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Eritema do palato duro 

A. S., sexo masculino, 39 anos 
Inicia, há cerca de 5 dias: 

sensação de “queimadura na boca” 
(sic) que se acentua quando come 
alimentos ácidos ou picantes. 

Nega antecedentes pessoais relevantes 
Exame objetivo: 

eritema do palato duro 
áreas eritematosas, sem relevo na 
face dorsal da língua. 

 Candidíase oral – 
tipo eritematosa VIH? 

Caso Clínico 1 



Diagnóstico da Infeção pelo VIH– Permissão 
para Realizar os Testes 

“6. O  utente  ou  o  seu  representante  legal  deve  ser  informado  e  
esclarecido  sobre  o  teste  a  realizar, devendo a sua recusa ser registada no 
processo clínico (opt-out strategy). Esta estratégia deve incluir a explicação ao 
utente, sobre a infeção por VIH, o significado e consequências de um teste 
positivo ou negativo e o esclarecimento das suas questões ou dúvidas.” 

Norma nº 058/2011 atualizada a 10/12/2014 

 “…pode este recusar-se a assisti-lo…” 

Código Deontológico da Ordem dos Médicos, Artigo 49.º 



Colheita de sangue 
com intenção oculta de 

realizar o teste 

Colheita de sangue 
com o único propósito 
de realizar o teste, sem 

o consentimento do 
doente 

Diagnóstico da Infeção pelo VIH– Permissão 
para Realizar os Testes 

1 
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Diagnóstico da Infeção pelo VIH– Permissão 
para Realizar os Testes 

 Ofensa à integridade física do doente 

Invasão da privacidade do doente 

“1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, (…), à reserva da intimidade da 
vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação.” 

Constituição da República Portuguesa, Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 

 “1. Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de outrem.” 
Código Civil, Artigo 80.º (Direito à reserva sobre a intimidade da vida privada) 

“1. Aquele que, (…), violar ilicitamente o direito de outrem (…) fica obrigado a indemnizar o lesado 
pelos danos resultantes da violação.” 

Código Civil, Artigo 483.º (Responsabilidade por factos ilícitos) 
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Diagnóstico da Infeção pelo VIH– Permissão 
para Realizar os Testes 

• Amostra de sangue colhida com o único propósito de realizar os testes de deteção do 
VIH, sem o consentimento do doente. 

Invasão da privacidade do doente 

“1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoas é punido com pena de prisão até três anos 
ou com pena de multa. 
2. O procedimento criminal depende de queixa,(…)” 

Código Penal, Artigo 143.º (Ofensa à integridade física simples) 

Ofensa à integridade física do doente 

2 



Rastrear – Quem? 

Norma DGS nº 058/2011 atualizada a 10/12/2014 - Diagnóstico e Rastreio Laboratorial da Infeção pelo VIH
  

Todos os doentes que se apresentem em unidades de saúde, com um quadro clínico onde a infeção por VIH, incluindo a infeção 
primária, esteja englobado no diagnóstico diferencial   

Todos os doentes a quem foi diagnosticada uma infeção sexualmente transmissível 

Todos os parceiros sexuais de homens e mulheres a quem foi diagnosticada infeção por VIH 

Todos os homens que tiveram sexo com outros homens 

Todas as mulheres parceiras de homens que tiveram sexo com outros homens 

Todos os doentes com história de utilização de drogas  

Todos os homens e mulheres originários de um país com elevada prevalência de infeção por VIH (>1%) 

Todos os homens e mulheres que tiveram sexo no estrangeiro ou em Portugal com indivíduos de países de elevada prevalência  

Todos os reclusos 

Todas as populações nómadas 

Todos os sem abrigo 

Utentes dos centros de aconselhamento e deteção precoce do VIH (CAD)  

Doentes oncológicos 



Norma DGS nº 058/2011 atualizada a 10/12/2014 - Diagnóstico e 
Rastreio Laboratorial da Infeção pelo VIH  

Rastrear – Como? 



Dadores de sangue 

Doentes em diálise 

Dadores e recetores de orgãos transplantados 

Consentimento informado 
Confidencialidade médica 

Norma DGS nº 058/2011 atualizada a 10/12/2014 - Diagnóstico e Rastreio Laboratorial da Infeção pelo VIH  

Relatório-Parecer (16/CNECV/96) sobre a Obrigatoriedade dos Testes da SIDA 

Possibilidade de Rastreios Obrigatórios? 

“Considera-se ilegítima a obrigatoriedade indiscriminada de testes do vírus da SIDA, porque fere a 
privacidade das pessoas, pronuncia marginalizações desumanas, compromete a liberdade individual, 
cria na sociedade fantasmas indesejados e torna impossível uma educação responsável para a saúde 
social e a saúde pública de que todos são fatores.” 



Recomendação Nº R (89) 14 do Conselho da Europa e Comissão de Ministros (adotada pelo Comité de Ministros de 24 de 
Outubro de 1989) 

Possibilidade de Rastreios Obrigatórios? 

“No que se refere ao rastreio obrigatório:  
33. – considera-se, na ausência de tratamento curativo, e  dada a impossibilidade de impôr 
modificações de comportamento e de implementar medidas restritivas, o rastreio obrigatório como 
não conforme com a ética, ineficaz, desrespeitoso da vida privada, discriminatório e eventualmente 
nefasto; 
34. – garantir que o rastreio obrigatório não será instaurado em qualquer grupo particular da 
população ; 
35. – propôr a estes grupos informação e aconselhamento.” 

Relatório-Parecer (16/CNECV/96) sobre a Obrigatoriedade dos Testes da SIDA 

“Na prática de certas atividades e em determinadas situações, o teste da SIDA deve ser exigível às 
seguintes pessoas: profissionais de saúde, que entrem em contacto direto com órgãos ou líquidos 
biológicos humanos; dadores de  sangue, de esperma, de tecidos e órgãos, grávidas, sobretudo as 
que pela sua história clínica (...), se revelam de alto risco e com probabilidade de terem sido 
infetadas pelos vírus HIV.” 



Lei Constitucional nº 1/2001 de 12-12-2001 

Lei n.º 46/2006 de 28 de Agosto - LEI QUE PROÍBE E PUNE A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA E DA EXISTÊNCIA DE 
RISCO AGRAVADO DE SAÚDE 

Combate à Discriminação 

Direitos Fundamentais 
Artigo 26.º - (Outros direitos pessoais) 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, 
à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 
intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação.  

Artigo 1.º 
1 - A presente lei tem por objeto prevenir e proibir a discriminação, direta ou indireta, em razão da 
deficiência, sob todas as suas formas, e sancionar a prática de atos que se traduzam na violação de 
quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou condicionamento do exercício de quaisquer 
direitos económicos, sociais, culturais ou outros, por quaisquer pessoas, em razão de uma qualquer 
deficiência. 
2 - O disposto na presente lei aplica-se igualmente à discriminação de pessoas com risco agravado de 
saúde. 



Lei n.º 46/2006 de 28 de Agosto 

Declaração de Dublin sobre a Parceria para combater o VIH/SIDA na Europa e Ásia Central, Fevereiro de 2004 

Combate à Discriminação 

Pessoas com risco agravado de saúde 
“(...) pessoas que sofrem de toda e qualquer patologia que determine uma alteração orgânica ou 
funcional irreversível, de longa duração, evolutiva, potencialmente incapacitante, sem perspetiva de 
remissão completa e que altere a qualidade de vida do portador a nível físico, mental, emocional, 
social e económico e seja causa potencial de invalidez precoce ou de significativa redução de 
esperança de vida” 

“Combater o estigma e discriminação das pessoas que vivem com VIH/SIDA (...), incluindo através 
de uma revisão crítica e monitorização da legislação existente, políticas e práticas com o objetivo de 
promover o efetivo gozo de todos os direitos humanos para as pessoas que vivem com o VIH/SIDA e 

os membros das comunidades afetadas” 



Conselho das Comunidades Europeias, Maio de 1988 

• “Sendo a SIDA um problema de saúde pública, a luta contra a doença deve basear-se em considerações 
dessa natureza;  
• Na luta contra a SIDA é atribuída prioridade absoluta à prevenção pela informação e educação para a 
saúde;  
• É ineficaz do ponto de vista da prevenção, o recurso a qualquer política de rastreio sistemático e 
obrigatório;  
• Qualquer discriminação e estigmatização das pessoas afectadas pela SIDA devem ser evitadas.”  

Em suma... 



A.S., já com o diagnóstico de infecção VIH, dirige-se ao seu médico de família. 
  
Durante a consulta, diz manter relações sexuais não protegidas com a sua 
esposa, não lhe tendo revelado que é portador de infeção VIH. 
 
A esposa é utente do mesmo MGF. 
 

O que fazer? 

Caso Clínico 1 



Sigilo Médico 

Direito “(…) à reserva da intimidade da vida privada e familiar (…)” Art. 26º, 1 

Direito do utente à “(…) confidencialidade sobre os dados pessoais revelados” Base XIV, 1. d)  

… 

… 

CRP 

LBS 

CDOM 

CP 



Sigilo Médico – Código Deontológico da OM 

Artigo 86.º 
Âmbito do segredo médico 

1.O segredo médico impõe-se em todas as circunstâncias dado que resulta de um direito 
inalienável de todos os doentes. 

2.O segredo abrange todos os factos que tenham chegado ao conhecimento do médico no 
exercício da sua profissão ou por causa dela e compreende especialmente: 

a) Os factos revelados diretamente pela pessoa, por outrem a seu pedido ou por terceiro com 
quem tenha contactado durante a prestação de cuidados ou por causa dela; 

b) Os factos apercebidos pelo médico, provenientes ou não da observação clínica do doente ou de 
terceiros; 

c) Os factos resultantes do conhecimento dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica 
referentes ao doente; 

d) Os factos comunicados por outro médico ou profissional de saúde, obrigado, quanto aos 
mesmos, a segredo. 

 



Sigilo Médico – Código Penal 

Artigo 192.º 
Devassa da vida privada 

1 - Quem, sem consentimento e com intenção de devassar a vida privada das pessoas, 
designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual:  

d) Divulgar factos relativos à vida privada ou a doença grave de outra pessoa;  

é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias.  

 

Artigo 195.º 
Violação de segredo 

Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão 
do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de prisão até 1 ano ou com 

pena de multa até 240 dias. 



Sigilo Médico 

CP - Artigo 192.º 
Devassa da vida privada 

1 - Quem, sem consentimento e com intenção de devassar a vida privada das pessoas, 
designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual:  

d) Divulgar factos relativos à vida privada ou a doença grave de outra pessoa;  

é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias.  

2 - O facto previsto na alínea d) do número anterior não é punível quando for praticado como 
meio adequado para realizar um interesse público legítimo e relevante. 

 

“A vida tem prioridade como valor, e a sua salvaguarda é o dever ético primordial, 
ao qual todos os outros se devem subordinar” 

In PARECER SOBRE SIGILO MÉDICO 32/CNECV/2000 

 



Sigilo Médico 

CDOM - Artigo 89.º 
Precauções que não violam o segredo médico 

1. A obrigação do segredo médico não impede que o médico tome as precauções necessárias, 
promova ou participe em medidas de defesa da saúde, indispensáveis à salvaguarda da vida e 

saúde de pessoas que possam contactar com o doente, nomeadamente dos membros da família e 
outros conviventes. 

2. Sendo a preservação da vida o valor fundamental, deverá o médico, em circunstância em que 
um doente tenha um comportamento que traga um risco real e significativo para a vida de outra 
pessoa, tentar persuadi-lo a modificar este comportamento, nomeadamente declarando que irá 
revelar a sua situação às pessoas interessadas. Se o doente não modificar o seu comportamento, 

apesar de advertido, o médico deve informar as pessoas em risco, caso as conheça, após 
comunicar ao doente que o vai fazer. 

 



Persuadir a modificar o 
comportamento 

Advertir o doente que 
tem o dever de informar 
a esposa 

Informar a 
esposa 

Não há violação 
do segredo 

médico 

A.S., já com o diagnóstico de infecção VIH, dirige-se ao seu médico de família. 

Durante a consulta, diz manter relações sexuais não protegidas com a sua 
esposa, não lhe tendo revelado que é portador de infeção VIH. 

A esposa é utente do mesmo MGF. 

Caso Clínico 1 



O médico não informa a esposa e A.S. transmite-lhe a infecção por 
VIH. 

 
 

CRIME 

Caso Clínico 1 

A.S., já com o diagnóstico de infecção VIH, dirige-se ao seu médico de família. 

Durante a consulta, diz manter relações sexuais não protegidas com a sua 
esposa, não lhe tendo revelado que é portador de infeção VIH. 

A esposa é utente do mesmo MGF. 



Código Penal 

Artigo 283.º 
Propagação de doença, 

alteração de análise ou de receituário 

1 - Quem:  
a) Propagar doença contagiosa; (…) 

e criar deste modo perigo para a vida ou perigo grave para a integridade física de outrem é punido 
com pena de prisão de 1 a 8 anos.  

 
Artigo 10.º 

Comissão por ação e por omissão 

1 - Quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange não só a ação 
adequada a produzi-lo como a omissão da ação adequada a evitá-lo, salvo se outra for a intenção da 

lei.  
 



Sigilo e Doenças de Notificação Obrigatória 

Infeção pelo VIH e SIDA fazem parte da Lista de Doenças de Notificação 
Obrigatória (Despacho 5681-A/2014) 

 

 
CDOM - Artigo 88.º 

Escusa do segredo médico 

Excluem o dever de segredo médico: (…) 

d) As doenças de declaração obrigatória. 

 



Contexto Ocupacional 

Artigo 16º, Código do Trabalho (Direito à reserva da intimidade da vida privada) 

DL n.º 109/2000, de 30 de Junho, Artigo 20º n.º 2 

Segredo Profissional 

Artigo 19º n.º 3, CT 

Apto 

Não apto 
“salvo autorização escrita [do trabalhador]” 



Contexto Ocupacional 

“As condições físicas e psíquicas de um trabalhador devem ser avaliadas tendo por 

base a função concreta que este vai desempenhar, bem como a natureza do posto de 

trabalho em causa, não fazendo sentido impor indistintamente uma avaliação prévia 

do estado de saúde geral do candidato por um médico. Deve, pelo contrário, ser 

equacionado o binómio trabalhador/posto de trabalho, salvaguardando-se, desta 

forma, o direito da igualdade de acesso ao trabalho, incluindo a obrigatoriedade de 

admitir trabalhadores com deficiência ou doença crónica.” 

 

DL n.º 242/2009, de 16 de Setembro 



Contexto Ocupacional 

“No âmbito das relações laborais, tem-se por certo que o direito à protecção da 

saúde (…) bem como o dever de defender e promover a saúde (…) não podem deixar 

de credenciar suficientemente a obrigação para o trabalhador de se sujeitar, desde 

logo, aos exames médicos necessários e adequados para assegurar – tendo em conta 

a natureza e o modo de prestação do trabalho e sempre dentro dos critérios de 

razoabilidade – que ele não representa um risco para terceiros (…) ou para evitar 

situações de contágio para os restantes trabalhadores ou para terceiros (…)” 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional 368/02, de 25 de Setembro 



Contexto Ocupacional 

“profissionais de saúde, que entrem 
em contacto com órgãos ou líquidos 

biológicos humanos” 
 

Relatório-Parecer (16/CNEV/96) 

“analisada a viabilidade de a entidade empregadora 
levar a cabo as medidas adequadas, em função das 
necessidades de uma situação concreta, para que a 
pessoa portadora de deficiência tenha acesso a um 
emprego (…) excepto se essas medidas implicarem 
encargos desproporcionados para a entidade 
empregadora.” 

Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto, Artigo 5º n.º4 



M.S., sexo feminino, 34A, cirurgiã. 
 
No decorrer de uma hemicolectomia 
direita electiva a J.H., sexo masculino, 
54A, com infecção VIH-1/SIDA CDC-C3 
desde há 3 anos, M.S. é picada com 
uma agulha de sutura.  
 
Faz perfuração das luvas duplas e da 
pele em 1cm da face palmar da mão 
esquerda. 
 

Caso Clínico 2 



• Solução de continuidade da pele provocada por objecto cortante/perfurante. 

• Mordedura de um doente com sangue visível na boca do doente. 

• Projeção de sangue, fluido numa superfície mucosa.  

Como proceder? 

O doente é VIH + 
conhecido 

O doente desconhece 
se VIH + 

O Profissional de Saúde e Acidentes de 
Trabalho com o VIH 



O Profissional de Saúde e Acidentes de Trabalho 
com o VIH 

Urgência 

Médica 

• Janela de oportunidade profilática 

• Serviço Saúde Ocupacional/Serviço de Urgência  

Registo 

• Dados do profissional*, dados doente*, colheita de amostras 

• Resultados e Profilaxia 

Comunicação 

• Sempre 

• Superior Hierárquico, SSO, Entidade Patronal, DGS, ADSE 

DL nº 503/99, de 20 de Novembro 
*Conforme os requisitos do Decreto-Lei no 84/97, de 18 de Abril, tendo em conta tambem a Portaria no 405/95, de 11 de Julho e ainda o documento da DGS: 
Agentes Biologicos. Recomendacoes Gerais, da responsabilidade da Divisao de Saude Ocupacional e publicado em 30 de Junho de 2004 

Profilaxia instituída até 72h 
4 e 12 sem nova avaliação laboratorial 



Conclusões 

• O VIH quando suspeitado deve ser rastreado com consentimento do 
doente ou quando este se presume positivo. 

• Rastrear grupos específicos ou em que o risco de transmissão é 
elevado. 

• Precauções para a proteção da saúde de terceiros não quebram o sigilo 
médico. 

• Não é ético rastrear sistematicamente/discriminar em contexto 
ocupacional. 

• Os profissionais de saúde com contacto com VIH podem ser rastreados 
e iniciar medidas profilácticas com comunicação a entidades 
superiores. 
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