
VIRE S.F.F. 

REQUERIMENTO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CLÍNICA 

(Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada: ____________ 

Data____/____/______ 

Processo ____________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE

Nome Completo: ___________________________________________________________ Nº SNS: __________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____ Tel./ Tlm.: _____________ Email: _________________________________________ 

Documento de Identificação: □ BI  □ CC  □ Passaporte, Número: ________________ Validade: ___/___/_____ 

Residente em _______________________________________________________________________________________ 

Código-Postal ______-____ Localidade: ____________________________________ País __________________________ 

3. INFORMAÇÃO CLÍNICA PRETENDIDA

□Ficha(s) de Urgência do dia ___/___/_____  ou período de ___/___/_____ a ___/___/_____

□Exame(s) efetuado(s) na data ___/___/_____ ou período de ___/___/_____ a ___/___/_____

□ Só relatórios □ Relatórios e Imagens em suporte digital CD

□ RX, □ TAC, □ RM, □ ECG, □ Análises Clínicas □ Outros: _________________________________________

□Registo clínico da(s) Consulta(s) da(s) especialidade(s): ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

□Registos clínicos referentes ao Internamento:

Serviço:________________________________ Período de Internamento: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

Serviço:________________________________ Período de Internamento: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

□ Certificado de Óbito

□ Relatório Clínico da(s) especialidade(s): __________________________________________________________________________

Indique para que fins se destina o(s) relatório(s) (preenchimento obrigatório): ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

□Outros. Especifique: ______________________________________________________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (preencher somente quando o próprio seja menor, falecido, incapaz ou possua procuração) 

Nome Completo: ____________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento: ___/___/_____ Tel./ Tlm.: _____________ Email: _________________________________________ 

Documento de Identificação: □ BI  □ CC  □ Passaporte, Número: ________________ Validade: ___/___/_____ 

Residente em _______________________________________________________________________________________ 

Código-Postal ______-____ Localidade: ____________________________________ País __________________________ 

Relação com utente: □Pai/Mãe  □Filho(a)  □Cônjuge  □Irmã(o)  □Tutor Legal  □Representante/ Procurador 

□ Outra:__________________________________________________________________________________________



Declaro, para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o meu consentimento expresso para o tratamento dos meus dados 
pessoais e de saúde por parte do Hospital Garcia de Orta, EPE, para os fins que se revelem necessários e no âmbito do presente requerimento (art. 6º do 
RGPD) e estou devidamente informado/a dos direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais, conforme o art. 13º do RGPD. 

Para efeitos de conferência de identidade, nos casos de submissão do pedido via eletrónica ou postal, consinto no envio de reprodução do cartão do 
cidadão ao Hospital Garcia de Orta, EPE, em fotocópia ou digitalizado, conforme o nº2 do art. 5º da Lei nº7/2007 de 5 de fevereiro. 

Data ___/___/_____      

O requerente 

 ________________________________ 
 (Assinatura digital ou conforme documento de identificação) 

Validação da identidade do requerente 
Funcionário __________________  
Nº Mec. ______ Data __/__/____

4. FORMA DE ACESSO

A informação solicitada será enviada digitalmente para o endereço eletrónico indicado. Caso não seja possível o envio 
por esta via, assinale a forma alternativa como pretende aceder à informação:  

□Envio postal para a morada indicada  □Levantamento presencial  □Consulta presencial (sujeito a agendamento)

□ Levantamento presencial por terceiro, sendo que autorizo  ______________________________________________

(nome completo) com o □BI □CC □Passaporte, nº:______________ a levantar a informação solicitada em meu nome.

Antes de preencher o requerimento, leia as seguintes Instruções 

- O requerimento de acesso a informação clínica só pode ser feito pelo próprio utente, exceto nos seguintes casos:

- Utente menor: pode ser requerido por quem exerce a responsabilidade parental/ tutor legal. Deve ser junto
documento de identificação do menor e do requerente.

- Utente Falecido: pode ser requerido pelos respetivos herdeiros legais. Deve ser junto habilitação de herdeiros
e documento de identificação do utente falecido e do requerente.

- Representante/ Procurador: deverá ser junto a nomeação ou procuração com poderes específicos para acesso 
aos dados de saúde do utente e cópia da identificação do utente e do requerente.

- Os Relatórios Médicos serão emitidos após agendamento de consulta não presencial com o(s) médico(s) envolvido(s).

- Se desejar que um terceiro levante presencialmente a informação solicitada, não se esqueça de preencher o quadro 4.

- Pode submeter o seu requerimento através das seguintes vias:

- Via eletrónica: para o email rai@hgo.min-saude.pt

i. Assinatura digital: basta preencher e assinar digitalmente, gravar o requerimento e enviar;
ii. Assinatura manuscrita: deverá preencher o requerimento no computador, imprimir,

assinar, digitalizar e enviar por email, anexando também cópia do seu documento de
identificação.

- Via postal: deverá preencher o requerimento no computador, imprimir, assinar e enviar juntamente com
cópia do documento de identificação para Hospital Garcia de Orta, Gabinete do Cidadão, Av. Torrado da Silva,
2805-267 Almada.

- Presencialmente: deverá dirigir-se ao Gabinete do Cidadão, situado no átrio principal do piso 0 nos dias úteis,
entre as 9:00h-16:00h.

- Para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com o preenchimento deste requerimento pode entrar em
contacto connosco através do email rai@hgo.min-saude.pt ou pelo telefone 212 727 311.
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