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ASSUNTO: Acesso ao SClínico CSP nos ACES 
 
 
Exmos. Senhores, 

O Fórum Tecnologias da Saúde (FTS) que agrega os profissionais das ciências e tecnologias da saúde é 

constituído por um representante por profissão, através de uma associação profissional de direito 

privado, existindo também uma Coordenação de entre os seus membros, à qual incumbe a coordenação 

das atividades a desenvolver e promover a relação institucional com os diversos agentes, políticos, 

profissionais e académicos. 

O FTS tem desenvolvido um trabalho reconhecido por diferentes agentes, como sério, consistente e 

maduro, defendendo o direito a fazer cumprir os deveres destas profissões perante a Sociedade e em 

defesa, inequívoca, da qualidade da prestação dos cuidados de saúde e da segurança dos doentes. 

O FTS teve, recentemente, conhecimento que os profissionais com perfil TSDT não têm acesso ao 

processo clínico no SClínico CSP, nos ACES. 

A evolução da prestação de cuidados de saúde alterou o paradigma dessa mesma prestação que até há 

alguns anos se fazia num contexto de um profissional de saúde para um doente. Atualmente, assistimos 

à prestação de cuidados de saúde no âmbito de equipas multidisciplinares que integram médicos, 

enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, farmacêuticos, etc. Entre estes 

profissionais, todos eles obrigados a um dever de sigilo profissional, deverá circular a informação de 

saúde, de uma forma restrita e confidencial, no melhor interesse dos doentes que se encontram a 

receber cuidados de saúde. E isto é um ponto essencial à própria segurança do utente. Efetivamente, os 

profissionais envolvidos no tratamento a um determinado utente tem, não só, o dever de registar 

adequadamente a informação de saúde do utente como devem poder aceder à sua informação clínica, 

elemento essencial à correta prestação de cuidados de saúde. Este registo não deve estar disperso por 

diversos documentos devendo, pelo contrário, estar reunido num só processo clínico para permitir uma 

mais fácil circulação e acesso à informação. 

As profissões de diagnóstico e terapêutica compreendem a realização das atividades constantes do 

anexo ao Decreto-Lei n.º 261/93, de 24 de julho, tendo como matriz a utilização de técnicas de base 

científica com fins de promoção da saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, ou de 

reabilitação. As profissões desenvolvem-se em complementaridade funcional com outros grupos 
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profissionais da saúde, com igual dignidade e autonomia técnica de exercício profissional (artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto).  

Pelo exposto, é incompreensível a diferenciação feita entre estes profissionais – sujeitos aos mesmos 

deveres e obrigações que os restantes profissionais de saúde – e os demais profissionais dos ACES 

restringindo-lhes o acesso ao processo clínico no SClínico CSP – facto que acreditamos tenha ocorrido 

por mero lapso. 

Entendemos que esta situação deve ser revertida de forma imediata porquanto coloca, em primeira 

linha, em causa o direito à proteção da saúde dos utentes dos ACES, direito constitucionalmente 

consagrado no artigo 64.º da CRP, e viola os direitos dos profissionais de diagnóstico e terapêutica 

impedindo-os, inclusive, de realizar cabalmente aqueles que são os seus deveres enquanto profissionais 

de saúde. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Coordenação do FTS 
 
 

 
 

(Melissa Cravo) 


