade sobre dados individuais, para finalidades ilícitas ou

por mera curiosidade, por falhas de segurança de difícil prevenção».

• (cf. v.g. Parecer n.º 60/CNECV/2011)
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

• O tratamento de informações confidenciais, como os dados de saúde,

exige que:

✓ sejam adotadas medidas especiais de segurança

✓ e que se estabeleçam e utilizem padrões adequados para o seu

tratamento, através de:

o sistemas de gestão de dados, seguros e eficientes e que

permitam uma sólida análise com garantia da

confidencialidade dos dados de saúde.

• A partilha de informação entre profissionais de saúde obrigados ao dever

de sigilo e entre instituições de saúde para garantia da continuidade dos

cuidados, que seja estritamente necessária a uma adequada assistência

na proteção do direito à saúde, deve ser acompanhada da adoção de

medidas que garantam a proteção desses dados.
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

❑ Dados de saúde como “categoria especial de dados” ou “dados

pessoais sensíveis”

• Devem ainda ser adotadas medidas para acautelar eventuais situações

de indisponibilidade do serviço e o risco de violabilidade dos dados,

• assim como para garantir a portabilidade que seja requerida e para

permitir a observância das regras para eliminação dos dados dos

pacientes de forma segura, cabendo aos responsáveis pelas bases de

dados o respeito pelo regime legal de conservação de dados pessoais, em

particular dos dados de saúde.

❑ Só a segurança na proteção dos dados pessoais sensíveis permitirá

que o fluxo dos dados opere quando necessário com a confiança

dos titulares dos mesmos
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

• A proteção de dados e a confiança das pessoas em contexto de

saúde

Como reconhece o Conselho Europeu,

«[a] confiança é condição prévia necessária para produtos e serviços

inovadores que dependem do tratamento de dados pessoais»

(Cf. Parecer n.º 3/2015, A grande oportunidade da Europa, Recomendações da AEPD sobre as

opções da UE para a reforma da proteção de dados, da European Data Protection Supervisor, de

28 de julho de 2015, página 11).

E a confiança é igualmente pedra angular da prestação de cuidados de

saúde

Esta matéria constitui, pois, desafio importante e atual para o

século XXI: harmonizar os benefícios do acesso à informação

de saúde com o respeito pela proteção dos dados pessoais. 10
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

• Se são reconhecidas as vantagens e os riscos importa adotar as

necessárias e adequadas medidas de segurança

Medidas de proteção:

▪ Separação física e lógica dos dados de saúde dos restantes dados pessoais

(artigo 15.º, n.º 3, LPDP)

▪ Perfis de acesso distintos, níveis de acesso distintos, em adequação aos fins

prosseguidos e na medida do estritamente necessário para a prossecução do

interesse protegido

▪ Campo reservado associado ao registo clínico

▪ Definição clara das normas sobre instalações físicas e equipamentos, circuitos,

acessos, realização e guarda de cópias de segurança;

▪ Medidas de segurança e prevenção de riscos; revisão e atualização das

medidas (artigo 24.º, n.º 1, do Regulamento)

▪ Medidas preventivas e corretivas; práticas de inspeção e fiscalização da

proteção de dados de saúde, auditorias, … (cf. artigos 47.º, n.º 2, alínea j), e

58.º, n.º 1, alínea b)
11
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

• Se são reconhecidas as vantagens e os riscos importa adotar as

necessárias e adequadas medidas de segurança

Medidas de proteção:

▪ Avaliação do risco e medidas de proteção dos dados - avaliação sobre a

proteção e identificação das medidas de segurança – cf. Regulamento da

CNPD relativo à lista de relativo à lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a

Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD-DPIA) 16 de outubro de

2018 – consulta prévia autoridade de controlo se risco elevado (cf. n.º 1 do artigo

36.º do RGPD)

▪ Verificação dos procedimentos de informação (e dos atos jurídicos se o

responsável do tratamento de dados recorre a subcontratação)

▪ Cifragem – artigo 32.º, n.º 1, alínea a) Regulamento; Parecer n.º 15/2015 da CNPD
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❑ Enquadramento: Business Intelligence e as vantagens e

os riscos no tratamento de dados de saúde

• Se são reconhecidas as vantagens e os riscos importa adotar as

necessárias e adequadas medidas de segurança

Medidas de proteção:

▪ Pseudonimização e cifragem de dados pessoais (com garantia de que as

informações suplementares que permitem a identificação do titular dos dados

específico são mantidas separadamente; n.º 5) do artigo 4.º e artigo 32.º, n.º 1,

alínea a) Regulamento) - o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de

poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a informações

suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas

separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que

os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular identificada

ou identificável

▪ Anonimização sempre que adequado aos fins de tratamento (sempre que a sua

adoção não obvie à prossecução de finalidade lícita, legítima e delimitada)
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❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD

▪ O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) oferece uma dupla

perspetiva a considerar quanto às especificidades da proteção dos dados de saúde:

o O reconhecimento de que os dados de saúde são dados pessoais sensíveis,

sujeitos, por isso, a especiais reservas quanto ao seu tratamento e acesso por

terceiros, sendo a regra geral a da sua proibição, nos termos do n.º 1 do artigo

9.º do Regulamento, como resultava já do n.º 1 do artigo 8.º da Diretiva

95/46/CE, e foi expresso no artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro;

o A necessidade de prossecução do bem jurídico saúde pública constitui

fundamento de restrição do direito fundamental à proteção dos dados

pessoais. Assim, é afastada a proibição de tratamento de dados de saúde se:

«Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da

saúde pública, tais como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves

para a saúde ou para assegurar um elevado nível de qualidade e de segurança

dos cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos, com base

no direito da União ou dos Estados-Membros que preveja medidas adequadas e

específicas que salvaguardem os direitos e liberdades do titular dos dados, em

particular o sigilo profissional»
14
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❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD

❖ “Categorias especiais de dados” ou “dados pessoais sensíveis”

▪ Artigo 9.º - Tratamento de categorias especiais de dados pessoais

• 1. É proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem

racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou

filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados

genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma

inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou

orientação sexual de uma pessoa.

• Regra de proibição do tratamento

15
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❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD
❖ “Categorias especiais de dados” ou “dados pessoais sensíveis”

▪ Fundamentos materiais para o tratamento

▪ Artigo 9.º - Tratamento de categorias especiais de dados pessoais

• 2. O disposto no n.º 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos:

a) Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento desses

dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas, exceto se o direito da União ou de

um Estado-Membro previr que a proibição a que se refere o n.º 1 não pode ser anulada pelo

titular dos dados;

b) Se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício

de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados em

matéria de legislação laboral, de segurança social e de proteção social, na medida em que

esse tratamento seja permitido pelo direito da União ou dos Estados-Membros ou ainda por

uma convenção coletiva nos termos do direito dos Estados-Membros que preveja garantias

adequadas dos direitos fundamentais e dos interesses do titular dos dados;

c) Se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou de

outra pessoa singular, no caso de o titular dos dados estar física ou legalmente

incapacitado de dar o seu consentimento;

d) Se o tratamento for efetuado, no âmbito das suas atividades legítimas e mediante garantias

adequadas por uma fundação, associação ou qualquer outro organismo sem fins lucrativos e

que prossiga fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais, e desde que esse tratamento se

refira exclusivamente aos membros ou antigos membros desse organismo ou a pessoas que

com ele tenham mantido contactos regulares relacionados com os seus objetivos, e que os

dados pessoais não sejam divulgados a terceiros sem o consentimento dos seus titulares;
16
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❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD
❖ “Categorias especiais de dados” ou “dados pessoais sensíveis”

▪ Fundamentos materiais para o tratamento

▪ Artigo 9.º - Tratamento de categorias especiais de dados pessoais

• 2. O disposto no n.º 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos:

e) Se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados

públicos pelo seu titular;

f) Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num

processo judicial ou sempre que os tribunais atuem no exercício da suas função

jurisdicional;

g) Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante, com base no

direito da União ou de um Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado,

respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e prever medidas adequadas e

específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses do titular dos dados;

17



BUSINESS INTELLIGENCE EM SAÚDE E DIREITOS FUNDAMENTAIS

❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD
❖ “Categorias especiais de dados” ou “dados pessoais sensíveis”

▪ Fundamentos materiais para o tratamento

▪ Artigo 9.º - Tratamento de categorias especiais de dados pessoais

• 2. O disposto no n.º 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos:

h) Se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a

avaliação da capacidade de trabalho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de

cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social ou a gestão de sistemas e serviços de

saúde ou de ação social com base no direito da União ou dos Estados-Membros ou por força

de um contrato com um profissional de saúde, sob reserva das condições e garantias

previstas no n.º 3;

i) Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde

pública, tais como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves para a saúde ou para

assegurar um elevado nível de qualidade e de segurança dos cuidados de saúde e dos

medicamentos ou dispositivos médicos, com base no direito da União ou dos Estados-

Membros que preveja medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos e

liberdades do titular dos dados, em particular o sigilo profissional;

j) Se o tratamento for necessário para fins de arquivo de interesse público, para fins de

investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo

89.º, n.º 1, com base no direito da União ou de um Estado-Membro, que deve ser

proporcional ao objetivo visado, respeitar a essência do direito à proteção dos dados

pessoais e prever medidas adequadas e específicas para a defesa dos direitos fundamentais

e dos interesses do titular dos dados.
18
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❑ A proteção de dados de saúde à luz do RGPD
❖ “Categorias especiais de dados” ou “dados pessoais sensíveis”

▪ Fundamentos materiais para o tratamento

▪ Artigo 9.º - Tratamento de categorias especiais de dados

pessoais

• 3.Os dados pessoais referidos no n.º 1 podem ser tratados

para os fins referidos no n.º 2, alínea h), se os dados forem

tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional

sujeito à obrigação de sigilo profissional, nos termos do

direito da União ou dos Estados-Membros ou de

regulamentação estabelecida pelas autoridades nacionais

competentes, ou por outra pessoa igualmente sujeita a uma

obrigação de confidencialidade ao abrigo do direito da União

ou dos Estados-Membros ou de regulamentação estabelecida

pelas autoridades nacionais competentes. 19
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª ASSEGURA A EXECUÇÃO,

NA ORDEM JURÍDICA NACIONAL, DO REGULAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO À

PROTEÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES NO QUE DIZ RESPEITO AO TRATAMENTO DE

DADOS PESSOAIS E À LIVRE CIRCULAÇÃO DESSES DADOS

Disponível em

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e70644
7567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e5276633
06c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396959575268595449324e43316a5a5745324c
54526c4e4441744f475a6b4e5331684e445a6859324535593255334e6a51756347526d&fich=badaa264-
cea6-4e40-8fd5-a46aca9ce764.pdf&Inline=true

20

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396959575268595449324e43316a5a5745324c54526c4e4441744f475a6b4e5331684e445a6859324535593255334e6a51756347526d&fich=badaa264-cea6-4e40-8fd5-a46aca9ce764.pdf&Inline=true
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde
TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª ASSEGURA A EXECUÇÃO,

NA ORDEM JURÍDICA NACIONAL, DO REGULAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO À

PROTEÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES NO QUE DIZ RESPEITO AO TRATAMENTO DE

DADOS PESSOAIS E À LIVRE CIRCULAÇÃO DESSES DADOS

Artigo 29.º Tratamento de dados de saúde e dados genéticos 

1 – Nos tratamentos de dados de saúde e de dados genéticos, o acesso a dados

pessoais rege-se pelo princípio da necessidade de conhecer a informação.

2 - Nos casos previstos nas alíneas h) e i) do n.º 2 do artigo 9.º do RGPD, o tratamento

dos dados previstos no n.º 1 do mesmo artigo deve ser efetuado por um profissional

obrigado a sigilo, ou por outra pessoa sujeita a dever de confidencialidade,

devendo ser garantidas medidas adequadas de segurança da informação.

3 – O acesso aos dados a que alude o número anterior é feito exclusivamente de

forma eletrónica, salvo impossibilidade técnica ou expressa indicação em contrário do

titular dos dados, sendo vedada a sua divulgação ou transmissão posterior. 21
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª ASSEGURA A EXECUÇÃO,

NA ORDEM JURÍDICA NACIONAL, DO REGULAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO À

PROTEÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES NO QUE DIZ RESPEITO AO TRATAMENTO DE

DADOS PESSOAIS E À LIVRE CIRCULAÇÃO DESSES DADOS

Artigo 29.º Tratamento de dados de saúde e dados genéticos 

4 - Os titulares de órgãos, trabalhadores e prestadores de serviços do responsável pelo tratamento

de dados de saúde e de dados genéticos, o encarregado de proteção de dados, os estudantes e

investigadores na área da saúde e da genética e todos os profissionais de saúde que tenham

acesso a dados relativos à saúde estão obrigados a um dever de sigilo.

(questões – quanto ao acesso por estudantes e investigadores – dados anonimziados se tal

realizar a finalidade)

5 – O dever de sigilo referido no número anterior é também aplicável a todos os titulares de órgãos

e trabalhadores que, no contexto do acompanhamento, financiamento ou fiscalização da atividade

de prestação de cuidados de saúde, tenham acesso a dados relativos à saúde.

(fiscalização e acompanhamento devem, pois, ser tidos como finalidades legítimas)

(aqui não será também “dever de sigilo” ou “dever de confidencialidade” como no n.º 1? Ou

apenas se admite que esse acesso para essas finalidades seja por profissional obrigado ao

dever de sigilo?)
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª ASSEGURA A EXECUÇÃO,

NA ORDEM JURÍDICA NACIONAL, DO REGULAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO À

PROTEÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES NO QUE DIZ RESPEITO AO TRATAMENTO DE

DADOS PESSOAIS E À LIVRE CIRCULAÇÃO DESSES DADOS

Artigo 29.º Tratamento de dados de saúde e dados genéticos 

6 – O titular dos dados deve ser notificado de qualquer acesso realizado aos seus dados pessoais,

cabendo ao responsável pelo tratamento assegurar a disponibilização desse mecanismo de

rastreabilidade e notificação.

(questão: a rastreabilidade deve ser de qualquer acesso; mas a notificação é de “qualquer

acesso” ou de “qualquer acesso indevido”?)

7 – As medidas e os requisitos técnicos mínimos de segurança inerentes ao tratamento de dados a

que alude o n.º 1 são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas

áreas da saúde e da justiça, que deve regulamentar, nomeadamente, as seguintes matérias:

a) Estabelecimento de permissões de acesso aos dados pessoais diferenciados, em

razão da necessidade de conhecer e da segregação de funções;

b) Requisitos de autenticação prévia de quem acede;

c) Registo eletrónico dos acessos e dos dados acedidos. 23
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª ASSEGURA A EXECUÇÃO,

NA ORDEM JURÍDICA NACIONAL, DO REGULAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO À

PROTEÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES NO QUE DIZ RESPEITO AO TRATAMENTO DE

DADOS PESSOAIS E À LIVRE CIRCULAÇÃO DESSES DADOS

Artigo 30.º Bases de dados ou registos centralizados de saúde 

1 - Os dados relativos à saúde podem ser organizados em bases de dados ou registos

centralizados assentes em plataformas únicas, quando tratados para efeitos das finalidades

legalmente previstas no RGPD e na legislação nacional.

2 - As bases de dados de saúde ou registos centralizados assentes nas plataformas únicas

referidas no número anterior devem preencher os requisitos de segurança e de inviolabilidade

previstos no RGPD.

(atento o estabelecido no artigo 62.º do Texto de substituição e a norma revogatória

constante do artigo 66.º do mesmo deve entender-se que a Lei n.º 5/2012, de 23 de janeiro,

que regula os requisitos de tratamento de dados pessoais para constituição de ficheiros de

âmbito nacional, contendo dados de saúde, com recurso a tecnologias de informação e no

quadro do Serviço Nacional de Saúde, em tudo o que não é contrariado pelo RGPD e pelo

diploma de execução se mantém em vigor).

24



BUSINESS INTELLIGENCE EM SAÚDE E DIREITOS FUNDAMENTAIS

❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde
TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª

Artigo 31.º

Tratamentos para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação

científica ou histórica ou fins estatísticos

1 - O tratamento para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação científica ou histórica

ou fins estatísticos deve respeitar o princípio da minimização dos dados e incluir a anonimização ou

a pseudonimização dos mesmos sempre que os fins visados possam ser atingidos por uma destas

vias.

(“ou”? Se a anonimização não prejudicar os fins deve ser adotada anominização não sendo

de admitir a pseudonimização como alternativa)

2 - Quando os dados pessoais sejam tratados para fins de arquivo de interesse público, fins de

investigação científica ou histórica ou fins estatísticos, ficam prejudicados os direitos de acesso,

retificação, limitação do tratamento e de oposição previstos nos artigos 15.º, 16.º, 18.º e 21.º do

RGPD, na medida do necessário, se esses direitos forem suscetíveis de tornar impossível ou

prejudicar gravemente a realização desses fins.

3 - Ao tratamento de dados pessoais para fins de arquivo de interesse público é aplicável o

Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro, na sua redação atual.
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde
TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª

Artigo 31.º

Tratamentos para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação

científica ou histórica ou fins estatísticos

4 - O consentimento relativo ao tratamento de dados para fins de investigação científica pode

abranger diversas áreas de investigação ou ser dado unicamente para determinados domínios ou

projetos de investigação específicos, devendo em qualquer caso ser respeitados os padrões éticos

reconhecidos pela comunidade científica.

(exigências de consentimento explícito e finalidade determinada)

(as questões do consentimento secundário)

5 - Sem prejuízo do disposto na Lei do Sistema Estatístico Nacional, os dados pessoais tratados

para fins estatísticos devem ser anonimizados ou pseudonimizados, de modo a acautelar a tutela

dos titulares dos dados, nomeadamente no que respeita à impossibilidade de reidentificação logo

que concluída a operação estatística.

(“ou”? Se a anonimização não prejudicar os fins deve ser adotada anominização não sendo

de admitir a pseudonimização como alternativa)
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde
TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª

Artigo 62.º Regimes de proteção de dados pessoais 

1 - As normas relativas à proteção de dados pessoais previstas em legislação especial mantêm-se

em vigor, em tudo o que não contrarie o disposto no RGPD e na presente lei, sem prejuízo do

disposto no número seguinte.

2 - Todas as normas que prevejam autorizações ou notificações de tratamento de dados pessoais à

CNPD, fora dos casos previstos no RGPD e na presente lei, deixam de vigorar à data de entrada

em vigor do RGPD.

(Destaque da manutenção da Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro (informação genética pessoal e

informação de saúde, alterada pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto) e o Decreto-Lei n.º

131/2014, de 29 de agosto, que regulamenta a Lei n.º 12/2005 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, salvo quanto à previsão de autorização prévia).
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde
TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA DE LEI N.º 120/XIII/3.ª

Artigo 65.º

Alteração da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto

O artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 6.º

[…]

9 – Sem prejuízo das ponderações previstas nos números anteriores, nos pedidos de acesso a

documentos nominativos que não contenham dados pessoais que revelem a origem étnica, as

opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, dados genéticos,

biométricos ou relativos à saúde, ou dados relativos à intimidade da vida privada, à vida sexual ou à

orientação sexual de uma pessoa, presume-se, na falta de outro indicado pelo requerente, que o

pedido se fundamenta no direito de acesso a documentos administrativos.»
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

▪ Outras questões:

o O elenco do artigo 12.º - crítica; o regime do Artigo 4.º (Âmbito de aplicação subjetivo) da Lei de

Acesso a Documentos Administrativos aprovada pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que

integra no seu âmbito subjetivo Outras entidades no exercício de funções materialmente

administrativas ou de poderes públicos, nomeadamente as que são titulares de concessões ou

de delegações de serviços públicos (cf. alínea i) do n.º 1 do artigo 4.º da LADA) (veja-se por

confronto a solução que se considerou no artigo 54.º do texto de substituição)

o Artigo 16.º - consentimento dos menores – confronto com o questões que se suscitam quanto à

idade para consentir;

o Artigo 18.º - crítica – deveria abranger também outros dados; a importância da portabilidade

dos dados de saúde;

o O artigo 21.º, n.º 3 - e os diferentes prazos de prescrição em matéria de responsabilidade civil

em contexto da prestação de cuidados de saúde

o Outras questões de conservação – a Portaria n.º 247/2000, de 8 de maio, relativa ao

regulamento arquivístico para os hospitais
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❑ A proteção de dados de saúde e a proposta de lei que

assegura a execução do RGPD e a manutenção de

legislação específica de proteção de dados de saúde

▪ Outras questões:

o Outra perspetiva quanto ao apagamento dos dados – o dever de

documentação e o dever de garantir a integridade dos dados – as

condenações no TEDH – a integridade dos dados e o direito a um

processo equitativo à luz do artigo 6.º da CEDH
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❑ A proteção de dados de saúde e a nova Lei de Bases da 

Saúde

Projeto de Proposta de Lei da Comissão de Revisão de Lei de

Bases

❑ Base VII – Direitos das pessoas em contexto de saúde

• Base XIII

• Dados pessoais e informação de saúde

• 1 - O tratamento de dados pessoais e da informação de saúde em especial relativa

a qualquer pessoa, viva ou falecida, obedece a legislação específica de modo a

garantir a proteção da sua confidencialidade e integridade, a assegurar o

cumprimento rigoroso do dever de sigilo por parte dos profissionais e dos serviços

de saúde e a impedir o acesso e uso indevidos.

• 2 - Deve ser assegurada a circulação dos dados de saúde e outros dados pessoais

em condições de interoperabilidade, interconexão e rastreabilidade dos sistemas

de informação, garantindo a confidencialidade, a portabilidade, a segurança e a

proteção dos dados e o respeito pelo princípio da intervenção mínima, de acordo

com o regime jurídico aplicável.
31



BUSINESS INTELLIGENCE EM SAÚDE E DIREITOS FUNDAMENTAIS

❑ A proteção de dados de saúde e a nova Lei de Bases da 

Saúde

Projeto de Proposta de Lei da Comissão de Revisão de Lei de

Bases

• Base XXXII

• Inovação em saúde

• 1 - O Estado deve promover o acesso equitativo à inovação em

saúde nas suas vertentes integradas e complementares de

ciências de informação e comunicação, nanotecnologia, genética

e computação, em particular no recurso à inteligência artificial e à

robótica.

• 2 - A aplicação das novas tecnologias deve reforçar a

humanização, garantir a resposta adequada às necessidades das

pessoas e a qualidade nas prestações de saúde, com respeito

pelos direitos fundamentais.
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❑ A proteção de dados de saúde e a nova Lei de Bases da 

Saúde

Projeto de Proposta de Lei da Comissão de Revisão de Lei de

Bases

• Base XXXIII Saúde digital 
• 1 - O Estado deve promover, com garantia da proteção dos dados pessoais e da

cibersegurança, a utilização segura e eficiente das tecnologias de informação e comunicação

no âmbito da prestação de cuidados de saúde, da gestão dos serviços de saúde, da vigilância

em saúde, da literacia para a saúde, do ensino, da formação, da investigação e da análise e do

tratamento de grandes volumes de dados.

• 2 - Nos termos do número anterior, as tecnologias de informação e comunicação apoiam uma

abordagem integrada e centrada nas pessoas com vista à melhoria da prestação em saúde, à

salvaguarda do acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade, à gestão eficiente dos

recursos, ao controlo da sua utilização e à avaliação do desempenho dos estabelecimentos de

saúde e da realização de prestações em saúde.

• 3 - A saúde digital compreende nomeadamente registos de saúde eletrónicos, registos

centralizados assentes em plataformas únicas, ferramentas eletrónicas de auxílio à decisão,

telesaúde, sistemas de monitorização à distância, ensino por meios eletrónicos, aplicações

móveis e redes sociais, partilha da informação e do conhecimento entre profissionais de saúde

e entre entidades prestadoras de cuidados de saúde independentemente da respetiva

natureza, com respeito pelas finalidades determinadas, explícitas e legítimas que presidiram à

recolha dos dados.
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❑ A proteção de dados de saúde e a nova Lei de Bases da 

Saúde

Projeto de Proposta de Lei da Comissão de Revisão de Lei de

Bases

• Base LVI Regulamentação e aplicação

1 - O Governo promove, no prazo de um ano, a adaptação da

legislação em vigor e a adoção da legislação complementar

necessária para o desenvolvimento da presente lei, que contemple,

designadamente, os seguintes aspetos: a) Direitos e deveres das

pessoas em contexto de saúde, incluindo o direito à indemnização

pelo dano injusto causado na prestação de cuidados de saúde,

promovendo meios expeditos de resolução de litígios em contexto de

saúde e o ressarcimento do dano anónimo;

• b) Organização e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde;

• c) Carreiras dos profissionais de saúde e outras disposições;

• d) Inovação em saúde;

• e) Sistemas de informação e proteção de dados em saúde.
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