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Parecer OPP – Acesso dos/as Psicólogos/as ao Registo de Saúde Electrónico (RSE), publicado 

pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Dezembro de 2021, e na qual ele se baseia foi 

obtida a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2021). Parecer OPP – Acesso dos/as 

Psicólogos/as ao Registo de Saúde Electrónico. Lisboa: Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

Para mais esclarecimentos contacte Ciência e Prática Psicológicas: 
andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt 
 
Ordem dos Psicólogos Portugueses Av. Fontes Pereira de Melo 19 D 1050-116 Lisboa T: +351 213 400 250 
Tlm: +351 962 703 815 www.ordemdospsicologos.pt  
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Parecer OPP 

Acesso dos/as Psicólogo/as ao Registo de Saúde Electrónico (RSE) 

 

O presente documento surge por iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), a 

propósito da discussão sobre o acesso dos/as Psicólogos/as ao Registo de Saúde Electrónico 

(RSE). 

 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) é uma associação pública profissional que 

representa e regulamenta a prática dos profissionais de Psicologia que exercem a profissão de 

Psicólogo em Portugal (de acordo com a Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações 

da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso 

à profissão de Psicólogo, bem como elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e 

exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda 

defender os interesses gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar 

serviços aos membros em relação à informação e formação profissional; colaborar com as 

demais entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público 

relacionados com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito à 

profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à 

profissão. 

 

Neste sentido, a OPP considera importante contribuir para a reflexão e o debate acerca do 

acesso dos/as Psicólogos/as ao Registo de Saúde Electrónico (RSE).  

 

Importa começar por esclarecer e sublinhar que os Psicólogos e Psicólogas são Profissionais de 

Saúde e que o conceito de Saúde não se limita a actos médicos. É consensual que a grande 

maioria das actividades da Psicologia se referem à dimensão da Saúde, nos diferentes 

contextos, âmbitos, idades e grupos populacionais a que se dirigem. Deste modo, os actos dos 

psicólogos, em contexto de saúde, são actos de saúde.  

 

Este entendimento está, de resto, em linha com as isenções do art.º 9 do CIVA aplicáveis ao 

sector da Saúde, alterado pela Lei nº2/2020 de 31/3, na versão actual do seu Artigo 337º, que 

afirma que estão isentas de imposto : “… as prestações de serviços efectuadas no exercício das 

profissões de odontologista, psicólogo, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas”. 

Para além disso, é também consonante com a proposta de Projecto-Lei, aprovada em Conselho 

de Ministros, acerca da Lei dos Actos em Saúde – que considerava os actos psicológicos como 

actos em saúde. 

 

“Saúde” também não pode reconduzir-se apenas ao conceito de “não doença”. Na verdade, 

enquanto ciência do comportamento, a Psicologia evidencia que os determinantes e os 

processos de saúde e doença não podem ser entendidos à margem dos comportamentos e 

factores socioculturais que os influenciam. Esta ideia é plasmada no conceito de Saúde proposto 

pela Organização Mundial de Saúde em 1948, que a define como um estado completo de bem-

estar físico, mental e social, e não apenas como a referida “ausência de doença”. Também a 



PARECER OPP – Acesso dos/as Psicólogos/as ao RSE 

4 

 

OCDE afirma que, para cuidar da Saúde, são necessários sistemas integrados que englobem a 

saúde, a educação, os contextos laborais e outras áreas sociais.  

 

A pandemia COVID-19, em virtude do seu impacto na Saúde Física e Psicológica da população, 

confirmou-o e veio dar visibilidade ao papel das várias áreas da Psicologia (Clínica, Educação, 

Trabalho, Social, Ambiental e Comunitária) na gestão da crise, de forma directa e indirecta e nos 

mais diversos contextos, no sentido da prevenção da doença e da promoção global da Saúde e 

do bem-estar. 

 

Restando claro o enquadramento dos Psicólogos/as (e dos seus actos profissionais) enquanto 

profissionais de Saúde, sublinhamos que no contexto do Sistema Nacional de Saúde (SNS), os 

sistemas de informação desempenham um papel fundamental no suporte à actividade dos 

profissionais de saúde e apoio aos processos de gestão das unidades de saúde. O actual nível 

de informatização das unidades de saúde do SNS possibilita à maioria dos profissionais de saúde, 

afectos/as às diferentes unidades de saúde, efectuar registos clínicos através de uma 

plataforma informática, bem como o acesso ao processo clínico electrónico dos utentes. 

 

Refere a Lei de Bases da Saúde na Base 28-2: “Os profissionais de saúde, pela relevante função 

social que  desempenham  ao  serviço  das  pessoas  e  da  comunidade,  estão  sujeitos  a  deveres 

éticos   e   deontológicos   acrescidos,   nomeadamente   a   guardar   sigilo   profissional   sobre   

a informação de que tomem conhecimento no exercício da sua actividade.”. 

 

A  este  propósito,  reforça-se  que  os/as  Psicólogos/as  estão,  de  acordo com  o  previsto  no  

seu Código Deontológico, obrigados/as à manutenção da privacidade e confidencialidade 

sobre os dados   a   que   têm   acesso,   sendo   que,   em   contexto   de   articulação   de   

serviços ou   de desenvolvimento de actividade profissional em equipa multidisciplinar que 

implique a partilha de  informação  ou  a  criação  de  registos  em  conjunto  com  outros  

profissionais, o  conteúdo completo ou parcial da informação recolhida no contexto da consulta 

de Psicologia pode ser partilhado  com  outros  profissionais,  com  vista  ao  melhor  interesse  

do  utente  e  com  o  seu consentimento(cf.  Parecer n.º 77 da Comissão de Ética, 

Confidencialidade dos Relatórios de Avaliação Psicológica).  Deve, por isso, ser considerada a 

possibilidade de garantir diferentes níveis de acesso a este tipo de dados por parte dos 

diferentes profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados. 

 

Os dados de saúde de cada utente são sua pertença e é a ele que cabe autorizar ou não o acesso 

dos profissionais de saúde aos seus dados clínicos, no âmbito dos cuidados prestados. 

 

Uma  vez  que  os  Psicólogos  prestam  um  serviço  de  apoio  transversal  às  várias  

especialidades médicas e a programas  específicos,  observando os  utentes em  consulta  numa  

perspectiva holística,  a  impossibilidade  de acesso ao RSE torna  inacessíveis  dados  

importantes registados em consultas realizadas noutras instituições de saúde, nomeadamente 

outros hospitais e ACES onde a pessoa tenha sido acompanhada e que podem enviesar a 

avaliação por falta de dados pertinentes para compreensão psicológica do caso. 
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Não é, portanto, a/o Psicóloga/o o primeiro a ser prejudicado pelo facto de não ter acesso ao 

RSE, mas sim a pessoa que recorre aos serviços de saúde, uma vez que não existem assim 

condições para prestar os melhores cuidados. 

 

Passamos a apresentar algumas situações, a título de exemplo: 

 

1. 1.Avaliação psicológica no âmbito da Procriação Medicamente Assistida os registos 

existentes sobre a história de vida do casal são fundamentais para uma avaliação de 

qualidade; 

2. 2.Avaliação psicológica no âmbito da Cirurgia Bariátrica- As pessoas que sofrem com 

obesidade e que cumprem critérios para referenciação para cirurgia muitas vezes já 

tiveram acompanhamento psicológico no centro de saúde ou noutros hospitais, pelo 

que   podem   existir dados   importantes referentes   à   motivação para alteração 

comportamental e adesão a estilos de vida saudáveis; 

3. 3.Intervenção psicológica de promoção da adesão a tratamentos médicos e 

autocuidados, em especial nos doentes crónicos é naturalmente difícil sem 

conhecimento do historial de saúde; 

4. 4.Avaliações e Intervenções Psicológica sem duplicado ou triplicado, dado que o utente 

pode ser seguido em consulta de psicologia no hospital e no centro de saúde com tudo 

o que isso comporta em custos para o SNS e para o utente; 

5. 5.Registo Clínico de  Violência  em  Adultos permite  o  rastreio  e  detecção  precoce  de 

situações de violência, avaliação de indicadores de risco, bem como o estabelecimento 

de planos de intervenção ajustados à situação, promovendo a protecção e segurança 

dos utentes. As/os  Psicóloga/os  realizam  avaliações  e  intervenções  psicológicas  

nestas situações e não podem consultar os registos nem registar. 

 

Muitas outras situações poderiam ser reportadas, mas o acima descrito já exemplifica o que 

acontece em consequência dos/as Psicólogos/as no SNS não terem acesso ao RSE. Pelo acima 

exposto e reiteradamente alertado em reuniões com os diversos organismos do SNS envolvidos, 

bem como com o Ministério da Saúde, a OPP defende a resolução urgente deste problema com 

tão claras consequências negativas para a saúde dos cidadãos que recorrem aos serviços de 

saúde. 

 

Por último, sublinhamos as principais conclusões: 

 

1. Os Psicólogos e Psicólogas são Profissionais de Saúde e o conceito de Saúde não se limita 

a actos médicos. Os actos dos/as Psicólogos/as são actos de saúde. 

2. Os/as  Psicólogos/as  estão,  de  acordo com  o  previsto  no  seu Código Deontológico, 

obrigados/as à manutenção da privacidade e confidencialidade sobre os dados   a   que   

têm   acesso. 

3. A partilha da informação clínica, contida no RSE, entre diferentes profissionais de saúde 

com responsabilidades na prestação de cuidados de saúde ao cidadão, é essencial. 

Sempre que tal não se verifique, é o utente e o SNS que saem prejudicados, não sendo 

possível assegurar a prestação de serviços de saúde eficazes e de qualidade. 
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