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“O que, no exercício ou fora do exercício e no comércio da vida, eu vir ou ouvir, 

que não seja necessário revelar, conservarei como segredo” 

Juramento de Hipócrates 

 

“Não existe medicina sem confiança, tal como não existe confiança  

sem confidências, nem confidências sem segredo” 

L. Portes 

 

 

 

1. Introdução (2) 

Ao longo deste relatório iremos discutir sobre o incidente de quebra de sigilo 

médico operado nos termos do artigo 135.º do Código Processual Penal (doravante 

designado por CPP) e, consequentemente, a forma de como o legislador prevê a 

concordância prática entre finalidades nesta situação em concreto. 

Os meios de prova revelam especial importância nas várias fases do processo, 

mormente na fase do julgamento, uma vez que é sobre eles que irão incidir as 

operações valorativas por parte do juiz, culminando numa decisão final. 

À semelhança do sucedido por parte do CPP, é importante distinguir os meios 

de obtenção de prova dos meios de prova. Ora, tal como nos ensina a ilustre Doutora 

Maria João Antunes, os meios de obtenção de prova distinguem-se dos meios de prova 

numa dupla perspetiva lógica e técnico operativa3. Na perspetiva lógica, os meios de 

prova apresentam capacidade para convencer, contrariamente aos meios de obtenção 

de prova, que apenas permitem a obtenção daqueles. Na perspetiva técnico-operativa, 

 
2 Relatório elaborado no âmbito da unidade curricular de Direito Processual Penal, referente à parte 
letiva do Mestrado em Direito, no ano letivo 2019/2020, sob a regência da Excelentíssima Senhora 
Professora Doutora Cláudia Cruz Santos.   
3 ANTUNES, Maria João, Direito Processual Penal, 2.ª Edição, Almedina, página 114. 



A prova testemunhal: o levantamento do segredo médico no seio da relação processual… 
 

Diogo Gonçalves Santos 

 
 

 

 Online, novembro de 2020 | 3 

os meios de obtenção de prova caraterizam-se pela forma e momento em que são 

obtidos. 

Os meios de prova previstos nos CPP são taxativos: a prova testemunhal 

(artigos 128.º a 139.º do CPP), as declarações do arguido (artigos 140.º a 144.º do CPP), 

as declarações do assistente e das partes civis (artigo 145.º do CPP), a prova por 

acareação (artigo 146.º do CPP), a prova por reconhecimento (artigos 147.º a 149.º do 

CPP), a reconstituição de facto (artigo 150.º do CPP), a prova pericial (artigos 151.º a 

163.º do CPP) e a prova documental (artigo 164.º a 170.º do CPP).  

Mas centremo-nos no meio de prova que nos interessa, a prova testemunhal. 

A prova testemunhal, à semelhança da prova documental, é um dos meios de 

prova mais antigos e mais utilizados no processo penal e consiste precisamente no 

“depoimento prestado por uma pessoa que é alheia à factualidade possivelmente 

criminosa que norteia o julgamento e em relação à qual se pretende averiguar a sua 

ocorrência”4. Tem como base os factos que a testemunha possui conhecimento direto 

e que constitua objeto de prova (artigo 128.º CPP). Em relação ao depoimento indireto 

(artigo 129.º CPP) e vozes públicas e convicções pessoais (artigo 130.º CPP) estes 

apresentam considerações especiais, sendo que, regra geral, não são admitidos. As 

testemunhas são, na expressão de BENTHAM, “os olhos e os ouvidos da justiça. É por 

meio delas que o juiz vê e ouve os factos que aprecia”5. Regra-geral, a testemunha não 

é, portanto, alguém que participou no delito, se fosse, o seu depoimento estaria 

sujeito a uma regulamentação diferente da prova testemunhal. 

Qualquer pessoa que tenha capacidade para ser testemunha6 (bastando para o 

efeito ser detentor das suas faculdades mentais – artigo 131.º/1 do CPP) tem o dever de 

 
4 NEVES, Marlene, “O silêncio divino no julgamento dos Homens: Breve reflexão sobre a irrestrita 
manutenção do segredo religioso no processo penal, série D, n.º 10, Doutoramento & Mestrado, Instituto 
Jurídico, Coimbra, 2015 e Magistrados do Ministério Publico do Distrito Judicial do Porto, Código de 
Processo Penal – Comentários e Notas Práticas. 
5 PAIVA, José da Cunha Navarro, Tratado Theorico e Prático das Provas no Processo Penal, página 33. 
6 Tal como disse CESARE BECCARIA, “Todo o homem razoável, isto é, que tenha uma certa conexão nas 
suas próprias ideias e cujas sensações sejam conformes à dos outros homens, pode testemunhar” in 
José de FARIA COSTA, “Dos delitos e das Penas”, 2ª edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, 
página 85. 
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testemunhar (artigo 131.º/1 do CPP) e de responder com verdade e só com a verdade às 

perguntas que lhe forem colocadas, sob pena de incorrer em responsabilidade 

criminal (crime de falsas declarações – artigo 360.º do Código Penal). Contudo, em 

observância ao princípio da não autoincriminação, poderá não responder a perguntas 

quando achar que a resposta a estas resulta a sua responsabilidade criminal, podendo 

mesmo pedir a sua constituição como arguido7 (artigo 59.º/2 CPP)8. 

Outrossim, quando as testemunhas em causa são titulares de segredos 

profissionais, poderão escusar-se a depor sobre os factos por eles abrangidos em nome 

da tutela do segredo profissional (artigo 135.º CPP). Já que, uma coisa é certa, as 

testemunhas estão adstritas a colaborar na descoberta da verdade material, mas esta 

não poderá ser obtida a todo o custo e por via da aniquilação de valores e direitos 

fundamentais. 

Veremos, em seguida, este instituto mais atentamente. 

 

2. O conflito de finalidades no Direito Processual Penal: o 

levantamento do sigilo médico no seio da prova testemunhal 

2.1. Regime jurídico do instituto  

2.1.1. Sigilo profissional: o sigilo médico 

Existem certas situações em que a testemunha irá intervir no processo 

revestida da sua veste e qualidade profissional. Contudo, muitas vezes, estes 

profissionais estão abrangidos pelo segredo profissional, segredo este que, na área da 

 
7 Ficando assim submetido a um estatuto processual especial, presente nos artigos 57.º a 61.º do CPP, 
mormente, fica a dispor de um conjunto de direitos e deveres processuais atinentes à sua qualidade 
enquanto sujeito processual, apresentando uma participação constitutiva na declaração do direito do 
caso. 
8 Sendo que é importante distinguir entre duas situações: a testemunha não responde e alega que das 
respostas pode surgir a sua responsabilização e outra é ela responder falsamente com o objetivo de 
esconder a sua responsabilidade. Contudo, “a testemunha não pode responder falsamente, sob pena 
de incorrer no crime de falso testemunho, mas quando o fizer para evitar que ela própria (…) se 
exponha ao perigo de vir a ser punido ou ser sujeito a reação criminal, poderão as penas ser 
especialmente atenuadas ou até mesmo ser dispensada a pena (artigo 364.º CP).” Germano Marques 

SILVA, Curso de Processo Penal, volume II, Verbo, Página 229. 
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saúde, representa a base de toda a relação e confiança constituída entre esta e a outra 

parte, desde o tempo em que surgiu o Juramento de Hipócrates9. 

Olhando para um acórdão do Tribunal Constitucional Federal Alemão (8-3-

1972)10 verificamos que “quem se submete a tratamento médico tem de poder contar 

que tudo o que o médico vier a conhecer no exercício da sua profissão sobre o seu 

estado de saúde permanece reservado, não chegando ao conhecimento de estranhos. 

Só assim pode subsistir entre paciente e médico aquela confiança que é pressuposto 

fundamental da ação médica, já que ela reforça as possibilidades de cura e, por vias 

disso, e numa perspetiva mais alargada, contribuir para garantir um eficaz serviço se 

saúde”. 

O Código Processual Penal Português, no seu artigo 135.º, alude a uma tutela 

do segredo profissional aos ministros da religião ou confissão religiosa, médicos, 

jornalistas, membros de instituições de crédito e demais pessoas a quem a lei permitir 

ou impuser que guardem segredo. Mas, centremo-nos na tutela do segredo profissional 

relativo aos médicos já que é este o cerne do trabalho que estamos a desenvolver11. 

Não existem dúvidas da previsão legal expressa da tutela do sigilo médico no 

quadro legal vigente em Portugal, nomeadamente, dentro do universo do Direito 

Médico, no art. 139.º do Estatuto da Ordem dos Médicos, nos artigos 29.º a 38.º do 

Código Deontológico dos Médicos no Regulamento n. º228/2019 (Regulamento de 

Dispensa do Segredo Profissional), no Juramento de Hipócrates no artigo 5.º da Carta 

 
9 “No plano filosófico, o respeito pelo segredo baseia-se num direito natural à intimidade que faz parte 
do desenvolvimento da pessoa. O segredo identifica-se com uma condição necessária à realização de 
certas relações interpessoais onde a intimidade entra em jogo: o respeito, o amor, a amizade, a 
confiança. O segredo concorre para o estatuto de pessoa humana, conquanto visa proteger a intimidade 
e o poder de autodeterminação do ser humano.” In André DIAS PEREIRA, “O dever de sigilo do médico: 
um roteiro da lei portuguesa”, Revista Portuguesa do Dano Corporal, 2009. 
10 Apud COSTA ANDRADE, Manuel, Direito Penal Médico, 2004, Coimbra Editora, Página 220 e ss.   
11 O segredo médico é de longe detentor de um elevado primado histórico face aos restantes segredos 
profissionais e, tal como a doutrina vai evidenciando, constitui um mandamento privilegiado dos 
códigos legais e ético-deontológicos a que os médicos se encontram adstritos em todo o mundo. 
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Europeia de Princípios Éticos. Para além disso, também se encontra disposto no artigo 

195.º do Código Penal12 o crime de violação de segredo profissional13. 

Contudo, sendo o Direito Penal e, consequentemente, o Direito Processual 

Penal, um direito subsidiário e fragmentário que só intervém em última ratio e, 

quando estiver em causa a tutela de determinados bens jurídicos, faz todo o sentido 

percebermos que bens jurídicos estão por de trás desta tutela de forma a 

compreendermos a razão de ser imputada à proteção do sigilo médico. 

O Direito Processual Penal é o sismógrafo da Constituição de um Estado14, já 

nos dizia FIGUEIREDO DIAS. Portanto, para termos uma verdadeira aceção daquilo que 

representa o direito processual penal, importa verificarmos quais são os bens jurídico-

constitucionais que estão em causa, já que os fundamentos do direito processual penal 

são, simultaneamente, os alicerces constitucionais de um Estado15. 

Entre nós, no ordenamento jurídico-constitucional, sob a ótica de Direito, 

Liberdade e Garantia (doravante designado por DLG), vigora a tutela do Direito à 

reserva da intimidade da vida privada (artigo 26.º/1 da Constituição da República 

Portuguesa)16. 

 
12 Em relação ao crime tipificado no artigo 195.º do CP, COSTA ANDRADE fala-nos na necessidade que o 
legislador português tem de criar uma lei para qualquer problema que surja. Neste caso, de criar vários 
artigos como o segredo religioso, de jornalista, médico etc., quando o artigo 195.º já tutela qualquer 
segredo profissional. 
13 Neste sentido, “os deuses, cansados de suportar por inteiro o cuidado dos homens, de assumir por 
junto à responsabilidade pela doença e pelas graças da cura, transferiram para os médicos o pesado 
ónus de tratar dos corpos. Nunca a tarefa dos médicos foi tão dura. (…) Quase toda a história da 
medicina nos mostra uma responsabilização religiosa e moral dos médicos, decorrente de um caráter 
sagrado do seu múnus, nunca uma responsabilidade jurídica no sentido que hoje lhe atribuímos.” In 
Guilherme OLIVEIRA, “O fim da «arte silenciosa», (o dever de informação dos médicos), Revista de 
Legislação e Jurisprudência n.º 3852. 
14 DIAS, Figueiredo, Direito Processual Penal,1988-89. 
15 ANTUNES, Maria João, Direito Processual Penal”, 2ª edição, Almedina. 
16 Vide neste sentido também o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 128/92, onde se afirma que 
“trata-se do direito de cada um a ver protegido o espaço interior ou familiar da pessoa ou do seu lar 
contra intromissões alheias. É a privacy do direito anglo-saxónico. (...) Este direito à intimidade ou à 
vida privada − este direito a uma esfera própria e inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem 
autorização do respetivo titular − compreende: a) a autonomia, ou seja, o direito a ser o próprio a 
regular, livre de ingerências estatais e sociais, essa esfera de intimidade; b) o direito a não ver difundido 
o que é próprio dessa esfera de intimidade, a não ser mediante autorização do interessado.” 
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Ensina-nos GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA que “o direito à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar analisa-se principalmente em dois direitos 

menores: (a) o direito de impedir o acesso de estranhos a informações sobre a vida 

privada e familiar e (b) o direito que ninguém divulgue as informações que tenha 

sobre a vida familiar de outrem. Alguns outros direitos funcionam como garantias 

deste: é o caso (…) do sigilo profissional”17. Fica claro que a tutela do sigilo profissional 

acaba por ter uma dimensão constitucional, consagrando expressamente a visão de 

um direito processual penal enquanto direito constitucional aplicado. 

Agora, partindo deste acórdão e enunciação da previsão legal e constitucional, 

estamos em condições de introduzir uma noção de segredo profissional. 

 O segredo profissional abrange todos os factos que tenham chegado ao 

conhecimento do médico no exercício da sua profissão ou por causa dela18. Nas 

palavras de COSTA ANDRADE, o conceito de segredo integra três elementos 

fundamentais: factos conhecidos de um número circunscrito de pessoas; a vontade 

de que os factos continuem sob reserva; a existência de um interesse legítimo, 

razoável ou justificado na reserva19. 

Assim, compreende não só aquilo que o paciente contou ao médico 

(conhecimento direto), mas também aquilo que o médico teve conhecimento por 

parte de exames, perícias, documentos ou relatos de outros médicos (conhecimento 

indireto). Concluindo, de forma simplista, faz parte do conceito de segredo 

profissional tudo aquilo que apresenta como denominador comum a relação médico-

paciente20, consagrando-se assim, na nossa ótica, um critério duplamente subjetivo 

 
17 J.J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, CRP: Constituição da República Portuguesa anotada, volume 
1, Coimbra Editora, página 467. 
18 Artigo 139.º do Estatuto da Ordem dos Médicos. 
19 COSTA ANDRADE, Manuel, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra 
Editora, 2012, p. 1126 
20 Importa salientar que dentro desde círculo de factos que constituem o universo do segredo 
profissional também se incluem segredos relativos a terceiros desta relação médico-paciente. 
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((1) factos que o sujeito soube por ser médico e  (2) por ser médico daquela pessoa)21 

e um critério objetivo (tomou conhecimento no seio da relação médico-paciente)22. 

Neste sentido e de forma a potenciar esta tutela do segredo médico na relação 

processual penal, prevê o artigo 135.º do CPP a possibilidade de escusa a depor sobre 

os factos abrangidos pelo segredo profissional. Note-se que não se trata de um 

impedimento ou recusa testemunhal (à semelhança dos previstos nos artigos 133.º e 

134.º do CPP, respetivamente), mas de uma possibilidade de escusa, isto é, a 

testemunha é notificada para comparecer na audiência a fim de prestar o seu 

depoimento ou interpelada em sede de inquérito, mas quando questionada acerca 

dos factos potencialmente violadores do segredo profissional de que é portador poderá 

não responder invocando tal instituto. Porém, em circunstâncias excecionais, poderá 

ocorrer o levantamento do segredo médico. Note-se que estamos impreterivelmente 

perante um conflito entre finalidades do direito processual penal português, in casu, 

por um lado, a realização da justiça e descoberta da verdade material e, por outro 

lado, a proteção perante o Estado dos direitos fundamentais das pessoas23. 

Com esta dispensa ao médico de não depor, estamos a admitir que o médico é 

titular de um direito ao silêncio24. Face à tipificação jurídico-penal (crime de violação 

de segredo – artigo 195.º CP) e a este instituto jurídico processual penal, podemos 

facilmente convergir no pensamento de outros autores internacionais que defendem 

que dentro da racionalidade e teleologia imanente ao artigo 135.º do CPP cabem a 

 
21 Neste contexto, é importante tomarmos em conta uma conceção ampla no critério subjetivo, uma 
vez que não é só o médico que tem a obrigação de guardar segredo, mas todos os profissionais de saúde 
que contactam com os factos integrantes de sigilo. Desta forma, não se deveria falar em “médico”, mas 
sim “profissional de saúde”.   
22 A relação médico-paciente é sinonimo de confiança. “Verifica-se uma radical “abertura do eu ao 
outro”. O médico encontra o fundamento, os objetivos e a legitimação da sua ação numa intervenção 
especializada que visa cuidar da necessidade do paciente: quando possível curar, de todo o modo deve 
aliviar, aconselhar, assistir e consolar. Numa palavra, a relação médico-paciente é das mais profundas 
no plano onto-antropológico do cuidado-perigo (Faria Costa)”. In André DIAS PEREIRA, “O Direito dos 
pacientes e Responsabilidade Médica”, Dissertação de Doutoramento em ciências jurídico-civilísticas 
apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2012, Coimbra. 
23 Ou tal como alguma doutrina sugere, a finalidade de não desproteção de direitos fundamentais. 
Mantém-se, assim, a tónica e o núcleo na pessoa humana. 
24 Um Zeugnisverweigerungsrecht, na linguagem germânica. 
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tutela de valores e interesses supra-individuais (como a estabilização e manutenção da 

confiança nas relações médico-paciente, garantia da eficácia dos sistemas de saúde, … 

Deste modo, configuram-se verdadeiros interesses públicos25) e dos valores e bens 

jurídicos individuais, nomeadamente, a autonomia e reserva da vida privada do 

paciente26. 

 

2.2. A tramitação do incidente de quebra do sigilo profissional: a 

necessidade de uma divisão em 3 momentos 

Para podermos compreender melhor toda a tramitação do instituto em causa 

e os problemas que algumas especificidades poderão suscitar, na nossa ótica, é 

importante diferenciar esta temática em 3 momentos: (1) Momento da invocação (ou 

não) da escusa; (2) Momento da apreciação da (i)legitimidade da escusa e, last but 

not least, (3) Momento do incidente da quebra do sigilo profissional (momento que 

só surge se for precedido de uma decisão de legitimidade da escusa). 

 

2.2.1. O momento da invocação (ou não) da escusa 

É aqui que toda a tramitação começa. Este é o momento onde o médico invoca 

a escusa de forma a evitar depor e, consequentemente, revelar factos integradores do 

segredo profissional.  

Tal como nos ensina COSTA ANDRADE, terá de se determinar duas questões 

fundamentais: 1) se aquele dispositivo comete ao médico a possibilidade de decidir 

livremente quanto ao exercício do direito ao silêncio? (…) e 2) em que termos o 

depoimento do médico em tribunal é legitimo e admissível, isto é, não está inquinado 

 
25 Importa recordar o acórdão do Tribunal Constitucional Federal Alemão que citámos anteriormente, 
mais concretamente a sua parte final, “só assim pode subsistir (…) numa perspetiva mais alargada a 
garantia de um eficaz sistema de saúde”. 
26  Nunca se olvidando a tutela fundamental da confiança na relação médico-paciente que origina este 
regime jurídico. “Aquele que nos protege da traição” (in Manuel da COSTA ANDRADE, “ Anotação ao 
artigo 195.º do Código Penal”) e “a punição do segredo profissional (…) é o correlativo indispensável de 
todas as profissões que assentam numa relação de confiança (in Eduardo CORREIA, “Actas das Sessões 
da Comissão Revisora do Projeto da Parte Especial do Código Penal, Boletim do Ministério da Justiça, 
287 (1979)).  
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por proibição de prova27? Sendo certo que ao admitirmos a licitude do depoimento, 

naturalmente, admitimos a sua valoração. Porém, inversamente, as coisas não são 

bem assim, uma vez que parte da doutrina defende a valoração do depoimento 

médico apesar de este estar subjacente a uma ilicitude, mas outra parte já não é da 

mesma opinião. Assim este regime encontra-se com grandes ligações com a 

problemática das proibições de prova28. 

Pensamos que neste aspeto dada toda a teleologia que está na base do artigo 

135.º do CPP e no artigo 195.º do CP, atendendo a todos os interesses e valores 

envolvidos e à tutela que é feita à confiança inerente à relação médico-paciente, 

manifestar-se-á sempre um dever de o médico invocar a escusa, pois, caso contrário 

poderá ser sujeito a responsabilidade disciplinar e criminal.  

Ao afirmarmos um direito de recusar depoimento médico, caímos numa ideia 

de que na ponderação de todos os interesses e valores envolvidos, existe uma clara 

primazia e preponderância da proteção da esfera privada do cidadão (e, naturalmente, 

dos seus direitos fundamentais) em relação ao interesse da comunidade na tão 

desejada descoberta da verdade material. 

Neste contexto, de um direito ao silêncio (livre ou imperativo), importa 

equacionar duas doutrinas fundamentais que surgiram neste âmbito, nomeadamente, 

no que concerne, à interpretação do artigo 135.º/1 do CPP enquanto causa autónoma 

de justificação de revelação arbitrária do segredo médico. 

Algumas vozes na doutrina tendem a realizar uma interpretação extensiva e 

literal do artigo 135.º/1 do CPP, defendendo-o assim como uma norma que consagra 

um direito ao silêncio. Esta norma não representa nada mais do que isto, a 

 
27 COSTA ANDRADE, Manuel, Direito Penal Médico, 2004, Coimbra Editora, Página 233. 
28 Entre nós, vigora o princípio da legalidade, isto é, só são admissíveis as provas que não forem proibidas 
por lei. Tal princípio apresenta consagração legal no artigo 125.º do CPP. Além disso, por força da CRP 
(mormente no seu artigo 32.º/8) e do CPP (nos seus artigos 126.º/1/3 e 118.º/1), a violação do princípio 
da legalidade tem como consequência a nulidade das provas obtidas, não podendo as mesmas serem 
utilizadas. Consequentemente, a esta sanção de nulidade acresce uma proibição de valoração da prova, 
sendo questionável na doutrina este aspeto (artigo 118.º/3 do CPP). Havendo ainda a possibilidade de 
recurso extraordinário de revisão a descoberta de que serviram de fundamento à condenação provas 
proibidas nos termos do artigo 126.º/1 a 3 do CPP (artigo 449.º/1/e) do CPP). 
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consagração de um direito sujeito a arbitrariedade. O médico pode recusar o 

depoimento (resultando do elemento literal “podem escusar-se”), mas não tem 

necessariamente de o fazer29. É o médico que faz a sua própria ponderação dos 

interesses envolvidos e decide pelo silêncio ou não. Qualquer interessado nesta 

matéria (inclusive o titular dos factos constantes no segredo médico) não poderá fazer 

qualquer objeção à sua decisão. 

Por outro lado, a doutrina maioritária e a jurisprudência dominante (posição 

da qual perfilhamos), tem defendido uma recusa efetiva de ver tal norma como uma 

causa autónoma de justificação de revelação arbitrária do segredo médico. Tal 

revelação do segredo médico só será legítima se tiver na sua base o consentimento ou 

uma causa de justificação como o direito de necessidade (por exemplo, se a revelação 

for necessária para provar a inocência de um condenado) ou a prossecução de 

interesses legítimos30. Neste sentido, ROXIN afirma que “se um paciente não dispensa 

o seu médico do dever de silêncio ou revoga uma sua dispensa anterior, então, 

segundo o entendimento unânime a revelação do segredo tipicamente prevista (…) 

não estará justificada só por ter lugar em depoimento perante o tribunal”. 

Questão diferente é quando a escusa (ou este direito ao silêncio) surge ainda 

antes da própria abertura da fase de inquérito. Esta questão assume especial 

importância e atualidade em relação aos casos de violência doméstica, isto é, quando 

no decorrer de uma consulta de medicina geral ou nas próprias urgências (em 

qualquer meio hospitalar em que surja uma relação médico-paciente) o médico 

reparar em certos indícios ou sintomas característicos de violência doméstica. Neste 

 
29 COSTA ANDRADE, Manuel, Direito Penal Médico, 2004, Coimbra Editora, página 135. 
30 Alguns autores, dão como exemplo de prossecução de interesses legítimos a revelação no âmbito do 
médico provar a sua inocência. Contudo, tal possibilidade poderá levantar algumas dúvidas, 
nomeadamente, pelo facto de um médico poder utilizar informações referentes à esfera privada de um 
paciente seu (informações que só obteve por uma relação envolvida por especial confiança e na 
expetativa da efetiva tutela por um sigilo médico) para foro pessoal, apesar de o levantamento da sua 
confidencialidade poder levar à sua absolvição. Pensamos que deverá ser feito uma estreita ponderação 
dos interesses envolvidos e, no caso do seu levantamento, serem tomadas importantes precauções ao 
nível da publicidade do processo (já que, muitas vezes, podem estar em causa a dignidade e imagem 
da própria pessoa humana). 
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sentido, deverá o médico respeitar a obrigação do segredo médico ou denunciar a 

situação (dada a denúncia obrigatória exigida nestes casos – artigo 242.º/1/b) do CPP)? 

A Ordem dos Médicos tem defendido que o dever de segredo médico prevalece sobre 

o dever de denúncia obrigatória em contexto de violência doméstica, exceto quando 

exista consentimento, estejamos perante grupos de risco (é caso de crianças, idosos, 

deficientes ou incapazes) e nos casos de intensidade ou reiteração da conduta sejam 

evidentes e coloquem em causa de forma grave e evidente a saúde, integridade física 

ou a própria vida da vítima (defendendo uma ponderação “à luz dos principio básicos 

de justiça e benevolência”)31.  

Note-se que ao haver uma denúncia por parte do médico contra a vontade do 

próprio paciente provoca-se a quebra total da relação de confiança existente entre 

médico-paciente, desta forma, potencia-se um aumento do perigo para a saúde da 

vitima resultante de uma eventual reação do agressor e pelo facto de a vítima deixar 

de ser acompanhada por serviços médicos uma vez que deixa de confiar nos mesmos. 

Para além disso, poderá colocar em risco o próprio inquérito e, consequentemente, o 

julgamento já que a vítima está no procedimento criminal contra a sua vontade e 

encontra-se numa posição de vulnerabilidade psicológica e física.  

Assim, e no seguimento de COSTA ANDRADE, defendemos que tal revelação do 

segredo médico só será legítima se tiver na sua base o consentimento ou uma causa de 

justificação como o direito de necessidade ou prossecução de interesses legítimos (por 

exemplo, se existir um perigo iminente de vida). 

Mas e se, apesar de estarmos perante factos integradores de segredo médico e 

por isso incluídos no âmbito da sua tutela, não houver a invocação da escusa? 

Em relação a esta segunda questão, quanto à admissibilidade e/ou valoração 

do depoimento quando não tenha havido escusa, na opinião de PAULO PINTO DE 

ALBUQUERQUE “em termos processuais a lei não prevê no artigo 135.º uma proibição de 

 
31 Vide Parecer Ordem dos Médicos de 28.10.2015 (consultor jurídico Paulo Sancho) e Parecer Ordem dos 
Enfermeiros de 04.11.2016 (disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5162/parecer-52-
2016_cj_sigilo-profissional_situa%C3%A7%C3%B5es-de-viol%C3%AAncia.pdf). 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5162/parecer-52-2016_cj_sigilo-profissional_situa%C3%A7%C3%B5es-de-viol%C3%AAncia.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5162/parecer-52-2016_cj_sigilo-profissional_situa%C3%A7%C3%B5es-de-viol%C3%AAncia.pdf
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prova, como corre nos artigos subsequentes. A diferença é muito relevante em termos 

práticos. É que o depoimento da testemunha obrigada a segredo profissional que não 

tenha invocado o seu direito de escusa é plenamente válido e pode ser valorado no 

processo em que foi produzido (…) o arguido não tem um direito processual a que a 

testemunha faça uso do seu direito a escusar-se e a depor (…) contudo, a autoridade 

judiciária tem, por força do principio da lealdade, o dever de informar a testemunha 

do seu direito de escusa a depor sobre as matérias de sigilo profissional”32. 

O que por força do que afirmámos anteriormente, seguindo a posição de COSTA 

ANDRADE e do Acórdão da Relação do Porto de 23/02/2011, só nos faz concordar 

parcialmente com PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, nomeadamente, no que diz respeito 

à obrigação que surge na esfera do tribunal de informar o médico do seu direito de 

escusa nos termos do artigo 135.º do CPP. Por outro lado, a partir do momento em que 

só são admissíveis as provas admitidas por lei e existe expressamente na legislação 

regulamentar da profissão em questão um dever de guardar sigilo sobre os factos que 

conhece no seio da relação médico-paciente aliado ao facto de se encontrar tipificado 

na lei penal o crime de violação de segredo profissional, apesar de a testemunha não 

invocar esse direito, não faz sentido aceitar um depoimento formado na ilicitude e 

ilegalidade (a não ser que haja consentimento, o que configura uma causa de exclusão 

da ilicitude), estando, desta forma, o depoimento ilícito ao abrigo das proibições de 

prova, por via da intromissão na esfera privada (artigo 126.º/3 do CPP). 

Em relação ao segundo aspeto que COSTA ANDRADE nos fala, nomeadamente 

em relação à valoração do depoimento. A jurisprudência e doutrina dominante 

defendem uma separação entre o direito penal substantivo e o direito processual penal, 

ou seja, mesmo que a revelação do segredo médico seja ilícita esta poderá ser admitida 

e, consequentemente, valorada. Não podendo assim invocar-se qualquer proibição de 

prova nem a título de valoração. Considera-se que se o Tribunal avisar o médico da 

 
32 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto, Comentário do Código de Processo Penal: À luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, página 374. 
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liberdade de dar ou recusar o depoimento fica cumprida a sua exigência em relação aos 

participantes processuais, podendo, a partir daqui, admitir e valorar o depoimento 

obtido. 

Alguma parte da doutrina, posição que defendemos, afirma que ao nível da 

produção de prova o tribunal deve estar proibido de admitir depoimentos ilícitos (por 

via de aplicação do principio da legalidade) já que, tal como FREUND nos ensina, “O 

Estado não pode com uma mão proclamar que a revelação do segredo configura um 

ilícito criminal e, com a outra mão, ser ele próprio a desencadear, promover ou 

provocar aquele comportamento, menos ainda o pode fazer no processo penal” e 

MICHALOWSKI que defende que “a função do processo penal, restabelecer a paz 

jurídica perturbada por um crime, converter-se-ia no seu contrário, quando se 

permitisse que uma testemunha cometesse através do seu depoimento um crime”. 

Outrossim, o Tribunal deve por isso abster-se de questionar o médico acerca de factos 

que contemplam a sua obrigação de sigilo. 

Em relação à valoração, na nossa modesta opinião, esta só poderá ser admitida 

caso o depoimento seja lícito. De outra forma, ficará ferido de nulidade, sendo por 

isso não valorado (artigo 118.º do CPP). 

Alguns autores, entre os quais COSTA ANDRADE, defendem que a regra será 

sempre a de que quando o segredo violado pertença ao acusado e a valoração sustente 

a sua condenação esta deverá ser proibida, sendo que esta só poderá ser valorada no 

caso de tal valoração se revelar elemento necessária e indispensável para a absolvição 

do acusado, sujeita sempre a um juízo casuístico. 

 

2.2.2. O momento da apreciação da (i)legitimidade da escusa 

Invocada a escusa, o tribunal deverá verificar se a escusa é legítima, 

determinando se os factos e declarações em causa se enquadram ou não na tutela do 

segredo profissional. 
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Havendo dúvidas sobre a legitimidade da escusa, a autoridade judiciária 

procede às averiguações necessárias (artigo 135.º/2 CPP) – sendo certo que caso 

estejamos em fase de inquérito, instrução ou julgamento a entidade competente é o 

juiz de instrução ou juiz, respetivamente33. 

No que concerne à intervenção do tribunal superior convém prestar algumas 

considerações, nomeadamente, em relação ao facto de não ser automática a 

intervenção de um tribunal superior, apesar de poder parecer à primeira vista. Assim, 

se num processo houver a presença de sigilo médico não existe intervenção 

automática de um tribunal superior. Quando estiver em causa um depoimento de um 

profissional de saúde e este se recusar invocando a escusa, a autoridade judiciária irá 

proceder às necessárias averiguações acerca da legitimidade da escusa, entre as quais 

se destaca a audição do organismo representativo dos médicos. Por fim, declarada a 

ilegitimidade de escusa, o tribunal a quo ordena o depoimento, sendo este despacho 

recorrível. Se for declarada a legitimidade da escusa, o tribunal a quo ordena 

oficiosamente ao tribunal superior para apreciar a questão e decidir-se sobre a 

justificação dessa escusa, sendo este despacho irrecorrível. Logo, a intervenção do 

tribunal superior está dependente do juízo feito pelo tribunal de primeira instância 

acerca da (i)legitimidade invocada pela testemunha34. 

 
33 Existe divergência em relação a quem é a entidade responsável para proceder às diligências 
necessárias e decidir sobre a (i)legitimidade da escusa em sede de inquérito, uma vez que a lei apenas 
fala em “autoridade judiciária” e esta poderá envolver o juiz, o juiz de instrução e o Ministério Público 
(artigo 1.º/b) do CPP). No entanto, consideramos que atendendo à natureza do juiz de instrução 
enquanto juiz dos Direitos, Liberdades e Garantias e a um possível “comprometimento” na decisão do 
MP com a prossecução daquela inquirição já que é ele que está a investigar e irá acusar, deverá ser o 
juiz de instrução a entidade responsável. Também tem sido esta a opinião manifestada pela 
jurisprudência dominante. 
34 Note-se que esta questão de saber qual o tribunal competente para decidir sobre a quebra do sigilo 
nem sempre foi clara, tendo existido mesmo jurisprudência contrária. Perante esta situação, surgiu o 
Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.2/2008 de 13 de fevereiro de 2008 que veio impor uma 
solução: “sendo ilegítima a escusa, por a informação não estar abrangida pelo segredo ou por existir 
consentimento do titular da conta, o próprio tribunal em que a escusa for invocada, depois de 
ultrapassadas eventuais dúvidas sobre a ilegitimidade da escusa, ordena a prestação da informação nos 
termos do n.º 2 do artigo 135.º do CPP; caso a escusa seja legítima, cabe ao tribunal imediatamente 
superior àquela em que o incidente tiver sido suscitado ou, no caso do incidente se suscitar perante o 
Supremo Tribunal de Justiça, ao pleno das secções criminais, decidir sobre a quebra do segredo, nos 
termos do n.º3 do mesmo artigo”. 
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Como no n.º 3 do artigo 135.º constam os critérios a ter em consideração para 

levantamento do sigilo médico, leva-nos, numa análise mais superficial, a considerar 

que o juízo sobre a possível ilegitimidade de uma escusa e, consequentemente, uma 

possível quebra de um segredo profissional apenas acontece num tribunal superior 

(tribunais que estão habituados a processos de uma complexidade superior à 

generalidade dos processos). Contudo, não é isso que acontece, o tribunal de primeira 

instância após proceder às averiguações necessárias e concluir pela ilegitimidade da 

escusa, ele mesmo ordena a prestação de depoimento (artigo 135.º/2 parte final CPP) 

e só no caso de se formular um juízo positivo (mormente, a legitimidade da escusa) é 

que intervém um tribunal superior ou o pleno das secções criminais.  

Ora, em nosso entender, poder-se-á dizer que, a partir do momento em que é 

suscitada a escusa na prestação do depoimento por parte do médico, esta questão 

deveria ser logo remetida oficiosamente para o tribunal superior onde este apreciaria e 

decidiria acerca da legitimidade ou ilegitimidade da escusa (e consequentemente, 

sobre uma possível quebra do segredo profissional), com a exceção dos casos em que 

existe logo à partida consentimento para prestação de depoimento sobre factos 

constantes no segredo médico35. Desta forma, em vez de se estar alongar o processo 

com possíveis recursos em relação ao despacho do juiz de primeira instância (recursos 

que poderiam perder a sua eficácia) acabavam por ser os tribunais superiores 

(tribunais estes que se encontram habituados a lidar com processos de elevada 

complexidade e onde existe a colisão de direitos fundamentais) a decidir sobre a sua 

legitimidade. Logo, seria uma mais-valia! É que ao decidirem sobre uma possível 

legitimidade da escusa passam automaticamente para a fase da avaliação da 

prevalência do interesse preponderante no caso concreto. Deveria o tribunal superior 

assumir as duas funções: 1) apreciar a (i)legitimidade da escusa (à exceção de quando 

 
35 Já que aqui não existem quaisquer inconstitucionalidades ou ilegalidades, pois é o próprio titular 
desses dados a autorizar a sua divulgação. 
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haja consentimento) e 2) apreciar a quebra de segredo profissional. Destarte, existiria 

maior celeridade e eficácia na tutela destes direitos36. 

No que diz respeito à audição do organismo representativo, in casu, Ordem do 

Médicos. Aqui a jurisprudência também tem divergido entre si quanto ao facto de 

questionar se é uma diligência obrigatória e relativamente à questão da vinculação ou 

não do juiz ao conteúdo e teor do parecer. 

Em relação à obrigatoriedade de o juiz ouvir o organismo representativo da 

profissão parece-nos sem qualquer dúvida que esta concretiza-se numa diligência 

obrigatória, atendendo ao descrito no n.º 4 do artigo 135.º do CPP e, em virtude de 

estarmos em contexto médico, certas situações podem envolver conhecimentos 

técnicos e específicos sobre a matéria in casu que faz com que eventualmente os juízes 

se revelem incapazes de poder proferir uma avaliação correta37-38. 

Em relação ao possível efeito de vinculação que o parecer do organismo 

representativo da profissão poderá ter na decisão do tribunal. Nesta questão, 

assumimos a posição dominante na doutrina e jurisprudência em que se defende que 

o parecer apenas tem vinculação nas relações internas, não vinculando o tribunal, pois 

de outro modo seria inconstitucional à luz do princípio da independência dos tribunais 

e da prossecução da verdade material (artigos 2.º, 32.º/1 e 203.º CRP)39. Contudo, 

alguma doutrina defende a vinculação do tribunal ao parecer, defendendo uma certa 

autonomia e força do organismo afirmando que, sendo uma questão de foro de uma 

 
36 Importa salientar que defendemos este modelo no plano teórico, manifestando algumas dúvidas 
sobre a sua eventual implementação em Portugal dado a existência dos “megaprocessos” que 
“invadem” os tribunais portugueses e os poucos juízes que existem nos mesmos.  
37 Todavia, o Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 18/02/2016 defende posição contrária 
com base na conjugação no n.º2 e n.º 4 do artigo 135.º do CPP, assumindo que só existe obrigatoriedade 
da audição do organismo representativo da profissão nos casos de existirem dúvidas sobre a 
ilegitimidade da escusa.  
38 Contrariamente, também há quem defenda que não havendo dúvidas sobre a legitimidade da escusa, 
não se torna necessário ouvir o organismo representativo da profissão, pois aquela não afeta o segredo 
profissional. 
39 Neste sentido, vide o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 21/01/2016. 
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determinada área, deveria ser o organismo regulador dessa mesma área a analisar e 

resolver a questão, dado serem os sujeitos mais bem preparados para o efeito. 

 

2.2.3. O momento do incidente da quebra do sigilo profissional 

Debrucemo-nos agora sobre o último momento, momento esse que é o que 

coloca de forma mais evidente o conflito entre as finalidades do processo penal. 

É notória a natureza instrumental do processo penal ao assegurar que 

“nenhum responsável passe sem punição (impunitum non relinqui facinus) nem 

nenhum inocente seja condenado (innocentum non condennari)40. Desta forma, é 

notória a conflitualidade destas duas finalidades na base deste instituto, sendo que, 

no seguimento de FIGUEIREDO DIAS, teremos de operar a concordância prática das 

finalidades em conflito, de modo a que se salve de cada uma o máximo conteúdo 

possível, otimizando os ganhos e minimizando as perdas axiológicas e funcionais, 

tendo sempre como limite intocável a dignidade da pessoa humana. 

Logo, dado os efeitos nocivos e agressivos dirigidos aos direitos fundamentais 

dos titulares dos dados que constituem o designado segredo profissional que a quebra 

do sigilo médico poderá culminar e o conflito entre finalidades processuais penais, 

centremo-nos no artigo 135.º do CPP e analisemos as exigências específicas que o 

legislador consagrou para o levantamento do sigilo médico. 

Ora, para haver prestação de testemunho com quebra de segredo profissional 

(in casu, segredo médico), o legislador tenta operar a concordância prática das 

finalidades fixando certos requisitos que têm de estar verificados: (1) a decisão tem de 

ser proferida pelo tribunal superior àquele onde tiver sido suscitado o incidente ou 

pelo pleno das secções criminais (se o incidente tiver sido suscitado perante o STJ); 

(2) a decisão de levantamento (ou não) do sigilo médico é tomada ouvido o organismo 

 
40 SILVA, Germano Marques, Curso de Processo Penal I: Noções Gerais, elementos do processo penal; 6.ª 
edição, Verbo, página 39. 
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representativo da profissão (in casu, a Ordem dos Médicos) 41; (3) a prestação do 

depoimento pelo médico (ou outro profissional de saúde que esteja abrangido pelo 

sigilo médico) tem de se mostrar justificada – aqui aplica-se o já aludido princípio da 

prevalência do interesse preponderante (ponderando a imprescindibilidade do 

depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade de 

proteção de bens jurídicos) e (4) a intervenção tem de ser suscitada (pelo juiz 

oficiosamente ou a requerimento das partes). 

Logo, para que se proceda ao levantamento do segredo profissional terá de 

recorrer-se a um juízo casuístico, atendendo-se ao princípio de prevalência do interesse 

preponderante que envolve 3 critérios: imprescindibilidade, gravidade e necessidade. 

Ao exigir-se um juízo casuístico o legislador tenta mais uma vez restringir o leque de 

situações em que poderá ser levantado o sigilo, operando assim mais estritamente a 

concordância prática de finalidades. 

Questão curiosa é a do Código Processual Penal Brasileiro, segundo o qual “são 

proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, 

devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o 

seu testemunho”42 (sublinhado nosso). Ora, segundo o ordenamento jurídico 

brasileiro, só poderá haver quebra do segredo profissional exclusivamente com o 

consentimento da pessoa interessada, não existe este juízo (à semelhança da lei 

processual portuguesa) de apreciação do princípio de prevalência do interesse 

 
41 Note-se, uma vez mais, que é ouvido o Organismo Representativo da profissão. Enquanto que, 
primariamente, o parecer da mesma se baseava sobre se os factos em que recaem o depoimento fazem 
parte ou não do segredo profissional, agora, vai-se mais longe, pede-se mesmo a opinião à Ordem para 
apreciar a preponderância dos valores em causa. Desta forma, a emissão deste novo parecer poderá ser 
questionável, já que funções que por força da lei estariam atribuídas a uma reserva do juiz, acabam por 
ser exercidas também por órgãos não jurisdicionais (ainda que não haja efeito vinculativo). Se tinha 
toda a lógica e necessidade o primeiro, dado poderem estar em causa elementos que necessitem de um 
juízo mais técnico e cientifico (e não jurídico), agora já não se verifica, até porque aquilo que poderia 
interessar para este segundo parecer, já se deve ter emitido na descrição/fundamentação do primeiro 
parecer. Logo, este requisito faz sentido existir neste terceiro e último momento? Temos dúvidas… 
42 Artigo 207.º do Código Processo Penal Brasileiro. 



A prova testemunhal: o levantamento do segredo médico no seio da relação processual… 
 

Diogo Gonçalves Santos 

 
 

 

 Online, novembro de 2020 | 20 

preponderante que acaba por manter sempre em jogo a finalidade da descoberta da 

verdade material, não a aniquilando logo ab initio43. 

 

2.2.3.1. O princípio da prevalência do interesse preponderante 

Com a consagração deste principio, tal como nos ensina COSTA ANDRADE, o 

legislador português tentou, de certa forma, vincular o legislador a padrões objetivos 

e controláveis e ressalvar que a realização da justiça penal só por si e sem mais não 

figura interesse legítimo para justificar a imposição de quebra segredo, excluindo de 

forma perentória as duas teses extremistas: a de o dever de segredo prevalecer 

invariavelmente sobre o dever de colaborar com a justiça penal ou a de que a 

prestação de testemunho perante o tribunal penal configura só por si e sem mais, 

justificação bastante da violação de segredo. Então, a quebra de segredo profissional 

fica sujeita a critérios de apreciação casuística. 

Tal como já referido anteriormente, o legislador dá-nos 3 critérios para 

apreciarmos qual o interesse que prevalece no caso concreto: imprescindibilidade, 

gravidade e necessidade. 

 

❖ A imprescindibilidade do depoimento  

A imprescindibilidade do depoimento significa, tal como o nome indica, que a 

prestação do depoimento se revela instrumentalmente determinante, necessária e 

imprescindível para a decisão que vier a ser tomada, não podendo esta ser obtida sem 

ser com a quebra do segredo44. 

Desta forma, se existirem outros meios de prova (por exemplo, provas 

documentais ou outras testemunhas), falha este requisito. Todavia, alguma 

 
43 Neste sentido, também o artigo 73.º do Código de Ética Médica brasileiro veda ao médico a 
possibilidade de “revelar facto que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão”. 
Apesar de, neste Código de Ética, contrariamente ao que sucede com o CPP brasileiro, ao lado do 
consentimento aparece o “motivo justo” enquanto exceção à não revelação de segredo médico. 
44 Vários acórdãos fundamentam esta posição, como: o acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 
17.06.2014, o acórdão do Tribunal da relação de Coimbra de 22.11.2017 e o acórdão do Tribunal da Relação 
do Porto de 14.11.2012. 
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jurisprudência45 (não a dominante) defende que, nesta situação, o segredo 

profissional poderá ser levantado na mesma em conjugação com os outros dois 

critérios, defendendo que a imprescindibilidade não é necessária verificar-se, apenas 

deve ser tida em conta. Contudo, a doutrina dominante vai no sentido de se apurar 

uma absolutividade da imprescindibilidade enquanto critério indispensável para 

levantamento do sigilo profissional, in casu, sigilo médico, dado os interesses e valores 

que se pretendem proteger. 

Nesta matéria, salientamos que é importante realizar uma bipartição do 

conceito de segredo médico. Este integra dois grupos: (1) factos relativos à própria 

intimidade e vida privada da pessoa (é aqui que se insere o núcleo duro do direito 

fundamental) e (2) factos relativos à própria doença (tratamentos, procedimentos 

médicos e a própria ciência médica)46. Neste sentido, é necessário um juízo mais 

ponderado e restritivo quando estiverem em causa factos integrantes no primeiro 

grupo. É evidente a relevância em fazer esta diferenciação, pois em alguns casos 

poderia ser impossível descobrir a tão aclamada verdade material, simplesmente pelo 

facto de, por exemplo, um médico não querer descrever os procedimentos médicos 

adotados numa cirurgia, conhecimento que se revela indispensável em casos de erro 

ou negligência médica47. 

Além disso, para além desta bipartição do âmbito do segredo médico, no nosso 

entender, manifesta-se também essencial introduzir algumas considerações que têm 

de ser tidas em conta no momento do juízo casuístico, nomeadamente, no que diz 

respeito ao facto de terem de existir exigências maiores ao nível de certas profissões 

(recorde-se a ampliação que fizemos inicialmente no âmbito do titular do segredo 

 
45 Vide o acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 17.06.2014. 
46 Note-se que se tais factos forem suscetíveis de afetar psicologicamente e/ou socialmente o paciente, 
naturalmente, estes já se integram no primeiro grupo de factos integrantes do segredo médico. É o 
caso por exemplo do VIH/SIDA, em que o mero conhecimento de alguém que seja portador de tal vírus 
acaba por este ver afetada a sua vida. 
47 Poderia ser um entrave, por exemplo, ao nível do caso que deu origem ao Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa de 22.03.2017, onde, numa ação que se apurava discutir uma eventual 
responsabilidade médica, um médico se recusou a falar dos procedimentos médicos adotados com base 
na invocação do sigilo médico. 
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médico, dizendo que este não se aplica só ao médico mas a qualquer profissional de 

saúde que tenha ligação direta ou indireta com a relação médico-paciente). Neste 

sentido, se estiverem em causa certas especialidades que lidam diretamente com a 

intimidade e esfera da vida privada da pessoa (como psiquiatria ou psicologia) devem 

ser mais restritos os casos em que o segredo seja levantado. Nestas situações, não 

estamos perante apenas uma tutela de interesses públicos (como a eficácia e 

confiança que um paciente em questões de foro pessoal pode depositar no Serviço 

Nacional de Saúde), mas estamos inequivocamente perante a esfera mais íntima da 

pessoa, sobre factos que qualificam e integram a própria personalidade humana48. 

 

❖ A gravidade do crime  

Ao olharmos para este critério verificamos que recai sobre ele uma certa nota 

de indeterminação. O legislador, contrariamente àquilo que faz em muitas 

disposições legais, não especifica a forma de como devemos entender a “gravidade do 

crime”. Neste sentido, a doutrina tem apontado o artigo 187.º/1/a) como referência, 

isto é, a quebra do segredo profissional apenas poderá ser realizada quando estiver 

em causa um crime grave ou muito grave. Portanto, tratando-se de um crime que 

apresenta, em abstrato, moldura penal até 3 anos de prisão, o tribunal superior não 

poderá levantar o segredo médico49. 

 
48 Recorde-se a este respeito a tutela absoluta que incide sobre o segredo religioso (artigo 135.º/5 do 
CPP e artigo 15.º/1 da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho – Lei da Liberdade Religiosa). Considera-se que 
nestes casos por estarem causa interesses religiosos (a fé e liberdade religiosa) e pessoais (confiança 
depositada em determinada pessoa por via do seu ofício e votos de magistério) intimamente ligados 
por laços de pessoalidade e privacidade, estes factos integrantes do âmbito do sigilo não devem ser 
revelados de qualquer forma. Aqui, dados os interesses em causa, apenas cabe à autoridade judiciária 
apurar se o sujeito em causa faz parte ou não de determinada comunidade religiosa e se os factos foram 
obtidos por via do magistério ou não. Contra a tutela absoluta do segredo religioso vide NEVES, Marlene, 
“O silêncio divino no julgamento dos Homens: Breve reflexão sobre a irrestrita manutenção do segredo 
religioso no processo penal, série D, n.º 10, Doutoramento & Mestrado, Instituto Jurídico, Coimbra, 2015 
e Magistrados do Ministério Publico do Distrito Judicial do Porto, Código de Processo Penal – 
Comentários e Notas Práticas. 
49 Atualmente existe uma tendência para a doutrina e o próprio legislador considerar a referência de 5 
anos em vários artigos. Estando nós na ótica de uma exigência de requisitos cumulativos exigidos pelo 
princípio da prevalência do interessente preponderante, ao aplicarmos um limite de 5 anos estaríamos 
a reduzir os casos em que o levantamento do segredo médico poderia ser feito. No entanto, também 
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Importa, também referir que dentro do conceito de “gravidade do crime” 

alguns autores consideram que se deve ter em conta também, ao lado da moldura 

penal abstrata, as circunstâncias concretas do crime (por exemplo: a culpa do agente), 

aumentando ou diminuindo a gravidade em função das mesmas. Consequentemente, 

contrariamente à tese anterior, em crimes com moldura penal abstrata inferior a 3 

anos, se face a certas circunstâncias do caso, houver uma carga de ilicitude bastante 

elevada poder-se-á justificar o levantamento do segredo médico. Todavia, seguindo a 

posição da doutrina e jurisprudência dominante, devemos ter em consideração o 

critério dos crimes leves, isto é, crimes com moldura penal abstrata até 3 anos de prisão. 

 

❖ A necessidade de proteção de bens jurídicos  

Não podemos falar deste último critério sem falar no anterior, pois o legislador 

afere a moldura penal abstrata dos crimes tendo em conta os bens jurídicos em causa 

e a necessidade de proteção dos mesmos, sendo a punição do crime tanto maior 

quanto for a gravidade do facto ilícito típico. Daí que estes dois critérios apresentam 

uma relação umbilical na apreciação do incidente da quebra do segredo profissional. 

Atendendo a este critério e no seguimento de PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, 

se estiverem em causa questões de isenção de responsabilidade, extinção de 

procedimento criminal, se tratar de um crime particular ou de crime punível até 3 

anos não há justificação para a quebra de segredo profissional, pois não existe um 

interesse preponderante dos bens jurídicos em causa. 

Analisados todos estes requisitos o segredo médico poderá ser (ou não) 

levantado. Convém referir que, atendendo às matérias e interesses em causa, a decisão 

 
estaríamos a deixar de lado a descoberta da verdade material no seio de vários crimes com moldura 
penal abstrata (3 anos – 5 anos) e, em certas situações, nem está em causa a verdadeira intimidade e 
privacy da pessoa (apesar de se integrarem na mesma no conceito de segredo médico – recorde-se a 
bipartição do conceito de segredo médico referida anteriormente), mas ao considerar o limite de 5 
anos não seriam revelados tais segredos. Assim, será que se deve aplicar a referência dos 5 anos no 
juízo de levantamento de segredo médico? Temos dúvidas… Sendo que convém salientar que não é por 
ser um crime com moldura abstrata penal de 3 anos que o segredo será automaticamente revelado, 
terão de se verificar outros requisitos, como o da imprescindibilidade. 
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deve ser devidamente fundamentada, evidenciando a forma de como foi operada e 

determinada a concordância prática no caso concreto. 

 

3. Conclusão  

Após percorrer este longo excurso, cremos ser opportuno tempore para 

manifestar uma súmula daquilo que foi dito, sendo que nunca devemos olvidar que 

pensarmos e equacionarmos o levantamento do sigilo médico significa estarmos a 

aniquilar a prossecução de interesses públicos e privados que apresentam 

conformidade e sustento na dignidade da pessoa humana. É precisamente com este 

fundamente alicerçado na sua consagração legal nacional, internacional, 

constitucional e deontológica que devemos ser prudentes e restritivos na análise 

casuística dos casos em apreço. 

Partimos da ideia de que nem todos têm de saber tudo sobre nós. Por mais 

públicos ou “famosos” que sejamos ou, na mesma linha, por mais mediáticos que 

sejam os procedimentos criminais de que façamos parte, há sempre um espaço que 

corresponde ao nosso eu mais íntimo e privado. Uma vertente de nós que se assume e 

se quer opaca, que é mesmo uma condição indispensável para um desenvolvimento 

equilibrado da personalidade humana50. O segredo é precisamente isto. É “a reserva de 

qualquer facto não publicamente conhecido, de que, por qualquer modo, nos 

inteiramos e que, no interesse de determinadas pessoas, não devemos transmitir a 

terceiros”51. Nunca podemos perder de vista que a relação médico-paciente é sinónimo 

de uma relação de confiança e, consequentemente, da tutela deste mesmo segredo, e 

é precisamente esta confiança e sigilo que faz a medicina nos moldes e êxitos com que 

existe hoje. 

 
50 FARIA COSTA, José, “As telecomunicações e a privacidade: o olhar (in)discreto de um penalista”, in José 
de Faria Costa, Direito Penal da Comunicação (Alguns escritos), Coimbra: Coimbra Editora, 1998, 
página 159.   
51 MADEIRA PINTO, António de Sousa “O segredo profissional”, Revista da Ordem dos Advogados, 19 
(1959), página 38. 
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Além desta temática, estando nós em contexto processual penal, temos de 

tentar inserir esta realidade médica na própria realidade processual penal. Nestes 

termos, devemos ter enquanto “norte”, neste árduo e complexo caminho, as 

finalidades do processo penal, em especial, a tão aclamada e desejada realização da 

justiça e descoberta da verdade material. Contudo, ao existir um poder judicial nos 

moldes de uma estrutura acusatória integrado por um princípio subsidiário de 

investigação (como existe hoje) tem de necessariamente haver um respeito pela 

proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, traduzindo-se esta ideia numa 

previsão de limites aos meios de prova e numa outra finalidade, a da proteção perante 

o Estado dos direitos fundamentais das pessoas. 

Destarte, resulta um real confronto e antagonismo entre estas duas finalidades 

no artigo 135.º do CPP. Contudo, tal como FIGUEIREDO DIAS nos ensinou, devemos 

operar a concordância prática destas duas finalidades, salvaguardando o máximo 

conteúdo possível de cada uma e minimizando as perdas axiológicas e funcionais, 

tendo como limite intocável a dignidade da pessoa humana52. O legislador português 

operou esta concordância prática através da previsão de requisitos estritos, 

cumulativos e de necessária verificação para que o segredo médico possa ser 

levantado. Destaca-se, essencialmente, o princípio da prevalência do interesse 

preponderante olhado de acordo com um juízo crítico e casuístico da sua verificação 

no caso concreto. 

Destacámos, sobretudo, o caráter amplo do conceito de segredo médico, sendo 

necessário a sua bipartição em dois grupos, pois resulta inquestionavelmente que o 

segredo médico deve ser salvaguardado, pois existem factos e factos, segredos e 

segredos e, claramente, uns valem mais que outros, devendo serem pesados de 

diferente maneira. 

Em jeito de síntese, procuramos discutir e responder sobre as várias 

problemáticas que poderão surgir ao longo da tramitação do incidente de quebra do 

 
52 FIGUEIREDO DIAS, O Novo Código de Processo Penal, página 13. 
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sigilo profissional e da concordância prática operada no artigo 135.º do CPP, sendo 

certo que as soluções que defendemos poderão ser sempre objeto de interpretação 

diferente, até porque no campo dos direitos dos Homem – por natureza, comuns a 

todos os homens, se bem que concretizados tão diferentemente – não há soluções 

definitivas, nem fórmulas acabadas, nem conquistas irreversíveis53. 

Terminando como começámos, não existe medicina sem confiança, tal como 

não existe confiança sem confidências, nem confidências sem segredo. Nestes termos, 

afigura-se necessária uma estrita, fundamentada e elevada ponderação para que não 

se possa sentenciar à morte os vários direitos em causa, direitos considerados 

fundamentais e pertencentes ao “núcleo central” da dignidade humana. 

 
53 MIRANDA, Jorge, “Escritos vários sobre Direitos Fundamentais”, 2006, Principia, página 60. 


