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Qualidade
Um Compromisso

IPO COIMBRA

ACESSO A DADOS DE SAÚDE/INFORMAÇÃO
1. Acesso pelo titular dos dados:
Os utentes podem requerer acesso aos seus dados de saúde, em qualquer momento.
2. Acesso por terceiros:
Nos termos do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, “um terceiro só
tem direito de acesso a documentos nominativos se estiver munido de autorização
escrita da pessoa a quem os dados digam respeito ou demonstrar interesse direto,
pessoal e legítimo suficientemente relevante segundo o princípio da
proporcionalidade”. Pelo que, os pedidos de terceiro carecem de fundamentação e
comprovação do seu interesse legítimo.
Em caso de dúvida sobre o interesse invocado ou comprovativos apresentados, o IPO
de Coimbra solicitará prévio parecer à Comissão de Acesso a Dados de Saúde (CADA),
nos termos da alínea e) do n.º 1 do artº 14º da Lei 46/2007 de 24 de Agosto.
3. Os requerentes têm direito de “queixa” à CADA (Comissão de Acesso aos
Documentos Administrativos) contra falta de resposta, indeferimento ou outra
decisão limitadora do acesso a documentos administrativos.
4. Apresentação do pedido de acesso:
Os pedidos de acesso a informações de saúde podem ser feitos em texto livre, ou
mediante o formulário específico do IPO de Coimbra, devem ser devidamente
assinados, indicar a identificação completa, quer do titular dos dados, quer do
requerente, se não for o próprio.
A assinatura e identificação devem ser comprovadas, preferencialmente, exibindo o
respetivo documento de identificação.
Os pedidos podem ser apresentados presencialmente no Secretariado do Serviço de
Gestão e Informação ao Utente (SGIU), do IPO de Coimbra, ou enviados, por fax, por
correio, ou por email.
Se enviados por email, devem ser acompanhados de cópia digitalizada do documento
de identificação do titular dos dados e, se este não for o requerente, cópia
digitalizada do documento de identificação do requerente.
Se enviados por fax ou por correio, os pedidos devem ser acompanhados por cópia
simples dos documentos de identificação necessários.
Email: sdoentes@ipocoimbra.min-saude.pt
Fax: 239 484 317
Endereço: IPO de Coimbra, Francisco Gentil, E.P.E., AV. BISSAYA BARRETO, Nº 98,
3000-075 COIMBRA
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