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RESUMO 

Introdução: Os fundamentos do sigilo profissional assentam no facto de haver informação e 

conhecimentos pertencentes a um indivíduo de que os profissionais tomam conhecimento 

durante o exercício da sua profissão. 

Um indivíduo tem direito a que todas as informações que lhe pertencem sejam mantidas em 

segredo, em confidencialidade, assegurando assim os seus interesses. 

O privilégio do segredo é concedido pela lei, em que a violação do segredo profissional é 

considerado um acto punível. No entanto, o sigilo não é sempre um absoluto, nem mesmo 

prevalente em relação a outros bens e direitos fundamentais do Homem. 

Como profissionais é importante que enfrentemos os complexos dilemas que se colocam na 

actualidade tanto a nível pessoal, como institucional e social. 

O profissional deverá sempre actuar no sentido de ao revelar a informação ter em conta a 

ponderação de valores expostas ao risco, e que quebrar o segredo profissional é o último recurso 

depois de ponderar todas as alternativas. 

Objectivos: Iniciamos este estudo exploratório e descritivo com a intenção de compreender e 

averiguar como os profissionais resolvem conflitos éticos-jurídicos relacionados com o segredo 

profissional. Tem como grande finalidade ajudar os profissionais a saberem lidar com situações 

limite do segredo profissional que lhe surgem durante o seu exercício profissional e, como 

consequência, uma melhor prestação de cuidados de enfermagem. 

Materiais e Métodos: Foi construído, pré-testado e aplicado, como instrumento de colheita de 

dados, um questionário que foi distribuído a todos os elementos da população, no total 53 

enfermeiros do Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de São João E.P.E.  

Após a recolha de dados, através do questionário, procedeu-se a análise, tratamento e 

interpretação dos dados manualmente e através do computador, em que se utilizou um programa 

Word para texto e para o tratamento dos dados o programa de estatística Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) v. 14.0. 

Resultados: Analisando os dados obtidos, conclui-se que é claramente valorizado o segredo 

profissional pela profissão de enfermagem (98,1% dos enfermeiros considerarem importante o 

segredo profissional). Verificamos também que 60,4% dos enfermeiros consideram correcto o 

utente ter direito ao segredo profissional. Quando questionado acerca se o segredo profissional 



Resumo 
 

 vii 

deve ser sempre respeitado, 56,6% respondeu que em função da situação pode ser ou não 

respeitado. 

Relativamente às situações limite do segredo profissional por nós levantadas, podemos constatar 

que em relação à situação limite do segredo profissional, em que uma parturiente com VIH 

positivo pede à equipa de enfermagem para não divulgar ao marido que é seropositiva, pois 

contraiu o vírus com o anterior companheiro, a maioria (41,5%) dos enfermeiros não divulga ao 

marido, pois não quer quebrar o segredo profissional.  

Em relação, à situações limite de uma mulher que se dirige ao serviço de urgência e demonstra 

marcas evidentes de ter sofrido agressões físicas, e confessa que foi agredida pelo marido, mas 

que não pretende efectuar queixa, e pede ao profissional para não o fazer, a maior percentagem 

(37,7%) dos enfermeiros informa as autoridades competentes que a mulher foi vítima de maus-

tratos. 

Questionados acerca de uma criança que dá entrada no serviço de urgência com marcas evidentes 

de agressões físicas, e as pessoas que a acompanham negam qualquer agressão, o que se pode 

verificar, é que uma grande percentagem 83,0% dos enfermeiros informa as autoridades 

competentes que a criança foi vítima de maus-tratos. 

Perante a situação limite do segredo profissional, em que um indivíduo que recorre ao serviço de 

urgência, com ferimentos, confessa que matou uma pessoa, e pede para não divulgar, a maioria 

(50,9%) dos enfermeiros informa as autoridades competentes que o indivíduo matou uma 

pessoa. 

Constatamos também que os enfermeiros do sexo masculino, com habilitações superiores 

(licenciatura), com mais habilitações profissionais, casados e que têm menos anos de profissão, 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional. 

Conclusões: Estes resultados remetem para a utilidade e necessidade de definir uma estratégia 

em termos de formação na área da ética/bioética de todos os profissionais que lidam com estas 

situações limite de segredo profissional.   
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ABSTRACT 

Introduction: Professional secrecy is based on information and knowledge belonging to an 

individual and that professionals gain access during the exercise of their profession. An individual 

has the right that all the confidential information is kept secret, on his/her best interest. 

The privilege of secret is defended by law and the violation of professional secrecy is a 

punishable act. However, secrecy is not an absolute right, not even prevalent in face of other 

inalienable human rights. 

As professionals, it is important that we face the important dilemmas at a personal, social and 

institutional level. The professional should always act in a manner that, when disclosing the 

information, he should weigh all the objectives, criteria and risks involved. Breaking professional 

secrecy is always a last resort after pondering all the available alternatives. 

Objectives: We started this exploratory and descriptive study with the intention of 

understanding and verifying the manner professionals solve their ethical and juridical conflicts 

related to professional secrecy. Its main objective is to help professionals to deal with limit 

situations related to professional secrecy and, as a consequence, providing better nursing care.  

Materials and Methods: We built, tested and applied a data gathering tool based on a survey 

performed on a sample of 53 nurses in the Obstetrics’ Emergency Service of Hospital de S. João 

E.P.E.  

After the assembly of the data, using the survey, we analysed, treated and interpreted the 

pertinent information using the computer application Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) v. 14.0. 

Results: By analysing the information, we concluded that the professionals clearly value 

professional secrecy (98.1% of nurses consider secrecy an important matter and 60.4% consider 

that secrecy is a basic right of the patient).  When asked about whether the professional secrecy 

should always be respected, 56.6% replied that it depends on the situation. 

Regarding limit situations, we observe that, for example, when a HIV positive parturient asks the 

nursing team not to disclose the information to her husband (because the virus was contracted 

with the previous partner) a great part (41.5%) of nurses does not disclose the information as not 

to break the confidentiality. 

Regarding the situation limit of a woman who is directed to the emergency and shows clear 

marks of having suffered physical assaults, and confessed that it was beaten by her husband, but 
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that does not intend to press charges, (and asks the professional not to do so) a high percentage 

(37.7%) of nurses prefer to inform the authorities. 

Questioned about a situation where a child is received in the emergency with clear marks of 

physical assault, and people that accompany her deny any aggression, (which is evident), a large 

percentage (83.0%) of the nurses would prefer to inform the competent authorities about the 

abuse. 

Facing the limits of professional secrecy, where an individual is assisted in the ER with injuries, 

and confesses to have killed another person, most nurses (50.9%) would inform the authorities 

that the person had possibly committed a crime. 

We also conclude that male nurses with higher qualifications, married and with fewer years of 

occupation prefer to consult the Professional Organization before breaking professional 

confidentiality. 

Conclusions: These results propose a need for defining clear strategies in terms of training 

professionals in the area of ethics (in particular, bio-ethics), especially for those that deal directly 

with border situations in terms of professional secrecy. 
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1 INTRODUÇÃO 

É essencial que as actividades desenvolvidas pelos enfermeiros assentem em alicerces científicos, 

incluindo estudos que poderão realizar por forma a identificar as necessidade da população que 

servem, contribuindo assim para alterações no seu comportamento, aumentando deste modo a 

qualidade de vida dos utentes.  

O Decreto-Lei nº 437/91, de 8 de Novembro, que aprovou o regime geral da carreira de 

enfermagem, dotou a Enfermagem de mecanismos adequados à profissão. O Decreto-Lei nº 

412/98 de 30 de Dezembro efectua algumas alterações pontuais ao anterior Decreto-Lei1. 

Assim e de acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei 412/98 de Dezembro, é competência do 

enfermeiro realizar e colaborar em estudos sobre problemas de enfermagem, visando a melhoria 

dos cuidados de enfermagem. 

As funções de enfermeiro contidas no artigo 7º, nº 2, alínea j) são: “Realizar ou colaborar em 

trabalhos de investigação em enfermagem, visando a melhoria dos cuidados de enfermagem”2. 

No âmbito da avaliação, do 2º ano do III Curso de Mestrado em Bioética, instituído pelo Serviço 

de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, foi-nos 

solicitada a elaboração de um trabalho de dissertação. Por este motivo decidimos efectuar um 

trabalho de investigação tendo como base o tema “Segredo Profissional – Situações Limite”. 

A enfermagem, na sua essência é uma profissão que envolve situações que encerram aspectos 

ético-morais de natureza complexa. A necessidade de os profissionais de enfermagem darem 

resposta às exigências da alta competência técnica e da elevada competência no “toque”, no 

Cuidar Humano, pressupõe uma actuação tecnicamente competente e eticamente desenvolvida.  

Enquanto profissionais é imprescindível que procuremos enfrentar os complexos desafios que se 

colocam na actualidade tanto a nível pessoal, como institucional e social. O estudo das teorias 

éticas, a clarificação da variedade de factores que precisam de ser analisados quando se enfrentam 

dilemas éticos e o próprio processo de tomada de decisão, são alguns dos elementos que se exige 

hoje que os enfermeiros aprofundem, por forma a fundamentarem as suas práticas profissionais, 

e assim aplicarem de forma exigente e criativa os princípios éticos e deontológicos como os 

definidos no documento dos Estatutos da Ordem dos Enfermeiros Portugueses.  

                                                
1 Disponível in: http://biblio.esear.pt/pdf/Decreto412-98.pdf 
2 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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O segredo profissional é uma implicação fundamental do direito à privacidade individual, e deve 

ser observado na maioria das circunstâncias. Só quando estamos perante um interesse público ou 

privado tem justificação questioná-lo (Nunes, 1998, p. 34). 

O segredo profissional surge da evolução das normas éticas na relação profissional-doente ao 

longo da história, sendo indispensável para uma boa prática da profissão. Normas éticas como 

respeito e confidencialidade do doente, obrigam-nos a guardar tudo que nos chega ao nosso 

conhecimento por intermédio desta relação (Queirós, 2001, p.68). 

O segredo profissional, ou seja, tudo o que o médico teve conhecimento no exercício da sua 

actividade representa um dos deveres essenciais da relação de confiança com o doente. A sua 

violação pode ser considerada crime, mas a sua revelação é possível, com justa causa. É aceite 

quando se tem em vista o bem da saúde pública, estando incluídos os casos previstos na lei a 

denúncia obrigatória e aqueles em que é determinante a prevenção da saúde da colectividade 

(Carvalho, 2002, p. 299).  

Durante as actividades de cuidados de saúde surgem frequentemente situações de possíveis 

dilemas éticos. A bioética clínica tem por objectivo a identificação, análise e resolução de 

problemas morais que surgem durante a prestação de cuidados de saúde (Queirós, 2001, p. 63).  

Muitas vezes estes dilemas necessitam de uma intervenção elaborada num período muito curto 

de tempo, requerendo espírito crítico e reflexivo associado à experiência clínica e ainda, ao 

pensamento ético fundamentado (Queirós, 2001, p. 67). 

Desempenhamos funções no Serviço de Obstetrícia – Puerpério do Hospital de São João, onde 

se tem observado a existência de vários casos que originam dilemas éticos nomeadamente, casos 

de parturientes portadoras de VIH positivo, que solicitam à equipa de enfermagem para não 

divulgarem ao marido que são seropositivas, pois contraíram o vírus com o anterior 

companheiro. Isto suscita grandes dúvidas e polémica na Equipa de Enfermagem, quanto ao 

modo como se deve agir. 

Assim, após algum tempo de reflexão, pareceu-nos tratar-se de um estudo útil e pertinente na 

medida em que a informação colhida nos permitirá: 

 Averiguar a atitude dos profissionais de saúde face ao segredo profissional tendo como 

fim a melhoria da prestação de cuidados; 

 Apresentar propostas de solução para os conflitos éticos identificados.  

A dissertação está organizada da seguinte forma: contextualização teórica, metodologia, 

apresentação dos dados, tratamento e análise dos dados e, por fim, apresentação de propostas. O 
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enquadramento teórico contribui para a compreensão da temática através da recolha de ideias de 

alguns autores sobre o segredo profissional. 

A contextualização teórica aborda a problemática do segredo profissional. Começamos por 

abordar a conceptualização do termo, abordando as profissões que estão abrangidas pelo segredo 

profissional. Referimos e salientamos os códigos deontológicos a que esses profissionais estão 

vinculados. De seguida abordamos a legislação nacional e internacional referente ao sigilo 

profissional. 

Reportamo-nos aos conflitos/dilemas éticos que um profissional defronta no seu dia-a-dia 

perante certas situações em que, por um lado, se coloca a obrigação de sigilo profissional e, por 

outro lado, a ruptura do segredo profissional perante o direito de terceiros. Estamos, portanto, 

perante um dilema ético de valores e critérios que têm de ser muito bem ponderados, antes de se 

poder quebrar o segredo profissional.  

Veja-se, neste sentido, a situação de um indivíduo infectado com VIH que não toma qualquer 

precaução para não infectar a sua companheira. Salientamos também a situação de violência 

doméstica sobre mulheres e crianças - que constitui um crime público - em que o profissional se 

vê confrontado entre o dever de divulgar o crime ou respeitar o sigilo profissional. Mencionamos 

ainda o caso de um indivíduo que confessa a um profissional que matou uma pessoa e pede ao 

profissional para não o divulgar. 

Também referimos princípios e valores fundamentais tais como a privacidade, a confiança e a 

relação entre o profissional o doente. 

Partindo do princípio ético do respeito pela dignidade da pessoa humana abordamos esta questão 

enquadrando o segredo nos princípios propostos por Beuchamp e Childress (2002): respeito pela 

autonomia, beneficência, não-maleficência, e justiça. A aplicação destes princípios permite a 

resolução e decisão sobre certos dilemas éticos que se colocam aos profissionais de saúde (Neves 

C., 2001; p. 14). 

A dissertação foi direccionada para os profissionais de enfermagem (nomeadamente a aplicação 

do questionário) por ser a nossa área profissional e ser bastante difícil abranger todas as outras 

áreas profissionais. Por este motivo, no enquadramento teórico são apresentadas as áreas 

profissionais que estão submetidas ao segredo profissional e, na parte metodológica, só é referida 

a área de enfermagem.  

A partir da análise dos resultados obtidos através do questionário direccionado à equipa de 

Enfermagem do Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia, extraem-se as conclusões 

relevantes em relação à atitude dos profissionais de saúde face ao segredo profissional e 
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elaboram-se algumas propostas que, de alguma forma, possam vir a contribuir para ajudar os 

enfermeiros na resolução de situações limite do segredo profissional e, por conseguinte, uma 

melhor prestação dos cuidados de enfermagem. 

Pretendemos definir, caracterizar e desenvolver o tema segundo os seguintes objectivos: 

Objectivos gerais: 

 Cumprir uma exigência de avaliação;  

 Compreender a importância do segredo profissional; 

 Aprofundar conhecimentos sobre o segredo profissional, a legislação e Códigos 

deontológicos das profissões sujeitas ao segredo profissional; 

 Estudar o dever ou não de revelar/proteger os direitos de terceiros em situações limite, 

como a violência sobre mulheres e crianças, o caso de indivíduos com doenças infecto-

contagiosas ou feridos por causa suspeita; 

Objectivos específicos: 

 Iniciar um percurso pessoal na investigação;  

 Identificar os factores intervenientes no segredo profissional; 

 Definir segredo profissional;  

 Identificar a atitude dos profissionais de saúde do serviço de Urgência de 

Obstetrícia/Ginecologia face ao segredo profissional, em situações limite; 

 Identificar o grau de sensibilização dos enfermeiros para a importância do segredo 

profissional; 

 Implementar um instrumento de colheita de dados; tratar os dados adquiridos; interpretar 

e comentar esses dados. 

 Obter conclusões e apresentar propostas; 

 Obter um resultado final sobre o tema em causa que seja relevante para a profissão de 

enfermagem. 

A metodologia utilizada é do tipo descritivo e exploratório, baseada em pesquisa bibliográfica, 

leitura e reflexão, bem assim como no apoio e orientação da Prof.ª Dr.ª Helena Melo. 
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2 Contextualização teórica 

A revisão bibliográfica é uma pedra basilar na edificação de um trabalho de investigação. Após a 

identificação do objecto de estudo as leituras relacionadas com a mesma clarificam as ideias, 

aprofundam conhecimentos e ajudam a obter informações de estudos já efectuados na área. O 

enquadramento teórico apresentado neste capítulo baseou-se numa pesquisa bibliográfica (livros, 

artigos e apontamentos) referente à literatura relevante para o tema. 

2.1 O segredo profissional e os dilemas éticos 

Na nossa prática profissional somos confrontados, com certa frequência, com a existência de 

dilemas ético-deontológicos. Pretendemos averiguar como os profissionais resolvem os dilemas 

éticos que se lhes colocam. Neste contexto, perante conflitos de princípios/valores o enfermeiro 

deverá ser capaz de escolher a melhor estratégia para os resolver. 

Cabe-nos a nós, como profissionais de saúde, dar um contributo para que esse trabalho seja 

positivo, pensando que a nossa finalidade é só uma: o cuidar da pessoa doente. Assim, é 

importante que cada elemento tenha conhecimento do seu “eu” para que adopte uma filosofia de 

trabalho, onde os valores e as atitudes sejam ponderados e analisados antes de tomar decisões 

que possam afectar o doente no seu todo bio-psico-social. 

Para compreender o segredo profissional iremos abordar a sua definição, as profissões sujeitas a 

segredo profissional, a legislação, as normas deontológicas, e as situações limite de segredo 

profissional. 

2.1.1 Definição de segredo profissional 

Segundo Manuel Costa Andrade (1999) segredo significa “um facto (ou conjunto de factos) apenas 

conhecido de um circulo determinado (e, em princípio restrito) de pessoas e em relação ao qual aquele a cuja esfera 

pertence tem a vontade, assente num interesse razoável de que ele continue apenas conhecido daquele circulo ou 

(para além do círculo) de quem ele decidir” (Andrade, 1999, p. 778).  

O termo “segredo” significa, em sentido lato, tudo aquilo que se quer cuidadosamente ocultar ou 

que não se deve dizer (Carlos M., 2004, p. 2). 

Entende-se por segredo tudo aquilo, pertencendo a alguém e que pela sua natureza, não deve ser 

conhecido por outrem, não deve ser acessível, a não ser que haja vontade expressa do próprio 
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para a sua divulgação (Domingues, 2004, p. 31). A garantia da privacidade de uma pessoa requer 

a observação da confidencialidade de suas informações (Fortes, 1998, p. 73). 

Segundo Maria Rueff (2005, p. 259) o segredo é a verdade de cada um perante si próprio e 

perante os outros, dada a alguém sem o consentimento de revelação.  

A confidencialidade é uma exigência moral – o segredo é imposto, por razões relacionadas com a 

intimidade e a privacidade do sujeito. 

Podem classificar-se vários tipos de segredo (Domingues, 2004, p. 31): 

 Segredo natural – é aquele que chega até nós pela própria natureza das coisas, mesmo 

sem que haja qualquer compromisso ou pedido de confidencialidade por parte do 

próprio. 

 Segredo prometido – surge de uma promessa ou contrato expresso por meio de 

palavras ou por escrito de guardar segredo sobre um determinado assunto confidenciado. 

Estabelece-se um contrato de sigilo após tomar-se conhecimento do facto. 

 Segredo profissional – abrange todos os conhecimentos que se adquirem no exercício 

de uma actividade, havendo um pacto implícito de confidencialidade entre o profissional 

e o sujeito.  

A obrigação de guardar em segredo os factos de que se tenham tomado conhecimento no 

exercício de uma profissão foi imposta e assegurada, com sanções penais e disciplinares, por 

motivos de interesse público evidente3. 

Do ponto de vista histórico, a profissão médica foi a primeira4 a criar um Código de Ética. No 

Juramento de Hipócrates criado pela Escola Médica Grega de Cós, no século V a. C. o segredo 

médico já era consignado com a seguinte formulação: “Tudo o que verei ou ouvirei na sociedade, durante 

o exercício ou mesmo fora do exercício da minha profissão, e que não deverá ser revelado manterei em segredo, 

considerando uma coisa sagrada” (Neves C. 2001 p. 47; Teixeira, 2003, p. 33). 

Neste documento, que representa uma espécie de referência clássica para a deontologia e a ética 

médicas, pode também ler-se  que “tudo o que durante o tratamento (e também fora dele) tiver visto e ouvido 

sobre a vida comum das pessoas e que não deva ser divulgado, calarei como coisa sagrada” (Leone, Salvatore e 

Cunha, 2001, p. 1012).  

                                                
3 Da Procuradoria-geral da República, Conselho da Procuradoria-geral da República, Parecer nº648/43, 
disponível in:  http://www.pgr.pt/ 
4 O Juramento de Hipócrates, provém de escritos redigidos entre 430 e 330 a.C., sendo anterior ao segredo 
religioso, consagrado depois de Cristo, na igreja católica depois do século III d.C. (RUEFF, 2005, p. 265). 
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O conteúdo do juramento Hipocrático foi adoptado pela Assembleia-geral da Associação Médica 

Mundial, em 1948, em Genebra, na denominada Declaração de Genebra (Costa, 1996; in Archer, 

Biscaia e Osswald, p. 394). 

O segredo médico está, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista cultural, quer 

ainda do ponto de vista social, altamente enraizado na profissão médica. O compromisso do 

sigilo de toda a informação a que o médico tem acesso durante o acto médico, é a base de 

confiança necessária e indispensável da relação médico/doente (Neves, 2001, p. 47). 

O segredo médico define-se como uma regra deontológica que impõe a obrigação de discrição a 

qualquer indivíduo depositário, pelas suas funções, das informações que lhe são confiadas. A 

obrigação não abrange apenas as confidências, mas também os factos descobertos no exercício, 

ou por ocasião do exercício, da profissão (Hottois e Parizeau, 1998, p. 338).  

Ao segredo médico, enquanto dever moral consignado nos Códigos deontológicos, foi 

posteriormente conferido em muitos países, entre os quais Portugal, as características de 

obrigação legal (civil e penal) (Neves C., 2001, p. 47). 

O segredo médico é também a verdade que o doente refere ao seu médico, sem consentimento 

de revelação a terceiros, onde se estabelece uma relação entre ambos fundada na doença ou na 

prevenção da doença. É fundamental para o profissional, e por isso, essencial ao exercício da 

medicina como ciência (Rueff, 2005, p. 259). 

O segredo médico, ao assegurar a privacidade, favorece a honestidade e confiança do doente no 

seu médico, e o suporte para uma melhor prestação de cuidados e para a dignidade da pessoa 

(Neves C., 2001, p. 49). 

Segundo Goldim e Francisconi (1998, p. 270), muitos autores e códigos utilizam indistintamente 

os termos “sigilo” e “segredo”. Estes autores referem que “a palavra segredo pode ter o significado de 

mera ocultação ou de preservação de informações. Os segredos dizem respeito à intimidade da pessoa, portanto 

devem ser mantidos e preservados adequadamente. A palavra sigilo tem sido cada vez menos utilizada. A sua 

utilização em diferentes idiomas tem caracterizado cada vez mais os aspectos de ocultação e menos os de 

preservação”. 

O “segredo médico” refere-se ao exercício da actividade médica e não ao médico. Por isso a 

designação nos termos legais de “segredo profissional” e não “segredo médico” (Teixeira, 2003, p. 33). 

A interrogação acerca do carácter absoluto ou relativo do segredo profissional é justificada 

devido ao facto de existirem doenças contagiosas e os seus portadores apresentarem 

comportamentos que põem em risco valores essenciais como a vida humana, a integridade moral 
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e física, a liberdade, a segurança, a saúde das pessoas, surgindo conflito de interesses, entre, por 

um lado, a confidencialidade e, por outro lado, o interesse da comunidade na inviolabilidade da 

vida, liberdade, integridade e segurança (Rueff, 2005, p. 259). 

Existem questões importantes: se a privacidade será ilimitada, se poderão existir limites à quebra 

do dever do sigilo e à regra deontológica e jurídica do segredo profissional. Para os profissionais 

a principal recusa para quebrar o segredo profissional é o facto de esse poder se tornar 

“arbitrariamente dilatado”. A privacidade individual constitui um valor protegido (Nunes e Melo, 

2007, p. 23).  

Em certas situações concretas, muito específicas, poderão ser poupadas vidas caso se quebre o 

referido segredo (Rueff, 2005, p. 259). 

Segundo Goldim e Francisconi (2004, p.276), a quebra de segredo profissional somente é 

eticamente admitida quando estão presentes os quatro seguintes critérios:  

1. Um sério dano físico a uma pessoa identificável e específica tiver alta probabilidade de 

ocorrência;  

2. Um benefício real resultar desta quebra de confidencialidade;  

3. For o último recurso, após ter sido utilizada a persuasão ou outras abordagens;  

4. Este procedimento deverá ser generalizável, sendo novamente utilizado em outra 

situação com as mesmas características, independentemente de quem seja a pessoa 

envolvida.  

Os mesmos autores salientam ainda que, mesmo quando estão presentes os quatro critérios, se 

deve apresentar o caso ao Comité de Bioética, esclarecendo adequadamente os factos e a 

situação, pois consideram a confidencialidade como um dever absoluto.   

Segundo A. Carvalho e A. Porto (2002), citados por Frederico Teixeira (2003, p. 39), a revelação 

do segredo profissional só é permitida quando imposta por lei, ou com autorização do 

interessado esclarecido, ou pedida pelos representantes legais (do menor ou incapaz). A hipótese 

de revelar um segredo por “justa causa” é motivo de várias interpretações.  

Vaz Serra (2002, p. 328) salienta que a obrigação do segredo profissional não impede que o 

médico tome as precauções necessárias, promova ou participe em medida de defesa sanitária, 

indispensável à salvaguarda da vida e da saúde das pessoas, nomeadamente dos membros da 

família e outros que residam ou se encontrem no local onde estiver o doente. 
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A Constituição da República Portuguesa5 (CRP), refere no seu artigo 26º, no nº 1: protecção à 

intimidade da vida privada “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 protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”. E no nº 2 refere que a lei 

protege os cidadãos contra o abuso da vida privada: “A lei estabelecerá garantias efectivas contra a 

utilização abusiva, ou contrária à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias”. 

O facto do segredo médico ser considerado como valor absoluto e supremo, em que o médico é 

o único a decidir difere da sociedade e medicina actual em que o doente é o titular dos interesses 

protegidos (Abreu, 2005, p 263)6. 

Existe uma forte tensão entre o gesto médico destinado à saúde do indivíduo, enquanto pessoa 

singular e a medicina de saúde pública, cujo objectivo é a saúde da comunidade (Neves C., 2001, 

p. 49). 

Conforme refere Stuart Mill (1977), citado por Carlos Neves (2001, p. 50), a liberdade pessoal 

pode ser legitimamente constrangida quando o exercício dessa liberdade coloca a liberdade ou os 

direitos de terceiros em risco.  

Por vezes, os interesses do indivíduo coincidem com os da comunidade; a análise do segredo 

profissional demonstra conflitos de objectivos divergentes, mas muitas vezes complementares 

entre o indivíduo, instituições e sistemas de saúde (Neves C., 2001, p. 57). 

Também refere Paulo Fortes (1998, p. 81): “Denominam-se legal e deontologicamente de “justa causa”, 

situações em que, existindo colisão de interesses e de direitos, um deles, no caso, o direito à privacidade, deve ser 

sacrificado em benefício de outro direito, por exemplo, a vida ou a saúde de outra pessoa ou da colectividade”. 

Igualmente Goldim e Francisconi (1998, p. 274) consideram que podem haver excepções à 

preservação de informações desde que por justa causa e baseada na legislação, em circunstâncias 

tais como: testemunhar em tribunal; em situações especiais previstas na lei e compatíveis com a 

gravidade; comunicar, à autoridade competente, a ocorrência de doença; procedimento ou 

situação de informação compulsória, de maus-tratos em crianças ou adolescentes, de abuso de 

cônjuge ou de idoso, ou de ferimento por arma de fogo ou de outro tipo, quando houver a 

suspeita de que esta lesão seja resultante de um acto criminoso.  

                                                
5 Constituição da República Portuguesa, Sétima revisão constitucional, 2005, Lei constitucional nº 1/2005, de 
12/8, publicado no Diário da República, I Série A, nº 155, de 12 de Agosto de 2005, disponível in: 
http://www.cnpcjr.pt/ 
6 Daniel Serrão (1997), refere que durante muitos séculos os médicos beneficiaram de um poder privilegiado, 
com poderes absolutos sobre os doentes. A evolução do saber cientifico sobre as doenças, aliada à modernização 
e generalização das técnicas de comunicação de massas, alterou profundamente e irreversivelmente a natureza da 
relação do médico com o doente, sendo a mais importante consequência o adquirir de direitos do doente face ao 
médico e outros profissionais de saúde.  
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A comunicação de doença de notificação obrigatória, assim como de situações com possíveis 

desenrolamentos judiciais como, por exemplo, lesão por arma de fogo, tem por base o princípio 

da beneficência no seu sentido mais amplo e utilitarista, isto é, como beneficência expandida ou 

beneficência social. O indivíduo não tem benefício pessoal, mas a sociedade é beneficiada 

(Goldim e Francisconi, 1998, p. 275). 

A violação de segredo profissional pode ocorrer em situações muito comuns entre os 

profissionais de saúde, por exemplo, quando realizam comentários sobre pacientes em 

elevadores, corredores, restaurantes, cantinas ou refeitórios. Uma pesquisa efectuada por Ubel Pa 

e colaboradores (1995), citados por Goldim e Francisconi (1998, p. 275) revelou que em 13,9% 

das situações observadas em elevadores houve comentários inadequados, dos quais metade 

claramente revelaria informações confidenciais. 

Os profissionais de saúde ao respeitarem o segredo profissional numa sociedade democrática 

moderna reafirmam o respeito pala dignidade humana e pela vida privada do doente; só em casos 

excepcionais a manutenção do segredo profissional entra em conflito com a transparência, 

enquanto ideal democrático (Neves C., 2001, p. 58). 

No contexto dos cuidados de saúde a crescente complexidade das situações de saúde, o avanço 

da tecnologia e da ciência e a supremacia do factor economicista fazem surgir situações que 

envolvem aspectos éticos e morais complexos. O confronto de valores destas situações impõe 

aos profissionais a necessidade de efectuarem uma escolha (Gândara, 2004, p. 403). 

2.1.2 Profissões sujeitas a segredo profissional 

O Código do Processo Penal7, no seu artigo 135º8, faz referência às profissões que estão sujeitas a 

segredo profissional (Silva, 2005). Os ministros de uma religião ou confissão religiosa, os 

                                                
7 Código do Processo Penal, Lei nº 48/2007 de 29 de Agosto, 15.ª alteração ao Código de Processo Penal, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, publicado no Diário da República, I Série, nº 166, de 
29 de Agosto de 2007, disponível in: http://dre.pt/ 
8 Artigo 135º Segredo Profissional: 
“1 — Os ministros de religião ou confissão religiosa e os advogados, médicos, jornalistas, membros de 
instituições de crédito e as demais pessoas a quem a lei permitir ou impuser que guardem segredo podem 
escusar -se a depor sobre os factos por ele abrangidos. 
2 — Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, a autoridade judiciária perante a qual o 
incidente se tiver suscitado procede às averiguações necessárias. Se, após estas, concluir pela ilegitimidade da 
escusa, ordena, ou requer ao tribunal que ordene, a prestação do depoimento. 
3 — O tribunal superior àquele onde o incidente tiver sido suscitado, ou, no caso de o incidente ter sido 
suscitado perante o Supremo Tribunal de Justiça, o pleno das secções criminais, pode decidir da prestação de 
testemunho com quebra do segredo profissional sempre que esta se mostre justificada, segundo o princípio da 
prevalência do interesse preponderante, nomeadamente tendo em conta a imprescindibilidade do depoimento 
para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade de protecção de bens jurídicos. A 
intervenção é suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento. 
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advogados, os médicos, os enfermeiros, são profissionais que devem respeitar o segredo 

profissional. Todos estes profissionais regem-se por um Código deontológico, pela auto-

regulamentação e controlo do exercício profissional na salvaguarda dos direitos e garantias da 

população. Assim, estes profissionais, comprometem-se a agir de determinada forma. 

O direito reconhece a qualquer cidadão a salvaguarda da privacidade, da sua vida privada. Para 

garanti-la existem regras e sanções aplicáveis aos seus violadores. O segredo profissional está 

consagrado em varias ordens profissionais como, por exemplo, a Ordem dos Médicos, a Ordem 

dos Enfermeiros e a Ordem dos Advogados. 

O Código deontológico, definindo um ideal de serviço, torna-se o instrumento de preservação da 

imagem social do profissional. Expressa as grandes directrizes que todos os profissionais se 

comprometem a respeitar e promover. A deontologia9 como a formulação de um “dever ser 

profissional”, é definida como o conjunto de normas relativas a uma determinada profissão, 

fundamentadas nos princípios da moral e do direito, que procuram definir as boas práticas, tendo 

em conta as características próprias da profissão. A diferença entre a deontologia, a ética e a 

moral decorre da própria origem das normas, em que as deontológicas são estabelecidas pelos 

próprios profissionais, depois de reflexão sobre a prática e tendo como base o que favorece e 

prejudica a profissão (Nunes, Bettencourt e Deodato, 2006). 

Quando se torna necessário colaborar com a justiça o profissional pode ser chamado a depor em 

tribunal acerca de factos abrangidos pelo segredo profissional. Conforme refere o artigo 135º, nº 

3 o regime de quebra de sigilo profissional tem em conta “o princípio da prevalência do interesse 

preponderante, nomeadamente tendo em conta a imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a 

gravidade do crime e a necessidade de protecção de bens jurídicos”. 

O profissional abrangido pelo sigilo profissional pode escusar-se a prestar declarações sobre os 

factos que se encontram abrangidos pelo segredo. Perante esta situação, a decisão da autoridade 

judiciária ou do tribunal é tomada após ser ouvido o organismo representativo da profissão que 

se encontra abrangida pelo segredo profissional. 

Salientamos que o único segredo que se encontra salvaguardado como absoluto é o segredo 

religioso, conforme refere o nº 5 do artigo 135º. 

                                                                                                                                                   
4 —Nos casos previstos nos nºs 2 e 3, a decisão da autoridade judiciária ou do tribunal é tomada ouvido o 
organismo representativo da profissão relacionada com o segredo profissional em causa, nos termos e com os 
efeitos previstos na legislação que a esse organismo seja aplicável 
5 — O disposto nos n.os 3 e 4 não se aplica ao segredo religioso.” Disponível in: http://dre.pt/  
9 A deontologia define um conjunto de regras que indicam como deverá alguém comportar-se na qualidade de 
membro de uma profissão, refere a conveniência ou necessidade de que uma profissão tenha certas 
características. A preocupação da deontologia é a correcção da acção, apresentando indicações práticas e 
precisas de um modo imperativo (iniciadas por "o profissional deve"). (Nunes, Bettencourt e Deodato, 2006).  
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A quebra do segredo profissional sem “justa causa”, portanto a violação do dever de segredo, 

constitui responsabilidades diferentes que simultaneamente podem ser cumulativas. Ao 

profissional pode ser atribuída uma responsabilidade disciplinar que, no âmbito profissional 

(responsabilidade disciplinar profissional), se traduz na jurisdição disciplinar da respectiva ordem 

profissional, administrativa (responsabilidade disciplinar administrativa) que se coloca quando o 

profissional exerce funções para o estado10, ou laboral (responsabilidade disciplinar laboral) 

quando existe um contrato de trabalho. 

O Código Penal11, no artigo 195º, refere que a violação do segredo profissional constitui um 

crime12. No artigo 383º13 do Código supra-citado, reporta-se à “violação de segredo por funcionários”, 

referindo-se aos funcionários e agentes administrativos. Em certas profissões como, por 

exemplo, advogados, enfermeiros e médicos, a violação do dever do sigilo, além de constituir 

crime, constitui também um ilícito disciplinar e pode constituir um ilícito civil.  

                                                
10 O profissional que exerce funções em serviços públicos está abrangido pelo Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários da Administração Pública (central, regional e local), aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de 
Janeiro, que refere no seu art. 1º: “O Estatuto aplica-se aos funcionários e agentes da administração central, 
regional e local.” 
No artigo 3º, nº1 considera-se infracção disciplinar o facto, ainda que meramente culposo, praticado pelo 
funcionário ou agente com violação de algum dos deveres gerais ou especiais decorrentes da função que exerce. 
No artigo 3º, nº9, está consagrado o dever de sigilo que consiste em guardar segredo profissional relativamente 
aos factos de que tenha conhecimento em virtude do exercício das suas funções e que não se destinem a ser do 
domínio público. 
As penas aplicáveis aos funcionários e agentes abrangidos pelo presente Estatuto pelas infracções disciplinares 
que cometerem vão desde repreensão escrita, multa, suspensão, inactividade, aposentação compulsiva, podendo 
ir até à demissão. 
Disponível in: http://areapessoal.ist.utl.pt/files/legislacao/dl24_estatuto_disciplinar_FAP.pdf 
11 Código Penal, Lei n.º 59/2007 de 4 de Setembro, Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, publicada no diário da República, 1.ª série, nº 170 de 4 de Setembro 
de 2007, disponível in: http://dre.pt/ PDF  
12 Artigo 195º - 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.”, 
disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF  
13 Artigo 383º – Violação de segredo por funcionários 
“1. O funcionario que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha sido confiado no 
exercicio das suas funções, ou cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerça, com intensao 
de obter, para si ou para outra pessoa, beneficio ou com a consciencia de causar prejuizo ao interesse público 
ou a terceiros, é punido com pena de prisao até tres anos ou com pena de multa. 
2. Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para a vida ou para a 
integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado é punido com pena de prisão de 
um a cinco anos.  
3. O procedimento criminal depende da participaçao da entidade que superintender no respectivo serviço ou da 
queixa do ofendido.” 
Disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
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No Código Civil14, o artigo 483º e seguintes, referem que, quem com dolo ou mera culpa, violar 

ilicitamente o direito de outra pessoa ou outra disposição legal é obrigado a indemnizar o 

lesado15. 

O Código Processo Civil16, no seu artigo 519º17, faz referência a que qualquer pessoa tem o dever 

de prestar a sua colaboração para a descoberta da verdade, porém a recusa é legítima quando 

exista violação do sigilo profissional ou de funcionários públicos. Contudo quando existe escusa, 

é aplicável, com as adaptações impostas pela natureza dos interesses em causa, o disposto no 

processo penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e da dispensa do dever de sigilo 

invocado.  

                                                
14 Código Civil, Decreto-Lei nº 47 344, de 25 de Novembro de 1966, actualizado até ao Decreto-Lei n.º 
324/2007, de 28 de Setembro, publicado no Diário da República, I Série, nº 188, de 28 de Setembro de 2007, 
disponível in: http://www.dgpj.mj.pt/sections/informacao-e-eventos/noticias4411/decreto-lei-n-324-
2007/downloadFile/file/DL_324_2007.pdf?nocache=1190970250.9 
15 “Artigo 483º - Princípio geral 
“1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal 
destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. 
2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei.” 
disponível in:  http://www.verbojuridico.net/ 
16 Código Processo Civil, Decreto-Lei n.º 44 129 de 28 de Dezembro de 1961, actualizado até ao Decreto-Lei n.º 
34/2008, de 26 de Fevereiro, publicado no diário da República, 1.ª série, nº 40, de 26 de Fevereiro de 2008, 
disponível in:  
http://www.mj.gov.pt/sections/destaques/outros/acesso-a-justica-mais/downloadFile/attachedFile_f0/Decreto_-
_Lei_34_de_2008_de_26_de_Fevereiro.pdf?nocache=1204139149.73 
17 “Artigo 519.º - Dever de cooperação para a descoberta da verdade 
1. Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta 
da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspecções necessárias, facultando o 
que for requisitado e praticando os actos que forem determinados.  
2. Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, sem prejuízo dos meios coercitivos 
que forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa para efeitos 
probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova decorrente do preceituado no nº 2 do art. 344.º do 
Código Civil.  
3. A recusa é, porém, legítima se a obediência importar:  
a) Violação da integridade física ou moral das pessoas;  
b) Intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações;  
c) Violação do sigilo profissional ou de funcionários públicos, ou do segredo de Estado, sem prejuízo do 
disposto no nº 4.  
4. Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do número anterior, é aplicável, com as adaptações impostas 
pela natureza dos interesses em causa, o disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da 
escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado. Disponível in: http://www.portolegal.com/CPCivil.htm 
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No artigo 519º-A18, salienta-se a importância da confidencialidade de dados que se encontrem na 

disponibilidade de serviços administrativos, em suporte manual ou informático, e que se refiram 

à identificação, à residência, à profissão e entidade empregadora ou que permitam o apuramento 

da situação patrimonial de alguma das partes em causa pendente, em que essas informações serão 

estritamente utilizadas na medida indispensável à realização dos fins que determinaram a sua 

requisição, não podendo ser injustificadamente divulgadas nem constituir objecto de ficheiro de 

informações nominativas. 

Dando ênfase, no artigo 618.º19, alínea 3, a que devem escusar-se a depor os que estejam adstritos 

ao segredo profissional, ao segredo de funcionários públicos e ao segredo de Estado, 

relativamente aos factos abrangidos pelo sigilo, e aplicando-se neste caso o disposto no nº 4 do 

artigo 519º. 

2.1.2.1 Código deontológico dos Ministros da religião 

Na Lei da Liberdade Religiosa20 o Estado reconhece e garante a liberdade religiosa das pessoas. 

No seu artigo 15º21 refere que os Ministros do culto são as pessoas como tais consideradas 

segundo as normas da respectiva igreja ou comunidade religiosa. Os ministros do culto deverão 

ser certificados pelos órgãos competentes que os credenciam para a prática de actos 

determinados. 

                                                
18 Artigo 519.º-A - (Dispensa de confidencialidade pelo juiz da causa) 
1. A simples confidencialidade de dados que se encontrem na disponibilidade de serviços administrativos, em 
suporte manual ou informático, e que se refiram à identificação, à residência, à profissão e entidade 
empregadora ou que permitam o apuramento da situação patrimonial de alguma das partes em causa pendente, 
não obsta a que o juiz da causa, oficiosamente ou a requerimento de alguma das partes, possa, em despacho 
fundamentado, determinar a prestação de informações ao tribunal, quando as considere essenciais ao regular 
andamento do processo ou à justa composição do litígio.  
2. As informações obtidas nos termos do número anterior serão estritamente utilizadas na medida indispensável 
à realização dos fins que determinaram a sua requisição, não podendo ser injustificadamente divulgadas nem 
constituir objecto de ficheiro de informações nominativas” Disponível in: 
http://www.portolegal.com/CPCivil.htm 
 
19 Artigo 618.º - Recusa legítima a depor 
[...] 
3. Devem escusar-se a depor os que estejam adstritos ao segredo profissional, ao segredo de funcionários 
públicos e ao segredo de Estado, relativamente aos factos abrangidos pelo sigilo, aplicando-se neste caso o 
disposto no nº 4 do artigo 519º” Disponível in: http://www.portolegal.com/CPCivil.htm 
20 Lei da Liberdade Religiosa, lei nº 16/2001, de 22 de Junho, publicado no Diário da Republica, nº 143/2001, 
Série I-A, disponível in: http://www.dgrn.mj.pt/legislacao/liberd_relig.asp 
21 Artigo 15.º – Ministros do culto 
“1 - Ministros do culto são as pessoas como tais consideradas segundo as normas da respectiva igreja ou 
comunidade religiosa. 
2 - A qualidade de ministro do culto é certificada pelos órgãos competentes da respectiva igreja ou comunidade 
religiosa, que igualmente credenciam os respectivos ministros para a prática de actos determinados. 
3 - A autenticação dos certificados e das credenciais referidas no número anterior compete ao registo das 
pessoas colectivas religiosas.” 
Disponível in: http://www.dgrn.mj.pt/legislacao/liberd_relig.asp#topo 
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Segundo o artigo 16º22 os ministros do culto não podem prestar declarações aos magistrados ou 

outras autoridades sobre todas as informações que tenham tido conhecimento durante o seu 

ministério. Os ministros de culto têm direito a pedir escusa de intervenção como jurado (artigo 

18º)23. 

Em 18 de Maio de 2004 foi assinada no Vaticano a nova Concordata entre a Santa Sé e a 

República Portuguesa. Este acordo internacional bilateral foi assinado respectivamente pelo 

Cardeal Ângelo Sodano e pelo Primeiro-ministro Português Doutor José Manuel Durão Barroso. 

O novo pacto substitui a Concordata de 7 de Maio de 1940, em vigor durante 64 anos, celebrada 

no tempo do Santo Padre Pio XII e do Doutor António Oliveira Salazar. Este documento 

reconhece pela primeira vez a personalidade jurídica da Conferência Episcopal Portuguesa. A 

Concordata de 2004 garante o sigilo religioso, no seu artigo 5º24, estabelece a confidencialidade 

eclesiástica e no artigo 6º25 isenta o clero dos deveres judiciais.  

2.1.2.2 Código deontológico dos Advogados 

O Estatuto da Ordem dos Advogados26, no artigo 87º, impõe a obrigação de segredo 

profissional, referente a todos os assuntos profissionais que lhe tenham sido revelados pelo 

cliente ou por sua ordem ou conhecimento no exercício da sua profissão27.  

                                                
22 Artigo 16.º – Direitos dos ministros do culto 
“1 - Os ministros do culto têm a liberdade de exercer o seu ministério. 
2 - Os ministros do culto não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades sobre factos e 
coisas de que tenham tido conhecimento por motivo do seu ministério.” 
Disponível In: http://www.dgrn.mj.pt/legislacao/liberd_relig.asp#topo 
23 Artigo 18.º – Escusa de intervenção como jurado 
“Os ministros do culto, os membros dos institutos de vida consagrada e outras pessoas que exerçam 
profissionalmente actividades religiosas de igrejas ou de outras comunidades religiosas inscritas podem pedir 
escusa de intervenção como jurados. 
24 Artigo 5 – Os eclesiásticos não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades sobre factos 
e coisas de que tenham tido conhecimento por motivo do seu ministério.” Disponível In: http://www.ucp.pt/ 
25 Artigo 6 – “Os eclesiásticos não têm a obrigação de assumir os cargos de jurados, membros de tribunais e 
outros da mesma natureza, considerados pelo direito canónico como incompatíveis com o estado eclesiástico.” 
Disponível In: http://www.ucp.pt/ 
26 Estatuto da ordem dos advogados, aprovada pela Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro de 2005, e revoga o 
Decreto-Lei n.º 84/84, de 16 de Março, com as alterações subsequentes. In diário da República. - S.1-A n.18 (26 
Janeiro 2005), p.612-646, disponível in: http://www.oa.pt/ 
27 Artigo 87º - (“ Segredo profissional”) 
“1 - O advogado é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento 
lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços, designadamente:  
a) A factos referentes a assuntos profissionais conhecidos, exclusivamente, por revelação do cliente ou 
revelados por ordem deste;  
b) A factos de que tenha tido conhecimento em virtude de cargo desempenhado na Ordem dos Advogados;  
c) A factos referentes a assuntos profissionais comunicados por colega com o qual esteja associado ou ao qual 
preste colaboração;  
d) A factos comunicados por co-autor, co-réu ou co-interessado do seu constituinte ou pelo respectivo 
representante;  
e) A factos de que a parte contrária do cliente ou respectivos representantes lhe tenham dado conhecimento 
durante negociações para acordo que vise pôr termo ao diferendo ou litígio;  
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O artigo 87, nº1, alínea a) diz respeito a factos que o advogado tem conhecimento que lhe 

tenham sido revelados pelo cliente ou por sua ordem ou conhecimento no exercício da profissão.  

A obrigação de sigilo, a que o advogado se encontra adstrito, abrange os factos que venha a 

conhecer em virtude do exercício da sua profissão: os que lhe foram revelados pelo cliente, por 

ordem deste e aqueles de que teve conhecimento em virtude do exercício da advocacia.  

Segundo Maria Carlos (2004, p. 8), o advogado não está obrigado ao dever de sigilo relativamente 

a factos que não sejam próprios do assunto pendente (mas tão só aos que, directa ou 

indirectamente, se relacionem com o assunto em causa) e a factos de que tenha tido 

conhecimento fora do exercício da profissão.  

O artigo 87, nº 1, alínea b) e c) determinam que o segredo abrange factos de que tenha tido 

conhecimento em virtude de cargo desempenhado na Ordem dos Advogados e a factos 

referentes a assuntos profissionais comunicados por colega com o qual esteja associado ou ao 

qual preste colaboração. 

Nesta situação pretende-se salvaguardar os casos em que o advogado, que exerce um cargo na 

Ordem, e em virtude desse exercício, tem conhecimento de factos originariamente sujeitos a 

sigilo. Se o advogado recorre ao parecer da Ordem, tem necessariamente de expor ao colega, que 

exerce o referido cargo e este, por conseguinte, obriga-se ao sigilo nos mesmos termos do 

originário depositário dos factos sigilosos (Carlos, 2004, p. 8). 

O artigo 87, nº 1, alínea d) refere-se a factos comunicados por co-autor, co-réu ou co-interessado 

do seu constituinte ou pelo respectivo representante. Esta alínea alerta para que o facto de a 

relação de confiança profissional estar para além da estabelecida com o cliente – estão em causa 

                                                                                                                                                   
f) A factos de que tenha tido conhecimento no âmbito de quaisquer negociações malogradas, orais ou escritas, 
em que tenha intervindo.  
2 - A obrigação do segredo profissional existe quer o serviço solicitado ou cometido ao advogado envolva ou 
não representação judicial ou extrajudicial, quer deva ou não ser remunerado, quer o advogado haja ou não 
chegado a aceitar e a desempenhar a representação ou serviço, o mesmo acontecendo para todos os advogados 
que, directa ou indirectamente, tenham qualquer intervenção no serviço.  
3 - O segredo profissional abrange ainda documentos ou outras coisas que se relacionem, directa ou 
indirectamente, com os factos sujeitos a sigilo.  
4 - O advogado pode revelar factos abrangidos pelo segredo profissional, desde que tal seja absolutamente 
necessário para a defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio advogado ou do cliente ou seus 
representantes, mediante prévia autorização do presidente do conselho distrital respectivo, com recurso para o 
Bastonário, nos termos previstos no respectivo regulamento. 
5 - Os actos praticados pelo advogado com violação de segredo profissional não podem fazer prova em juízo.  
6 - Ainda que dispensado nos termos do disposto no n.º 4, o advogado pode manter o segredo profissional.  
7 - O dever de guardar sigilo quanto aos factos descritos no n.º 1 é extensivo a todas as pessoas que colaborem 
com o advogado no exercício da sua actividade profissional, com a cominação prevista no n.º 5. 
8 - O advogado deve exigir das pessoas referidas no número anterior o cumprimento do dever aí previsto em 
momento anterior ao início da colaboração.” Disponível in: http://www.oa.pt/ 
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factos revelados por alguém que tem um interesse paralelo e convergente ao do cliente (Carlos 

M., 2004, p. 9). 

O artigo 87, nº 1, alíneas e) e f) é alusivo a factos de que a parte contrária do cliente ou 

respectivos representantes lhe tenham dado conhecimento durante negociações para acordo que 

vise pôr termo ao diferendo ou litígio e a factos de que tenha tido conhecimento no âmbito de 

quaisquer negociações malogradas, orais ou escritas, em que tenha intervindo. 

Os factos aqui referidos já se encontravam abrangidos pelo dever de sigilo estabelecido na alínea 

a), uma vez que são conhecidos “no exercício da profissão” (Carlos M., 2004, p. 9). 

O artigo 87, nº 2, traduz que o advogado está vinculado ao segredo profissional quer quando os 

seus serviços são contratados de forma duradoura, quer de forma fortuita, quer haja ou não 

representação do cliente, quer esta seja judicial ou extrajudicial, quer o advogado chegue ou não a 

aceitar o serviço para que foi procurado.  

A obrigação de sigilo existe, quer o serviço tenha sido ou não remunerado. A obrigação de sigilo 

é extensível a todos os advogados que, mesmo indirectamente, intervenham no serviço, por 

exemplo, os advogados das sociedades de advogados, os advogados estagiários, os advogados 

substabelecidos, aos empregados e colaboradores de escritório e aos juristas ou peritos 

consultados sobre o caso (Carlos M., 2004, p. 10). 

O artigo 87º, nº 3, refere que não existem quaisquer dúvidas de que há violação do segredo não 

só quando os factos objecto do mesmo são revelados por narração verbal ou testemunhal, mas 

também por intermédio de “documentos ou outras coisas” (Carlos M., 2004, p. 10). 

O segredo profissional foi sempre considerado honra e “timbre da advocacia” (Arnaut, 2001, p. 93 e 

Carlos, 2004, p. 1). O cliente ou simples consulente deve ter absoluta confiança no advogado 

para lhe poder contar toda a verdade, numa verdadeira “confissão” (Arnaut, 2001, p. 93). 

Guardar segredo profissional é um dos deveres do advogado para com o cliente (Cardoso, 1998, 

p. 14). O segredo profissional traduz-se numa obrigação de múltiplos deveres. O segredo do 

advogado difere do segredo do médico e do sacerdote, porque não é total. O advogado para 

conseguir defender o seu cliente em tribunal revela parte das confidências e exibe documentos 

(Ferreira, 1991, p. 11). 

O segredo profissional é um princípio de ordem pública que impõe a intervenção de advogado 

em praticamente todas as causas cíveis (artigo 32º e 60º do Código de Processo Civil) e em todos 

os processos criminais, como defensor do arguido (artigos 61º, n.º 1-alínea e), 62º e 64º do 

Código de Processo Penal).  
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Figueiredo Dias, citado por Maria Carlos (2004, p. 5), entende que o advogado exerce “uma função 

pública de administração da Justiça e é, por conseguinte, um órgão dessa administração”.  

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 20º, declara a todos o direito à 

informação e consulta jurídica, e garante a todos o acesso aos Tribunais para defesa dos seus 

direitos. A Advocacia é condição necessária ao pleno gozo deste Direito fundamental por parte 

dos cidadãos. 

A tutela penal do segredo profissional, consubstanciada no art. 195º do Código Penal, e a 

impossibilidade de exclusão da responsabilidade civil por acordo prévio, art. 800º, n.º 2 do 

Código Civil28, confirmam o carácter de ordem pública do sigilo (Carlos M., 2004, p. 3). 

O segredo profissional abrange não apenas os factos revelados pelo cliente e pela outra parte, 

mas também pelos próprios colegas, verbalmente ou por escrito, e em tudo o que se relacione, 

directa ou indirectamente, com o exercício da profissão (Arnaut, 2001, p. 93; Carlos, 2004, p. 3). 

A obrigação de segredo profissional deixa de existir apenas quando existe absoluta necessidade 

da defesa da dignidade, direitos, e interesses legítimos do advogado, ou do cliente ou aos seus 

representantes, mediante prévia autorização do presidente do conselho distrital, com recurso para 

o bastonário. O advogado deve, em caso de dúvida, consultar sempre a ordem mesmo que o 

interessado o desvincule, pois o segredo profissional é de natureza social e deontológica e não 

contratual (Arnaut, 2001, p. 93). 

Por vezes, a descoberta da verdade colide com a obrigação do segredo profissional. O artigo 135º 

do Código Processo Penal prevê a escusa de depor como testemunha. após audição da Ordem. 

Dispensado o segredo profissional, o advogado é obrigado a depor como testemunha, sob pena 

de cometer os ilícitos previstos nos artigos 360º-229 e 367º30 do Código Penal (Arnaut, 2001, p. 

93). 

                                                
28 Artigo 800º: 
[...] 
2. A responsabilidade pode ser convencionalmente excluída ou limitada, mediante acordo prévio dos 
interessados, desde que a exclusão ou limitação não compreenda actos que representem a violação de deveres 
impostos por normas de ordem pública.” Disponível in: http://www.dgpj.mj.pt/ 
29 Artigo 360º- Falsidade de testemunho, perícia, interpretação ou tradução 
“2 - Na mesma pena incorre quem, sem justa causa, se recusar a depor ou a apresentar relatório, informação ou 
tradução..” Disponível in: http://dre.pt/ 
30 Artigo 367º - Favorecimento pessoal 
“1 - Quem, total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir actividade probatória ou preventiva de autoridade 
competente, com intenção ou com consciência de evitar que outra pessoa, que praticou um crime, seja 
submetida a pena ou medida de segurança, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 
2 - Na mesma pena incorre quem prestar auxílio a outra pessoa com a intenção ou com a consciência de, total 
ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir execução de pena ou de medida de segurança que lhe tenha sido 
aplicada.” Disponível in: http://dre.pt 
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O dever do segredo profissional fundamenta-se no princípio da confiança, no dever da lealdade 

para com o seu constituinte (artigo 107º, nº 1, alínea c) e d)31, do Estatuto Ordem dos 

Advogados), na tradição forense, na dignidade da advocacia e na sua função social de manifesto 

interesse público. O dever do segredo profissional, consideradas as razões éticas, sociais e 

históricas que lhe subjazem, constitui pois, verdadeiro património moral da advocacia. O dever 

do sigilo resulta ainda, conexa e autonomamente, dos artigos 88º32, 89º-133 e 107º do Estatuto 

Ordem dos Advogados (Arnaut, 2002, p. 78). 

O artigo 88º proíbe a discussão em público ou nos media de questões pendentes ou a instaurar. O 

artigo 89º impõe ao advogado, entre os deveres para com o cliente, o segredo profissional. O 

artigo 107º proíbe a invocação, em especial perante tribunais, de quaisquer negociações 

transaccionais malogradas, quer verbais, quer escritas, em que tenha intervindo o advogado 

(Arnaut, 2002, p. 79). 

O segredo profissional está legalmente protegido. O artigo 70º34 do Estatuto da Ordem dos 

Advogados disciplina a imposição de selos, arrolamento e buscas em escritórios de advogados, 

que só podem ser decretados e presididos pelo juiz competente.  

                                                
31 Artigo 107.º - Deveres recíprocos dos advogados 
“1 - Constituem deveres dos advogados nas suas relações recíprocas:  
[...] 
c) Não emitir publicamente opinião sobre questão que saiba confiada a outro advogado, salvo na presença deste 
ou com o seu prévio acordo;  
d) Actuar com a maior lealdade, procurando não obter vantagens ilegítimas ou indevidas para o seu cliente; ”  
Disponível In: http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=5&idsc=128 
32 Artigo 88.º - Discussão pública de questões profissionais 
“1 - O advogado não deve pronunciar-se publicamente, na imprensa ou noutros meios de comunicação social, 
sobre questões profissionais pendentes.  
2 - O advogado pode pronunciar-se, excepcionalmente, desde que previamente autorizado pelo presidente do 
conselho distrital competente, sempre que o exercício desse direito de resposta se justifique, de forma a prevenir 
ou remediar a ofensa à dignidade, direitos e interesses legítimos do cliente ou do próprio.  
3 - O pedido de autorização é devidamente justificado e indica o âmbito possível das questões sobre que entende 
dever pronunciar-se.  
4 - O pedido de autorização é apreciado no prazo de três dias úteis, considerando-se tacitamente deferido na 
falta de resposta, comunicada, naquele prazo, ao requerente.  
5 - Da decisão do presidente do conselho distrital que indefira o pedido, cabe recurso para o Bastonário, que 
decide, no mesmo prazo.  
6 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, em caso de manifesta urgência, o advogado pode exercer o 
direito de resposta referido no n.º 2, de forma tão restrita e contida quanto possível, devendo informar, no prazo 
de cinco dias úteis, o presidente do conselho distrital competente, das circunstâncias que determinaram tal 
conduta e do conteúdo das declarações proferidas.” 
Disponível In: http://www.oa.pt/ 
33 Artigo 89.º - Informação e publicidade 
“1 - O advogado pode divulgar a sua actividade profissional de forma objectiva, verdadeira e digna, no 
rigoroso respeito dos deveres deontológicos, do segredo profissional e das normas legais sobre publicidade e 
concorrência.”  
Disponível In: http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=5&idsc=128 
34 Artigo 70.º - Imposição de selos, arrolamentos e buscas em escritórios de advogados 
“1 - A imposição de selos, o arrolamento, as buscas e diligências equivalentes no escritório de advogados ou em 
qualquer outro local onde faça arquivo, assim como a intercepção e a gravação de conversações ou 
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O artigo 71º35 proíbe a apreensão de correspondência relativa ao exercício da profissão, salvo se 

referir ao facto criminoso de que o advogado seja arguido. No nº 5 do artigo 87º refere-se que 

não podem fazer prova em juízo as declarações feitas por advogado com violação do segredo 

profissional (Arnaut, 2002, p. 82).  

A violação do dever de sigilo pode resultar em três tipos de responsabilidade: a disciplinar, a cível 

e a criminal.  

O artigo 195º do Código Penal tipifica como crime a violação do segredo profissional (Arnaut, 

2002, p. 83). No âmbito do direito penal, é necessário o consentimento do cliente para que o 

advogado possa divulgar factos sigilosos sem que cometa qualquer ilícito criminal (artigos 195º e 

38º36 do Código Penal). Os artigos 31º37 e 38º do Código Penal terão ou não aplicação, consoante 

                                                                                                                                                   
comunicações, através de telefone ou endereço electrónico, utilizados pelo advogado no exercício da profissão, 
constantes do registo da Ordem dos Advogados, só podem ser decretados e presididos pelo juiz competente.  
2 - Com a necessária antecedência, o juiz deve convocar para assistir à imposição de selos, ao arrolamento, às 
buscas e diligências equivalentes, o advogado a ela sujeito, bem como o presidente do conselho distrital, o 
presidente da delegação ou delegado da Ordem dos Advogados, conforme os casos, os quais podem delegar em 
outro membro do conselho distrital ou da delegação.  
3 - Na falta de comparência do advogado representante da Ordem dos Advogados ou havendo urgência 
incompatível com os trâmites do número anterior, o juiz deve nomear qualquer advogado que possa comparecer 
imediatamente, de preferência de entre os que hajam feito parte dos órgãos da Ordem dos Advogados ou, 
quando não seja possível, o que for indicado pelo advogado a quem o escritório ou arquivo pertencer.  
4 - Às diligências referidas no n.º 2 deste artigo são admitidos também, quando se apresentem ou o juiz os 
convoque, os familiares ou empregados do advogado interessado.  
5 - Até à comparência do advogado que represente a Ordem dos Advogados podem ser tomadas as providências 
indispensáveis para que se não inutilizem ou desencaminhem quaisquer papéis ou objectos.  
6 - O auto de diligência faz expressa menção das pessoas presentes, bem como de quaisquer ocorrências 
sobrevindas no seu decurso.” Disponível in: http://www.oa.pt/ 
35 Artigo 71.º - Apreensão de documentos 
“1 - Não pode ser apreendida a correspondência, seja qual for o suporte utilizado, que respeite ao exercício da 
profissão.  
2 - A proibição estende-se à correspondência trocada entre o advogado e aquele que lhe tenha cometido ou 
pretendido cometer mandato e lhe haja solicitado parecer, embora ainda não dado ou já recusado.  
3 - Compreendem-se na correspondência as instruções e informações escritas sobre o assunto da nomeação ou 
mandato ou do parecer solicitado.  
4 - Exceptua-se o caso de a correspondência respeitar a facto criminoso relativamente ao qual o advogado 
tenha sido constituído arguido.” Disponível in: http://www.oa.pt/ 
36 “Artigo 38º - Consentimento 
1 - Além dos casos especialmente previstos na lei, o consentimento exclui a ilicitude do facto quando se referir a 
interesses jurídicos livremente disponíveis e o facto não ofender os bons costumes. 
2 - O consentimento pode ser expresso por qualquer meio que traduza uma vontade séria, livre e esclarecida do 
titular do interesse juridicamente protegido, e pode ser livremente revogado até à execução do facto. 
3 - O consentimento só é eficaz se for prestado por quem tiver mais de 16 anos e possuir o discernimento 
necessário para avaliar o seu sentido e alcance no momento em que o presta.  
4 - Se o consentimento não for conhecido do agente, este é punível com a pena aplicável à tentativa.” 
Disponível in: http://dre.pt/ 
37 Artigo 31º - Exclusão da ilicitude 
1 - O facto não é punível quando a sua ilicitude for excluída pela ordem jurídica considerada na sua totalidade. 
2 - Nomeadamente, não é ilícito o facto praticado: 
a) Em legítima defesa; 
b) No exercício de um direito; 
c) No cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem legítima da autoridade; ou 
d) Com o consentimento do titular do interesse jurídico lesado. Disponível in: http://dre.pt/ 
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o cliente seja ou não única pessoa a quem a violação do dever de sigilo afecta, e, por conseguinte, 

o único interessado. O cliente só poderá dispor de direitos de que seja o único titular (Carlos M., 

2004, p. 16). 

A violação do dever do sigilo, além de constituir crime, constitui naturalmente um ilícito 

disciplinar e pode ainda integrar um ilícito civil. Quanto à infracção disciplinar, a desistência do 

processo por parte do queixoso não extingue a respectiva responsabilidade quando a falta 

imputada afectar a dignidade do advogado ou o prestígio da ordem ou da profissão (artigo 

110º)38. Quanto ao ilícito civil, o advogado que viole o segredo profissional incorre na obrigação 

de indemnizar, nos termos gerais do direito (artigo 483º e seguintes do Código Civil). Quando o 

advogado necessita de pedido de autorização para a revelação de factos sujeitos a segrego 

profissional, tem que efectuar um requerimento dirigido ao presidente do conselho distrital.  

O Conselho Geral da Ordem dos Advogados reunido em plenário em 24 de Março de 2006 

aprovou ao abrigo da alínea g), do n.º 1, do artigo 45.º39 do Estatuto da Ordem dos Advogados, o 

Regulamento n.º 94/2006 OA (2ª Série), de 25 de Maio de 2006, Regulamento de dispensa de 

segredo profissional40.  

Segundo o artigo 4.º deste regulamento a dispensa do segredo profissional tem carácter de 

excepcionalidade, e a autorização para revelar factos abrangidos pelo segredo profissional apenas 

é permitida quando seja inequivocamente necessária para a defesa da dignidade, direitos e 

interesses legítimos do próprio advogado, cliente ou seus representantes41. 

Quando o advogado é apresentado como testemunha, põe-se em causa o dever do sigilo. Por um 

lado como testemunha deve referir tudo o que sabe, mas por outro, o segredo profissional inibe 

essa obrigação. O advogado vê-se confrontado entre dois deveres: a obrigação de depor e a 

obrigação de respeitar o segredo profissional. Deve prevalecer em princípio esta última. Existem 

casos extremos em que o segredo implica a violação de valores superiores e da própria 

consciência. Por exemplo, o autor de um crime confessa ao advogado ou um indivíduo confessa 

                                                
38 Artigo 110.º - Infracção disciplinar 
“Comete infracção disciplinar o advogado ou advogado estagiário que, por acção ou omissão, violar dolosa ou 
culposamente algum dos deveres consagrados no presente Estatuto, nos respectivos regulamentos e nas demais 
disposições legais aplicáveis.” Disponível In: http://www.oa.pt/ 
39 “Artigo 45.º - Competência 
g) Elaborar e aprovar os regulamentos de inscrição dos advogados portugueses, o regulamento de registo e 
inscrição dos advogados provenientes de outros Estados, o regulamento de inscrição dos advogados 
estagiários, o regulamento de estágio, da formação contínua e da formação especializada, com inerente 
atribuição do título de advogado especialista, o regulamento de inscrição de juristas de reconhecido mérito, 
mestres e outros doutores em direito, o regulamento sobre os fundos dos clientes, o regulamento da dispensa de 
sigilo profissional, o regulamento do trajo e insígnia profissional e o juramento a prestar pelos novos 
advogados;” in: Disponível http://www.oa.pt/ 
40 Disponível in: http://www.oa.pt/ 
41 Disponível in: http://www.oa.pt/ 



Contextualização Teórica 
 

 22 

que irá praticar um crime. Estão em perigo valores como a liberdade e a vida humana. O 

advogado pode avisar o bastonário da ordem para serem tomadas as devidas medidas de modo a 

evitar um crime (Ferreira, 1991, p. 55). 

O Conseil des Barreaux Européens (CCBE) criado em 1960, congrega as organizações 

profissionais de cada país da União Europeia representativas dos advogados. Tem a sua sede em 

Bruxelas, onde está uma delegação de cada um dos países. É um organismo que representa mais 

de 700.000 advogados europeus através dos Colégios de Advogados e Conselhos de Advocacia 

de 31 Estados membros e 6 Estados observadores 42. 

A apresentação do Código Deontológico dos Advogados da Comunidade Europeia (CCBE.), foi 

um acontecimento importante em 1988 pois era necessário contribuir para resolver os conflitos 

transfronteiriços entre os diferentes códigos nacionais e europeus43. Este Código aplica-se a 

todos os advogados tal como definido na Directiva relativa à livre prestação de serviços por 

advogados de 1977 (Directiva 77/249/CEE) e na Directiva relativa ao exercício permanente da 

profissão de advogado de 1998 (Directiva 98/5/CE), e aos advogados dos Membros-

Observadores do CCBE. Estão incluídos os advogados dos Estados que subsequentemente 

aderiram às Directivas e cujos nomes foram acrescentados por revisão das mesmas. O Código 

aplica-se igualmente a todos os advogados representados no CCBE, sejam eles Membros ou 

Membros-Observadores. 

A Deliberação n.º 2511/2007 OA (2.ª série), de 27 de Dezembro de 2007 / Ordem dos 

Advogados, Conselho Geral – aprovou a tradução para a língua portuguesa do Código de 

Deontologia dos Advogados Europeus, originalmente adoptado na sessão plenária do CCBE de 

28 de Outubro de 198844. 

O Código de Deontologia dos Advogados da Comunidade Europeia aborda o segredo 

profissional (Santos, 2001, p. 154), no seu artigo 2.345, e avança uma definição da sua natureza 

                                                
42 Disponível in: http://www.ccbe.org/ 
43 Disponível in: http://www.ccbe.org/ 
44 Subsequentemente alterado nas sessões plenárias do CCBE de 28 de Novembro de 1998, de 6 de Dezembro de 
2002 e de 19 de Maio de 2006. Revoga o Regulamento n.º 25/2001, de 22 de Novembro. Publicado no Diário da 
República. - S.2-E n.249, de 27 Dezembro 2007, (Santos, 2001; p. 154). 
45 Princípios gerais - 2.3. Segredo profissional 
“2.3 - 1 - É requisito essencial do livre exercício da advocacia a possibilidade do cliente revelar ao advogado 
informações que não confiaria a mais ninguém, e que este possa ser o destinatário de informações sigilosas só 
transmissíveis no pressuposto da confidencialidade. Sem a garantia de confidencialidade não pode haver 
confiança. O segredo profissional é, pois, reconhecido como direito e dever fundamental e primordial do 
advogado.  
A obrigação do advogado de guardar segredo profissional visa garantir razões de interesse público, 
nomeadamente a administração da justiça e a defesa dos interesses dos clientes. Consequentemente, esta 
obrigação deve beneficiar de uma protecção especial por parte do Estado.  
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jurídica: “O segredo profissional é, pois, reconhecido como direito e dever fundamental e primordial do 

advogado” (Morgado, 2005, p. 6). É, portanto, uma regra básica do advogado a obrigatoriedade do 

respeito pela confidencialidade.  

No artigo 3.2 é abordado o conflito de interesses em que o advogado não deve aconselhar, 

representar ou agir dois ou mais clientes relativamente ao mesmo assunto se existir um conflito 

ou um risco sério de conflito entre os interesses desses clientes. O advogado pode representar 

dois ou mais clientes numa mesma questão desde que os interesses destes não se encontrem em 

conflito ou exista risco de quebra de confidencialidade e não exista risco de que venha a 

acontecer. O advogado não pode aceitar um novo cliente se tal colocar em risco o cumprimento 

do dever de guardar sigilo profissional relativamente aos assuntos de um anterior cliente46. 

O CCBE tem como principais objectivos representar as organizações profissionais de advogados 

membros, em todos os assuntos de interesse para o exercício da advocacia e em agir como 

consultor e intermediário entre os seus membros e as instituições que compõe a União Europeia 

e a Área Económica Europeia. Cabe-lhe, ainda, zelar pela defesa do primado da lei e pela 

protecção dos Direitos Fundamentais e Direitos Humanos do Homem. 

O CCBE é também um órgão de consulta das instituições europeias, nomeadamente a Comissão 

Europeia, quando da preparação e discussão de directivas que se relacionam com os direitos 

fundamentais, em geral e com o exercício da advocacia, em particular47. 

2.1.2.3 Código deontológico dos Médicos 

Os médicos, como profissionais de saúde, estão abrangidos pelo segredo profissional durante o 

exercício da sua profissão. 

                                                                                                                                                   
2.3 - 2 - O advogado deve respeitar a obrigação de guardar segredo relativamente a toda a informação 
confidencial de que tome conhecimento no âmbito da sua actividade profissional.  
2.3 - 3 - A obrigação de guardar segredo profissional não está limitada no tempo. 
2.3 - 4 - O advogado exigirá aos membros do seu pessoal e a todos aqueles que consigo colaborem na sua 
actividade profissional, a observância do dever de guardar segredo profissional a que o próprio está sujeito.” 
Disponível In: http://www.oa.pt/ 
46 “3.2 - Conflito de interesses  
3.2 - 1 - O advogado não pode aconselhar, representar ou agir por conta de dois ou mais clientes relativamente 
ao mesmo assunto, se existir um conflito ou um risco sério de conflito entre os interesses desses mesmos clientes.  
3.2 - 2 - O advogado deve abster-se de se ocupar dos assuntos de ambos ou de todos os clientes envolvidos 
quando surja um conflito de interesses, quando exista risco de quebra de confidencialidade, ou quando a sua 
independência possa ser comprometida. 
3.2 - 3 - O advogado deve abster-se de aceitar o patrocínio de um novo cliente se tal colocar em risco o 
cumprimento do dever de guardar sigilo profissional relativamente aos assuntos de um anterior cliente ou se do 
conhecimento desses assuntos resultarem vantagens injustificadas para o novo cliente.” Disponível In: 
http://www.oa.pt/ 
47 Disponível in: http://www.oa.pt/ 
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O segredo médico profissional resulta das confidências que o médico receba do seu doente, com 

o objectivo de lhe poder assistir, sendo obrigado a guardá-lo em benefício do próprio doente. As 

confidências efectuadas ao médico, abrangem, não apenas o que o doente manifesta, mas 

também tudo o que o médico observa e verifica ligado à doença, incluindo tudo o que o doente 

ou outras pessoas lhe relatam, mesmo que o doente o pretenda ocultar (Pina, 2003, p.142). 

A organização do exercício da medicina iniciou-se em Portugal com a criação, em 1898, da 

Associação dos Médicos Portugueses. Em 24 de Novembro de 1938, pelo Decreto-Lei n.º 29171, 

foi criada a Ordem dos Médicos que abrangia os médicos que exerciam a medicina como 

profissão liberal. Em 1956 este decreto foi revogado e substituído pelo o Decreto-Lei nº 40.651, 

de 21 de Junho desse ano. Posteriormente foram introduzidas alterações pelos Decretos-Lei nº 

48.587 de 23 de Setembro de 1968, nº 48.879 de 22 de Fevereiro de 1969 e nº 333/70 de 14 de 

Julho.  

Com as transformações políticas e sociais surgidas com o 25 de Abril de 1974 foi necessário 

adequar o Estatuto da Ordem dos Médicos. É aprovado e promulgado o novo Estatuto da 

Ordem dos Médicos, pelo Decreto-Lei nº 282/77 de 5 de Julho, em que o Governo reconhece à 

Ordem dos Médicos a competência para actuar como entidade disciplinadora do exercício da 

profissão médica. Este Estatuto, além de abranger todos os médicos no exercício da sua 

profissão, é descentralizador e de cariz democrático. 

Todas as confidências devem ser consideradas secretas em benefício do próprio doente como 

estipula este estatuto, no artigo 13º, em que define que é dever dos médicos guardar segredo 

profissional48. 

Desde a época de Hipócrates que é reconhecida a obrigação de o médico guardar o segredo 

profissional, visto que só assim o doente pode falar em liberdade dos seus sintomas, hábitos e 

actividades. 

O segredo profissional deve ser mantido como regra. As causas que dispensam a guarda do 

segredo profissional são raras. O segredo profissional, quando revelado, deve ser feito com 

cautela, pensando sempre nos prós e nos contras, nas vantagens e nos inconvenientes. Em caso 

de dúvida, o médico deve consultar a Ordem dos Médicos (Pina, 2003, p.142). 

O segredo absoluto engloba os factos médicos e os factos extramédicos49, sendo estes também 

abrangidos pelo segredo profissional, porque foram conhecidos pelo médico durante a relação 

                                                
48 “Estatuto da ordem dos médicos: Dos deveres e direitos 
Art. 13.º …c) Guardar segredo profissional” 
Disponível In: http://www.ordemdosmedicos.pt/ 
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médico-doente, pois se o médico não tivesse sido chamado a intervir não teria tomado 

conhecimento dos factos (Pina, 2003, p.143).  

A obrigação de segredo profissional mantém-se mesmo após ter cessado a prestação de serviços 

médicos, e prolonga-se para além da morte do doente, cujos interesses são igualmente 

salvaguardados em caso de morte do médico ou de cessação da respectiva actividade (Abreu, 

2005 em Ascensão, 2005, p. 282; Goldim e Francisconi, 1998, p. 272). O Código Civil aborda no 

seu artigo 71º, alínea 1, os direitos de personalidade que são protegidos mesmo após a morte do 

seu titular50. 

As informações abrangidas pelo sigilo não devem ser transmitidas a terceiros mas o médico 

também deve ter precauções para que os mesmos terceiros não tenham acesso aos elementos 

sigilosos (Abreu, 2005 in Ascensão, 2005, p. 275). É uma doutrina não defensável, pois há 

interesses legítimos das pessoas ou das sociedades que estão acima do segredo absoluto e que 

devem desobrigar o médico da sua protecção (Pina, 2003, p. 143; Abreu, 2005 in Ascensão, 2005, 

p. 275). 

Conforme define o artigo 67º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos51, o segredo 

profissional impõe-se a todos os médicos52. O artigo 68º do Código Deontológico determina que 

o segredo profissional abrange todos os factos que chegam ao conhecimento do médico durante 

o exercício profissional53. O médico que exerce funções públicas aplicar-se-á o artigo 136º do 

                                                                                                                                                   
49 Os factos médicos são aqueles que estão ligados à doença para a qual o médico foi chamado. Os factos 
extramédicos são factos que o médico observa e conhece durante a prestação dos seus serviços e intervenções 
médicas, mas que não estão ligadas à doença. (Pina, 2003, p.143). 
50 Artigo 70º - Tutela geral da personalidade 
1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou 
moral. Disponível in: http://www.portolegal.com/CodigoCivil.html 
51 Código Deontológico da Ordem dos Médicos, publicado na Revista da Ordem dos Médicos, nº 3, de Março de 
1985, disponível in: www.ordemdosmedicos.pt/ 
52 Capitulo V – Segredo profissional, atestados médicos e arquivos clínicos 
Artigo 67º - Segredo Profissional 
“O segredo profissional impõe-se a todos os médicos e constitui matéria de interesse moral e social.” 
Disponível in: www.ordemdosmedicos.pt/ 
53 Artigo 68º - âmbito do segredo profissional 
“1. O segredo profissional abrange todos os factos que tenham chegado ao conhecimento do médico no 
exercício do seu mister ou por causa dele, e compreende especialmente: 
a) – os factos revelados directamente pelo doente, por outrem a seu pedido ou terceiro com quem tenha 
contactado durante a prestaçao de cuidados ou por causa dele; 
b) os factos apercebidos pelo médico, provenientes ou não da observaçao clinica do doente ou de terceiros; 
c) – os factos comunicados por outro médico obrigado, quanto aos mesmos, a segredo profissional. 
2. a obrigaçao de segredo existe quer o serviço solicitadotenha ou não sido prestado e quer seja ou não 
remunerado. 
3. o segredo é extensivo a todas as categorias de doentes, incluindo os assistidos por instituiçoes prestadoras de 
cuidados de saude. É expressamente proibido ao médico enviar doentes para fins de diagnostico ou terapeutica 
a qualquer entidade não vinculada a segredo profissional médico a menos que para tal obtenha o seu 
consentimento expresso ou que o envio não implique revelaçao do segredo.” Disponível in: 
www.ordemdosmedicos.pt/ 
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Código do Processo Penal54. O organismo representativo da profissão, no presente caso, é a 

Ordem dos Médicos. A obrigação por parte dos médicos para recusar a revelação de factos 

abrangidos pelo segredo profissional (consagrado no artigo 73º do Código Deontológico55) colide 

frontalmente com o Código do Processo Penal. E esta situação potencialmente conflituosa 

denota uma preocupação jurídica de equilíbrio, capaz de acautelar os interesses dos vários 

intervenientes. 

Por vezes surge um conflito quando o médico é solicitado para prestar informações 

confidenciais, requeridas pela justiça. O médico deve informar só o fundamental para o 

esclarecimento dos factos. O artigo 73º do Código Deontológico determina os casos de 

intimidação judicial. 

O Código Deontológico da Ordem dos Médicos admite as seguintes situações como causas 

escusatórias para a quebra do segredo médico:  

 Quando se verifique que uma criança, um idoso, um deficiente ou um incapaz são vítimas 

de sevícias, maus-tratos ou malévolas provações – neste caso deverá tomar providências 

adequadas para os proteger56, nomeadamente alertando as autoridades policiais ou as 

instâncias sociais competentes;  

 O consentimento do doente ou do seu representante;  

 A defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do médico e do doente;  

 Quando a lei requer a revelação do segredo e não apenas quando o paciente o permite;  

 Quando se tornar necessário para tomar as precauções necessárias para promover ou 

participar em medidas de defesa sanitária e da saúde pública.  

Na situação em que existe consentimento do doente, têm que se verificar as seguintes condições:  

                                                
54 “Artigo 136.º - Segredo de funcionários 
1 — Os funcionários não podem ser inquiridos sobre factos que constituam segredo e de que tiverem tido 
conhecimento no exercício das suas funções.” In: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16600/0584405954.PDF  
55 Artigo 73.º - Intimação judicial 
“1. O Médico que nessa qualidade seja devidamente intimado como testemunha ou perito, deverá comparecer 
no tribunal, mas não poderá prestar declarações ou produzir depoimento sobre matéria de segredo profissional. 
2. Quando um Médico alegue segredo profissional para não prestar esclarecimentos pedidos por entidade 
pública, pode solicitar à Ordem dos Médicos declaração que ateste a natureza inviolável do segredo em causa.” 
Disponível in: www.ordemdosmedicos.pt/ 
56 Artigo 44.º - Protecção de diminuídos e incapazes  
“Sempre que o Médico chamado a tratar uma criança, um idoso, um deficiente ou um incapaz, verifique que 
estes são vítimas de sevícias, maus-tratos ou malévolas provações, deve tomar providências adequadas para os 
proteger, nomeadamente alertando as autoridades policiais ou as instâncias sociais competentes.” Disponível 
in: www.ordemdosmedicos.pt/ 
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 Ser legítimo, pois o doente tem de ser o único e legitimo proprietário do segredo 

profissional (no caso de uma doença hereditária) e a revelação não deve causar danos a 

terceiros;  

 Ser consciente e esclarecido, o doente tem que saber o que autoriza a divulga (Pina, 

2003, p. 146). 

O artigo 70º, alínea a), do Código Deontológico refere a escusa do segredo57 nos casos em que 

está em causa a defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do Médico e do doente, 

desde que absolutamente necessário. Na alínea b) admite a quebra do segredo médico quando tal 

seja absolutamente necessário à defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do 

doente ou do médico, mediante prévia consulta ao Presidente da Ordem58. 

Na situação de doença contagiosa de declaração obrigatória, o artigo 93º, nº 1, do Código 

Deontológico refere os deveres sanitários do médico, pois só assim é possível prevenir uma 

epidemia59.  

O artigo 72º do mesmo Código refere quais as precauções que não violam o segredo profissional, 

com o objectivo da salvaguarda da vida e saúde das pessoas, nomeadamente dos membros da 

família60. 

No artigo 80º do Código Deontológico aborda o facto de que sempre que um médico cessar a 

sua actividade profissional, as suas fichas devem ser transmitidas ao 

Médico que lhe suceda, salvaguardada a vontade dos doentes interessados e garantido o segredo 

profissional61. 

                                                
57 Artigo 70.º (Escusa do segredo) Excluem o dever de segredo profissional: 
“a) O consentimento do doente ou seu representante quando a revelação não prejudique terceiras pessoas com 
interesse na manutenção do segredo;”   www.ordemdosmedicos.pt/ 
58 Artigo 70.º (Escusa do segredo) “Excluem o dever de segredo profissional:  
b) O que for absolutamente necessário à defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do Médico e 
do doente, não podendo em qualquer destes casos o Médico revelar mais do que o necessário e sem prévia 
consulta ao Presidente da Ordem.” In: www.ordemdosmedicos.pt 
59 Artigo 93º, (Deveres sanitários) “No exercício da sua profissão, deve o Médico cooperar com os serviços 
sanitários para defesa da saúde pública, competindo-lhe designadamente: 
1.º Participar logo que possível às respectivas autoridades sanitárias, nos impressos oficiais que lhe tenham 
sido fornecidos, os casos de doenças contagiosas de declaração obrigatória, segundo a tabela oficial de que 
tenha tomado o conhecimento no exercício da profissão;” 
Disponível In: www.ordemdosmedicos.pt/ 
60 Artigo 72 (Precauções que não violam o segredo) “A obrigação do segredo profissional não impede que o 
Médico tome as precauções necessárias, promova ou participe em medidas de defesa sanitária, indispensáveis à 
salvaguarda da vida e saúde de pessoas, nomeadamente dos membros da família e outras que residam ou se 
encontrem no local onde estiver o doente.” 
Disponível In: www.ordemdosmedicos.pt/ 
61 Artigo 80.º - Destino dos registos em caso de transmissão de consultório 
1. Quando o Médico cesse a sua actividade profissional, as suas fichas devem ser transmitidas ao 
Médico que lhe suceda, salvaguardada a vontade dos doentes interessados e garantido o segredo 
profissional. 
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Nos casos em que o médico efectua uma perícia não está obrigado ao segredo profissional em 

relação às autoridades ou entidades que lhe ordenaram a realização desse exame médico. O artigo 

97º define o médico perito62 e o dever de respeitar o segredo profissional, e o artigo 101.º refere 

os deveres do médico perito63. 

Pode-se concluir que a obrigação dos médicos de respeitar o segredo profissional deve ser 

mantida como regra, sendo muito poucas as causas que dispensam os médicos do segredo 

profissional. Em caso de duvida é importante guardar sempre o segredo profissional, o médico 

deve proceder sempre com cautela, reflectindo nos pós e contras, nas vantagens e inconvenientes 

de falar ou manter o silêncio e, em caso de necessidade, de esclarecimento deve consultar a 

ordem dos médicos (Pina, 2003, p. 148). 

A violação do dever de segredo médico pode resultar em três tipos de penas: disciplinares, 

criminais, e civis. O médico que infringir os deveres decorrentes do Estatuto da Ordem dos 

Médicos, do Código Deontológico, dos regulamentos ou das demais disposiçoes aplicáveis 

comete uma infracção disciplinar, conforme refere o artigo 2º do Estatuto Disciplinar dos 

Médicos, Lei n.º 217/94 de 20 de Agosto64.  

As penas disciplinares, segundo o artigo 12º, são as seguintes: advertência; censura; suspensão até 

cinco anos; expulsão. As penas acessórias, segundo o artigo 13º, vão desde a perda de honorários 

à publicidade da pena65. 

As penas criminais (Abreu, 2005, in Ascensão, 2005, p 284-285) aplicadas aos médicos estão 

previstas no artigo 195º do Código Penal, para os funcionários e agentes administrativos o artigo 

383º do Código Penal, (encontrando-se o conceito de funcionário no artigo 386º do Código 

Penal66) e pelo artigo 47º da Lei de Protecção de Dados Pessoais (LPDP)67. 

                                                                                                                                                   
2. Na falta de Médico que lhe suceda, deve o facto ser comunicado à Secção Regional competente 
da Ordem dos Médicos por quem receber o espólio do consultório ou pelos Médicos que tenham 
conhecimento da situação, a qual determinará o destino a dar-lhes” 
Disponível in: http://www.ordemdosmedicos.pt/ 
62 Artigo 97 (Médico perito)  
“O Médico encarregado de funções de carácter pericial, tais como serviços biométricos, Juntas de Saúde, 
Médico de Companhias de Seguros e Médico do Trabalho, deve submeter-se aos preceitos deste Código, 
nomeadamente em matéria de segredo profissional, não podendo aceitar que ponham em causa esses 
preceitos.” Disponível In: www.ordemdosmedicos.pt/ 
63 Artigo 101.º (Deveres) “O Médico perito deve certificar-se de que a pessoa a examinar tem conhecimento da 
sua qualidade, da missão de que está encarregado e da sua obrigação de comunicar à entidade mandante os 
resultados da mesma.” Disponível In: www.ordemdosmedicos.pt/ 
64 Artigo 2º Infracção disciplinar: 
“Comete infracçao disciplinar o médico que, por acção ou omissão, violar dolosa ou negligentemente algum ou 
alguns dos deveres decorrentes do estatuto da ordem dos médicos, do Código deontológico, do presente 
estatuto, dos regulamentos ou das demais disposiçoes aplicáveis.” 
Disponível In: www.ordemdosmedicos.pt/ 
65 Disponível in: http://www.ordemdosmedicos.pt 
66 Artigo 386º - Conceito de funcionário 
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As penas civis aplicadas aos médicos que incorrem em responsabilidade civil estão previstas nos 

artigos 483º e seguintes do Código Civil. 

2.1.2.4 Código deontológico dos Jornalistas 

No Estatuto do Jornalista, Lei n.º 1/99 de 13 de Janeiro, são considerados jornalistas “aqueles que, 

como ocupação principal, permanente e remunerada, exercem funções de pesquisa, recolha, selecção e tratamento de 

factos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som, destinados a divulgação informativa pela imprensa, 

por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma de difusão electrónica” 68. É abordado no 

artigo 11º69 deste estatuto o sigilo profissional pelo qual o jornalista se deve reger. 

                                                                                                                                                   
1 - Para efeito da lei penal a expressão funcionário abrange: 
a) O funcionário civil; 
b) O agente administrativo; e 
c) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou 
obrigatoriamente, tiver sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de uma actividade 
compreendida na função pública administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar 
funções em organismos de utilidade pública ou nelas participar. 
2 - Ao funcionário são equiparados os gestores, titulares dos órgãos de fiscalização e trabalhadores de 
empresas públicas, nacionalizadas, de capitais públicos ou com participação maioritária de capital público e 
ainda de empresas concessionárias de serviços públicos. 
3 - São ainda equiparados ao funcionário, para efeitos do disposto nos artigos 372.º a 374.º: 
a) Os magistrados, funcionários, agentes e equiparados da União Europeia, independentemente da 
nacionalidade e residência; 
b) Os funcionários nacionais de outros Estados membros da União Europeia, quando a infracção tiver sido 
cometida, total ou parcialmente, em território português; 
c) Todos os que exerçam funções idênticas às descritas no n.º 1 no âmbito de qualquer organização 
internacional de direito público de que Portugal seja membro, quando a infracção tiver sido cometida, total ou 
parcialmente, em território português; 
d) Todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos. 
4 - A equiparação a funcionário, para efeito da lei penal, de quem desempenhe funções políticas é regulada por 
lei especial. Disponível in: http://dre.pt/ 
67 Lei de Protecção de Dados Pessoais (LPDP) – Lei 67/98 de 26 de Outubro. Disponível in: 
http://www.anacom.pt/ 
68 Artigo 1 – Definição de jornalista 
“1 - São considerados jornalistas aqueles que, como ocupação principal, permanente e remunerada, exercem 
funções de pesquisa, recolha, selecção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou 
som, destinados a divulgação informativa pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou 
por outra forma de difusão electrónica.  
2 - Não constitui actividade jornalística o exercício de funções referidas no número anterior quando 
desempenhadas ao serviço de publicações de natureza predominantemente promocional, ou cujo objecto 
específico consista em divulgar, publicitar ou por qualquer forma dar a conhecer instituições, empresas, 
produtos ou serviços, segundo critérios de oportunidade comercial ou industrial.  
Disponível in: http://www.ccpj.pt/ 
69 Artigo 11.º do Sigilo profissional: 
1 - Os jornalistas não são obrigados a revelar as suas fontes de informação, não podendo ser responsabilizados 
pelo seu silêncio, salvo o disposto no n.º 3. 
2 - As autoridades judiciárias perante as quais os jornalistas sejam chamados a depor devem informá-los 
previamente, sob pena de nulidade, sobre o conteúdo e a extensão do direito à não revelação das fontes de 
informação. 
3 - A revelação das fontes de informação apenas pode ser ordenada pelo tribunal, de acordo com o previsto na 
lei processual penal, quando tal seja necessário para a investigação de crimes graves contra as pessoas, 
incluindo, nomeadamente, crimes dolosos contra a vida e a integridade física, bem como para a investigação de 
crimes graves contra a segurança do Estado ou de casos graves de criminalidade organizada, desde que se 
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A protecção do sigilo profissional dos jornalistas constitui não só um imperativo constitucional 

como um requisito indispensável para assegurar a liberdade de informação e a qualidade da 

democracia70.  

O sigilo profissional dos jornalistas está consagrado em vários documentos71, como a Resolução 

do Parlamento Europeu de 1994 relativa à confidencialidade das fontes jornalísticas, a Resolução 

n.º 2 relativa às liberdades jornalísticas, aprovada na Conferência Ministerial sobre as Políticas 

dos Media (Praga, Dezembro de 1994), ou a Recomendação n.º R (2000) 7, do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa. O Relatório Explicativo deste último documento, no seu 

parágrafo 38.º, determina que o interesse público subjacente à não revelação das fontes 

jornalísticas só deve ser posto em causa quando a quebra do sigilo for necessária à protecção da 

vida humana ou à prevenção de crime maior, como o caso de homicídio ou ofensas corporais 

muito graves, crimes contra a segurança nacional ou casos graves de crime organizado.  

A Declaração do Comité de Ministros de 2.03.2005, relativa à liberdade de expressão e de 

informação dos media no contexto da luta contra o terrorismo, refere que este não deve permitir 

às autoridades reduzir o direito ao sigilo profissional dos jornalistas para além do previsto na 

referida Recomendação n.º R (2000) 7.  

Os jornalistas portugueses regem-se por um Código Deontológico, aprovado em 4 de Maio de 

1993 (Mendes, 1995, p. 36), em Assembleia-Geral do Sindicato dos Jornalistas, numa consulta 

                                                                                                                                                   
comprove que a quebra do sigilo é fundamental para a descoberta da verdade e que as respectivas informações 
muito dificilmente poderiam ser obtidas de qualquer outra forma. 
4 - No caso de ser ordenada a revelação das fontes nos termos do número anterior, o tribunal deve especificar o 
âmbito dos factos sobre os quais o jornalista está obrigado a prestar depoimento. 
5 - Quando houver lugar à revelação das fontes de informação nos termos do n.º 3, o juiz pode decidir, por 
despacho, oficiosamente ou a requerimento do jornalista, restringir a livre assistência do público ou que a 
prestação de depoimento decorra com exclusão de publicidade, ficando os intervenientes no acto obrigados ao 
dever de segredo sobre os factos relatados. 
6 - Os directores de informação dos órgãos de comunicação social e os administradores ou gerentes das 
respectivas entidades proprietárias, bem como qualquer pessoa que nelas exerça funções, não podem, salvo 
mediante autorização escrita dos jornalistas envolvidos, divulgar as respectivas fontes de informação, incluindo 
os arquivos jornalísticos de texto, som ou imagem das empresas ou quaisquer documentos susceptíveis de as 
revelar. 
7 - A busca em órgãos de comunicação social só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz, o qual preside 
pessoalmente à diligência, avisando previamente o presidente da organização sindical dos jornalistas com 
maior representatividade para que o mesmo, ou um seu delegado, possa estar presente, sob reserva de 
confidencialidade. 
8 - O material utilizado pelos jornalistas no exercício da sua profissão só pode ser apreendido no decurso das 
buscas em órgãos de comunicação social previstas no número anterior ou efectuadas noutros lugares mediante 
mandado de juiz, nos casos e para os fins previstos no n.º 3. 
9 - O material obtido em qualquer das acções previstas nos números anteriores que permita a identificação de 
uma fonte de informação é selado e remetido ao tribunal competente para ordenar a quebra do sigilo, que 
apenas pode autorizar a sua utilização como prova nos casos e termos a que se refere o n.º 3.” Disponível in: 
http://www.portugal.gov.pt/  
70Disponível in: http://www.clubedejornalistas.pt/ 
71 Disponível in: http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/973C87CD-4759-4A3F-8697-
D9A20F01BB38/0/Prop_Estatuto_Jornalista.pdf 
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que abrangeu todos os profissionais detentores de Carteira Profissional. O texto do projecto foi 

discutido e aprovado em Assembleia-Geral realizada em 22 de Março de 1993.  

No ponto 6.72 e 9.73 do Código supracitado é efectuada referência ao sigilo profissional, o qual os 

jornalistas devem respeitar. No ponto 6 refere que o jornalista não deve revelar as suas fontes, e 

o ponto 9 aborda o respeito pela privacidade e estabelece que “o Jornalista obriga-se, antes de recolher 

declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade e responsabilidade das pessoas envolvidas” 

(Mendes, 1995, p.36). O ponto 774 deste mesmo Código é bastante claro sobre qual o tratamento 

a dar aos casos que envolvem uma especial sensibilidade, “o Jornalista não deve identificar, directa ou 

indirectamente, as vítimas de crimes sexuais [...] assim como deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a 

sua dor”.  

As Disposições relevantes em matéria de Comunicação Social75 constam no Código de Processo 

Penal. Os Oficiais de Justiça encontram-se, evidentemente, vinculados pelo segredo de justiça, 

estando, também, obrigados ao dever de sigilo (artigo 86º e seguintes).  

Em caso de processo por crime tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação 

sexual, os actos processuais decorrem em regra com exclusão de publicidade (artigo 87º). 

Só é permitida aos órgãos de comunicação social, dentro dos limites da lei, a narração 

circunstanciada do teor de actos processuais que se não encontrem cobertos por segredo de 

justiça ou a cujo decurso for permitida a assistência do público em geral (artigo 88º)  76. 

Constitui o crime de violação do segredo de justiça, previsto e punido pelo artigo 371º do Código 

Penal, a divulgação de conteúdo de matéria inserida no âmbito do secretismo do processo77. 

                                                
72 “6. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O jornalista não deve revelar, 
mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos 
excepto se o tentarem usar para canalizar informações falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas.” 
 (Mendes 1995, p. 36). 
73 “9. o jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos excepto quando estiver em causa o interesse 
público ou a conduta do indivíduo contradiga, manifestamente, valores e princípios que publicamente defende. 
O jornalista obriga-se antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade 
e responsabilidade das pessoas envolvidas.” (Mendes 1995, p. 36). 
74 “7. O jornalista deve salvaguardar a presunção da inocência dos arguidos até a sentença transitar em 
julgado. O jornalista não deve identificar, directa ou indirectamente, as vítimas de crimes sexuais e os 
delinquentes menores de idade, assim como deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor. In: 
http://www.jornalistas.online.pt/ 
75 Disponível in: http://dre.pt/ 
76 Disponível in: http://dre.pt/  
77Artigo 371º - Violação de segredo de justiça 
1 - Quem, independentemente de ter tomado contacto com o processo, ilegitimamente der conhecimento, no todo 
ou em parte, do teor de acto de processo penal que se encontre coberto por segredo de justiça, ou a cujo 
decurso não for permitida a assistência do público em geral, é punido com pena de prisão até dois anos ou com 
pena de multa até 240 dias, salvo se outra pena for cominada para o caso pela lei de processo. 
2 - Se o facto descrito no número anterior respeitar: 
a) O processo por contra -ordenação, até à decisão da autoridade administrativa; ou 
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A Assembleia da República decretou nos termos da alínea c) do artigo 161.º, da Constituição da 

República Portuguesa, a lei da liberdade de imprensa, Lei nº 2/99 de 13 de Janeiro78. A liberdade 

de imprensa implica respeito pelas normas deontológicas no exercício da actividade jornalística 

(artigo 2º) e, conforme refere o artigo 3º, a liberdade de imprensa tem como únicos limites os que 

decorrem da Constituição e da lei, de forma a salvaguardar o rigor e a objectividade da 

informação, a garantir os direitos ao bom nome, à reserva da intimidade da vida privada. 

A Lei 53/2005, de 8 de Novembro cria a Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

(ERC)79 e, conforme refere os seus estatutos no artigo 54.º, os titulares dos órgãos da ERC, os 

respectivos mandatários, as pessoas ou entidades devidamente credenciadas, bem como os seus 

trabalhadores e outras pessoas ao seu serviço, independentemente da natureza do respectivo 

vínculo têm o dever de respeitar o sigilo, de toda a informação que tomem conhecimento 

durante o exercício das suas funções80. 

                                                                                                                                                   
b) A processo disciplinar, enquanto se mantiver legalmente o segredo; o agente é punido com pena de prisão até 
seis meses ou com pena de multa até 60 dias. 
Disponível in: http://dre.pt/ 
78 Disponível in; http://www.iapmei.pt/ 
79A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) entrou em funções com a tomada de posse do 
Conselho Regulador a 17 de Fevereiro de 2006, publicada no diário da República, I serie – A, nº 214, de 8 de 
Novembro de 2005. 
Com a entrada em vigor da ERC extingue-se a Alta Autoridade para a Comunicação Social. A sede da ERC é em 
Lisboa. 
O objectivo primordial da ERC é a regulação e supervisão de todas as entidades que prossigam actividades de 
comunicação social em Portugal. Foi então constituída como uma pessoa colectiva de direito público, definindo 
com independência a orientação das suas actividades, sem sujeição a quaisquer directrizes ou orientações por 
parte do poder político. 
É da competência da ERC assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucional e legalmente consagrados, 
entre outros, a liberdade de imprensa, o direito à informação, a independência face aos poderes político e 
económico e o confronto das diversas correntes de opinião, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis 
aos órgãos de comunicação social e conteúdos difundidos e promovendo o regular e eficaz funcionamento do 
mercado em que se inserem.  
Segundo, o artigo 6º, “todas as pessoas que exerçam actividades de comunicação social estão sob a supervisão e 
intervenção do conselho regulador, tais como: as agências noticiosas; as pessoas singulares ou colectivas que 
editem publicações periódicas, independentemente do suporte de distribuição que utilizem; Os operadores de 
rádio e de televisão, relativamente aos serviços de programas que difundam ou aos conteúdos complementares 
que forneçam, sob sua responsabilidade editorial, por qualquer meio, incluindo por via electrónica; as pessoas 
singulares ou colectivas que disponibilizem ao público, através de redes de comunicações electrónicas, serviços 
de programas de rádio ou de televisão, na medida em que lhes caiba decidir sobre a sua selecção e agregação; 
as pessoas singulares ou colectivas que disponibilizem regularmente ao público, através de redes de 
comunicações electrónicas, conteúdos submetidos a tratamento editorial e organizados como um todo 
coerente”, Disponível in: http://www.erc.pt/ 
A ERC é uma garantia do respeito e protecção do público, em particular o mais jovem e sensível, dos direitos, 
liberdades e garantias pessoais e do rigor, isenção e transparência na área da comunicação social. Disponível in: 
http://www.erc.pt/ 
80 “Artigo 54.º- Sigilo 
1 - Os titulares dos órgãos da ERC, os respectivos mandatários, as pessoas ou entidades devidamente 
credenciadas, bem como os seus trabalhadores e outras pessoas ao seu serviço, independentemente da natureza 
do respectivo vínculo, estão obrigados a guardar sigilo de factos cujo conhecimento lhes advenha 
exclusivamente pelo exercício das suas funções, sem prejuízo do disposto nos n. os 7 e 8 do artigo 53.º  
2 - A violação do dever de segredo profissional previsto no número anterior é, para além da inerente 
responsabilidade disciplinar e civil, punível nos termos do Código Penal.” 
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2.1.2.5 Código Deontológico dos Membros de Instituições de Crédito 

O Decreto-lei nº 298/92 de 31 de Dezembro81, aprovou o Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, e o Decreto-Lei n.º 1/200882 de 3 de Janeiro efectua algumas 

alterações a este Decreto-Lei. 

São instituições de crédito (artigo 2º)83 as empresas cuja actividade consiste em receber do 

público depósitos ou outros fundos reembolsáveis a fim de os aplicarem por conta própria 

mediante a concessão de crédito. São também instituições de crédito as empresas que tenham 

por objecto a emissão de meios de pagamento sob a forma de moeda electrónica.  

No Decreto-Lei nº n.º 1/2008 de 3 de Janeiro, é efectuada referência ao dever de segredo (artigo 

78º e seguintes), em que os membros dos órgãos de administração ou de fiscalização das 

instituições de crédito, os seus empregados, mandatários, cometidos e outras pessoas que lhes 

prestem serviços a título permanente ou ocasional não podem revelar ou aproveitar-se de 

segredo cujo conhecimento tenha vindo durante o exercício das suas funções.84 

                                                                                                                                                   
Disponível in: http://www.erc.pt/index.php?op=conteudo&lang=pt&id=68&mainLevel=folhaSolta 
81 Disponível in: http://www.iapmei.pt/iapmei-leg-03.php?lei=2194 
82 O Decreto-Lei n.º 1/2008 de 3 de Janeiro, efectua alterações ao Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, e alterado pelos Decretos-lei 
nº 246/95, de 14 de Setembro, 232/96, de 5 de Dezembro, 222/99, de 22 de Junho, 250/2000, de 13 de Outubro, 
e 285/2001, de 3 de Novembro, 201/2002, de 26 de Setembro, 319/2002, de 28 de Dezembro, 252/2003, de 17 
de Outubro, 145/2006, de 31 de Julho, 104/2007, de 3 de Abril, e 357 -A/2007, de 31 de Outubro, Disponível in; 
http://www.iapmei.pt/resources/download/dl_1_2008.pdf 
83 Disponível in; http://www.iapmei.pt/ 
84 “Capítulo II - Segredo profissional 
Artigo 78.º - Dever de segredo 
1 - Os membros dos órgãos de administração ou de fiscalização das instituições de crédito, os seus empregados, 
mandatários, comitidos e outras pessoas que lhes prestem serviços a título permanente ou ocasional não podem 
revelar ou utilizar informações sobre factos ou elementos respeitantes à vida da instituição ou às relações desta 
com os seus clientes cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções ou da 
prestação dos seus serviços.  
2 - Estão, designadamente, sujeitos a segredo os nomes dos clientes, as contas de depósito e seus movimentos e 
outras operações bancárias.  
3 - O dever de segredo não cessa com o termo das funções ou serviços. 
Artigo 79.º - Excepções ao dever de segredo 
1 - Os factos ou elementos das relações do cliente com a instituição podem ser revelados mediante autorização 
do cliente, transmitida à instituição. 
2 - Fora do caso previsto no número anterior, os factos e elementos cobertos pelo dever de segredo só podem 
ser revelados:  
a) Ao Banco de Portugal, no âmbito das suas atribuições; 
b) À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no âmbito das suas atribuições;  
c) Ao Fundo de Garantia de Depósitos e ao Sistema de Indemnização aos Investidores, no âmbito das 
respectivas atribuições;  
d) Nos termos previstos na lei penal e de processo penal; 
e) Quando exista outra disposição legal que expressamente limite o dever de segredo.  
Artigo 80.º -Dever de segredo das autoridades de supervisão 
1 - As pessoas que exerçam ou tenham exercido funções no Banco de Portugal, bem como as que lhe prestem ou 
tenham prestado serviços a título permanente ou ocasional, ficam sujeitas a dever de segredo sobre factos cujo 
conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício dessas funções ou da prestação desses serviços e não 
poderão divulgar nem utilizar as informações obtidas.  
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2 - Os factos e elementos cobertos pelo dever de segredo só podem ser revelados mediante autorização do 
interessado, transmitida ao Banco de Portugal, ou nos termos previstos na lei penal e de processo penal.  
3 - Fica ressalvada a divulgação de informações confidenciais relativas a instituições de crédito no âmbito de 
providências extraordinárias de saneamento ou de processos de liquidação, excepto tratando-se de informações 
relativas a pessoas que tenham participado no plano de saneamento financeiro da instituição.  
4 - É licita, designadamente para efeitos estatísticos, a divulgação de informações em forma sumária ou 
agregada e que não permita identificação individualizada de pessoas ou instituições.  
Artigo 81.º - Cooperação com outras entidades 
1 - O disposto nos artigos anteriores não obsta, igualmente, a que o Banco de Portugal troque informações com 
a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Instituto de Seguros de Portugal, a Caixa Central do Crédito 
Agrícola Mútuo, com autoridades, organismos e pessoas que exerçam funções equivalentes às destas entidades 
em outro Estado membro da Comunidade Europeia e ainda com as seguintes entidades igualmente pertencentes 
a um Estado membro da Comunidade Europeia: 
a) Organismos encarregados da gestão dos sistemas de garantia de depósitos ou de protecção dos investidores, 
quanto às informações necessárias ao cumprimento das suas funções; 
b) Entidades intervenientes em processos de liquidação de instituições de crédito, de sociedades financeiras, de 
instituições financeiras e autoridades com competência de supervisão sobre aquelas entidades; 
c) Pessoas encarregadas do controlo legal das contas e auditores externos de instituições de crédito, de 
sociedades financeiras, de empresas de seguros e de instituições financeiras e autoridades com competência de 
supervisão sobre aquelas pessoas; 
d) Autoridades de supervisão dos Estados membros da Comunidade Europeia, quanto às informações previstas 
nas directivas comunitárias aplicáveis às instituições de crédito e instituições financeiras; 
e) [Revogada.] 
f) Bancos centrais e outros organismos de vocação similar, enquanto autoridades monetárias, e outras 
autoridades com competência para a supervisão dos sistemas de pagamento. 
2 - O Banco de Portugal pode trocar informações, no âmbito de acordos de cooperação que haja celebrado, 
com autoridades de supervisão de Estados que não sejam membros da Comunidade Europeia, em regime de 
reciprocidade, quanto às informações necessárias à supervisão, em base individual ou consolidada, das 
instituições de crédito com sede em Portugal e das instituições de natureza equivalente com sede naqueles 
Estados. 
3 - O Banco de Portugal pode ainda trocar informações com autoridades, organismos e pessoas que exerçam 
funções equivalentes às das autoridades mencionadas no corpo do n.º 1 e nas alíneas a) a c) e f) do mesmo 
número em países não membros da Comunidade Europeia, devendo observar -se o disposto no número anterior. 
4 - Ficam sujeitas a dever de segredo todas as autoridades, organismos e pessoas que participem nas trocas de 
informações referidas nos números anteriores. 
5 - As informações recebidas pelo Banco de Portugal nos termos do presente artigo só podem ser utilizadas: 
a) Para exame das condições de acesso à actividade das instituições de crédito e das sociedades financeiras; 
b) Para supervisão, em base individual ou consolidada, da actividade das instituições de crédito, nomeadamente 
quanto a liquidez, solvabilidade, grandes riscos e demais requisitos de adequação de fundos próprios, 
organização administrativa e contabilística e controlo interno; 
c) Para aplicação de sanções; 
d) No âmbito de recursos interpostos de decisões do Ministro das Finanças ou do Banco de Portugal, tomadas 
nos termos das disposições aplicáveis às entidades sujeitas à supervisão deste; 
e) Para efeitos da política monetária e do funcionamento ou supervisão dos sistemas de pagamento. 
6 - O Banco de Portugal só pode comunicar informações que tenha recebido de entidades de outro Estado 
membro da Comunidade Europeia ou de países não membros com o consentimento expresso dessas entidades. 
Artigo 82.º-  Cooperação com países terceiros 
Os acordos de cooperação referidos no n.º 2 do artigo anterior só podem ser celebrados quando as informações 
a prestar beneficiem de garantias de segredo pelo menos equivalentes às estabelecidas no presente Regime 
Geral e tenham por objectivo o desempenho de funções de supervisão que estejam cometidas às entidades em 
causa. 
Artigo 83.º - Informações sobre riscos 
Independentemente do estabelecido quanto ao Serviço de Centralização de Riscos de Crédito, as instituições de 
crédito poderão organizar, sob regime de segredo, um sistema de informações recíprocas com o fim de garantir 
a segurança das operações.  
Artigo 84.º - Violação do dever de segredo 
Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, a violação do dever de segredo é punível nos termos do Código 
Penal.” 
Disponível in: http://www.iapmei.pt/  
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Os factos ou elementos das relações do cliente com a instituição segundo o artigo 79º podem ser 

relevados mediante autorização do cliente, autorização essa transmitida à instituição. Conforme 

refere o artigo 80º, as pessoas que exerçam ou tenham exercido funções no Banco de Portugal, 

bem assim como as que lhe prestem ou tenham prestado serviços a título permanente ou 

ocasional ficam sujeitas também ao dever de segredo sobre factos cujo conhecimento tenha sido 

durante o exercício dessas funções ou da prestação desses serviços. A Cooperação do Banco de 

Portugal com outras entidades e com países terceiros está descrita no artigo 81º e artigo 82º 

respectivamente. A violação do dever de segredo é punível nos termos do Código Penal (Artigo 

84º)85. 

2.1.2.6 Código Deontológico dos Psicólogos 

O trabalho do psicólogo confere a possibilidade de influenciar os outros - quer no sentido 

positivo quer no negativo - o que constitui uma enorme responsabilidade social para o psicólogo. 

O carácter profundamente humano e social do trabalho do psicólogo exige, uma interiorização 

das questões éticas que possam surgir no exercício da sua actividade profissional86.  

O Código Deontológico dos Psicólogos87 aplica-se aos psicólogos no exercício da actividade 

profissional, nomeadamente aos sócios do Sindicato Nacional dos Profissionais de Psicologia e 

aos membros da Sociedade Portuguesa de Psicologia88. Neste Código é referido que constitui 

obrigação indeclinável do psicólogo a salvaguarda do sigilo acerca de elementos que tenha 

recolhido no exercício da sua actividade profissional ou dos seus estudos de investigação (artigo 

31º e seguintes)89. 

                                                
85 Disponível in: http://www.iapmei.pt/  
86 Disponível in: http://www.snp.pt/ 
87 Aprovado em Assembleia-geral do Sindicato Nacional dos Profissionais de Psicologia, em Junho de 1978 e 
em Assembleia-geral da Sociedade Portuguesa de Psicologia em 13 de Novembro de 1978 
88 Disponível in: http://www.psicologia.com.pt/ 
89 Capítulo VIII - Sigilo profissional 
“Artigo 31º- Constitui obrigação indeclinável do psicólogo a salvaguarda do sigilo acerca de elementos que 
tenha recolhido no exercício da sua actividade profissional ou dos sues estudos de investigação desde que seja 
de algum modo identificável a pessoa a quem se referem, salvaguardando o disposto no artigo 37º. 
Artigo 32º- Só o próprio cliente pode ser informado dos resultados dos exames realizados pelo psicólogo, 
quando tais exames tenham sido solicitados por ele. 
Artigo 33º - Quando o cliente for uma entidade ou uma organização, os resultados serão transmitidos a quem os 
solicitou, sob a forma de parecer final de que o examinado deverá ter conhecimento prévio, desde que este ou, 
no seu impedimento, quem de direito, a tal não se oponha, não devendo em caso algum ir além do que o 
psicólogo considere estritamente necessário. 
Artigo 34º - Deve sempre o examinado, se o desejar, ser informado dos resultados do seu exame. 
Artigo 35º - O sigilo deve ser salvaguardado tanto nas palavras como na conservação e difusão de documentos. 
O psicólogo deve proceder de tal modo que os documentos provenientes do seu trabalho (conclusões, 
comunicações, relatórios, gravações, exposições, etc.) sejam sempre apresentados e classificados por forma a 
garantir que o sigilo seja respeitado evitando intromissão abusiva na vida íntima dos indivíduos ou dano de 
qualquer espécie. 
Artigo 36º - O psicólogo não pode ser desligado do seu dever por ninguém. 
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A Federação Europeia da Associações de Psicólogos Profissionais (FEAPP) propôs o Código 

Geral de Ética para Psicólogos, aprovado em Assembleia-geral, (Atenas, 1 de Julho de 1995). 

Esta federação tem a responsabilidade de garantir que os Códigos de ética dos seus membros 

associativos estão de acordo com os princípios fundamentais e estipula uma filosofia e orientação 

geral de maneira a envolver todas as situações que se possam apresentar aos psicólogos 

profissionais. A FEAPP estipula que as Associações Nacionais devem exigir dos seus membros a 

continuação do desenvolvimento do conhecimento de temas éticos e garantir que isso aconteça. 

Refere ainda que as Associações Nacionais devem oferecer consultoria e suporte aos seus 

membros em questões de ética e ter procedimentos de correcção ou disciplinares para investigar 

e decidir acerca de reclamações contra os seus membros. 

A FEAPP refere no ponto 2.1 que os psicólogos devem respeitar a confidencialidade90. Preconiza 

que os códigos de ética de psicólogos profissionais devem ter em consideração a privacidade e a 

confidencialidade (3.1.2)91. 

A Lei Nº 57/2008 de 4 de Setembro cria a Ordem dos Psicólogos92 e aprova os seus Estatutos. 

Depois da aprovação em plenário na Assembleia da República, a referida Lei foi promulgada pelo 

Presidente da República, referendada pelo Primeiro-Ministro e publicada em Diário da 

República. Esta lei entrou em vigor no passado dia 6 de Outubro. 

                                                                                                                                                   
Artigo 37º - O psicólogo só pode utilizar os casos individuais em situação de ensino, publicação ou 
apresentação a colegas quando a identificação das pessoas visadas não seja possível e após autorização por 
escrito do examinado, quando os dados a transmitir sejam de tal modo singulares que a sua identidade não 
esteja convenientemente salvaguardada.” 
Disponível in: http://www.snp.pt/ 
90 Disponível in: http://www.psicologia.com.pt/ 
91 “3.1.2 Privacidade e confidencialidade. 
a) Restrição de procurar, e de dar para fora, informação fora daquela que é necessária para os propósitos 
profissionais. 
b) Guardar e manusear adequadamente informação e relatórios, em qualquer forma, de maneira a assegurar 
confidencialidade, incluindo tomar salvaguardas razoáveis de fazer o anonimato de dados quando necessário, e 
restringir o acesso a relatórios e registos só aqueles que tem necessidade legítima de os conhecer. 
c) A obrigação de dar a conhecer a clientes e outros com quem se tem uma relação profissional as limitações da 
manutenção de confidencialidade perante a lei. 
d) A obrigação, quando o sistema legal assim o exigir, de revelar, mas fornecer somente aquela informação que 
é relevante ao assunto em questão e manter a confidencialidade no resto. 
e) Reconhecimento da tensão que pode surgir entre a confidencialidade e a protecção do cliente ou de outros 
terceiros partidos relevantes. 
f) O direito dos clientes a terem acesso a registos e relatórios acerca de eles próprios e de receberem a 
necessária assistência e consultoria de maneira a dotá-los de entendimento da informação e servir os seus 
melhores interesses. 
g) Manutenção de registos e de relatórios escritos permitindo o seu acesso ao cliente e de salvaguardar a 
confidencialidade de informação relacionada com outros.” 
Disponível in: http://www.psicologia.com.pt/profissional/etica/doc/Codigo_FEAP.pdf 
92 A Associação Pró-Ordem dos Psicólogos Portugueses (APOP) constitui uma pessoa colectiva de direito 
privado, sem fins lucrativos, que está em vigência até à criação da Ordem dos Psicólogos, e tem como principal 
objectivo representar e defender os interesses dos profissionais de psicologia até à criação formal da ordem 
Disponível in: http://www.ordemdospsicologos.org/ 
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A Comissão para a preparação do Código de Ética da Ordem dos Psicólogos reuniu-se para dar 

início à elaboração do documento que irá servir de linha orientadora, do ponto de vista ético e 

deontológico, a todos os Psicólogos93.  

Segundo os Princípios Éticos da Associação dos Psicólogos Portugueses (APPORT, 1995), os 

psicólogos respeitam, na prática da sua actividade profissional o sigilo profissional, a 

confidencialidade do que lhes é transmitido, ou aquilo que venham a saber acerca da vida privada 

dos clientes, incluindo a existência da própria relação profissional. Os psicólogos só devem 

divulgar informação confidencial com o consentimento apropriado do cliente ou do seu 

representante legal, se isso provocar risco de danos para o cliente ou outros. Quando são 

membros de uma equipa podem, com o consentimento dos clientes, fornecer informação acerca 

destes a outros elementos da equipa. Devem manter a confidencialidade na criação, 

armazenamento, transferência e destruição de qualquer tipo de registo sob controlo protegendo-

os do acesso, presente ou futuro, de pessoas não autorizadas94. 

2.1.2.7 Código deontológico dos Enfermeiros 

A contextualização do segredo na profissão de enfermagem é clara no julgamento de Florence 

Nightingale, afirmando a confidencialidade do que for revelado pelos próprios e pelos familiares. 

Florence Nightingale nasceu a 12 de Março de 1820, em Florença, Itália, e faleceu a 13 de 

Setembro de 1910, em Londres. Assumiu um papel importante ligado à saúde pública, na 

direcção de uma instituição de preparação e formação de enfermagem. 

O segredo é contextualizado no juramento de Florence Nightingale, afirmando a 

confidencialidade do que for revelado pelos próprios familiares: “Tudo farei para manter e elevar o 

nível da minha profissão, usando de sigilo em todas as questões pessoais que sejam confiadas à minha guarda ou 

nos assuntos familiares do meu conhecimento, durante o desempenho do meu trabalho”. Esta norma garante a 

não divulgação, portanto, a confidencialidade de qualquer informação relativamente a uma 

pessoa (Gomes, 2005). O dever do sigilo ou de segredo existe como forma de preservar um 

direito, ou seja, é pelo direito à confidencialidade que se afirma o dever de sigilo (Nunes, Amaral 

e Gonçalves, 2005, p. 116). 

Gavison (1980), citado por Lucília Nunes (2005, p. 116) estabelece uma relação mais directa do 

segredo com a privacidade, que concebe a privacidade como “acessibilidade limitada” e a 

considera o resultado de três componentes: segredo (reserva de informação sobre um indivíduo), 

anonimato e isolamento (no sentido de inacessibilidade física a um indivíduo). 

                                                
93 Disponível in: http://www.ordemdospsicologos.org/ 
94 Disponível in: http://www.snp.pt/osindicato/documentos_files/030301principdeont.htm 
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A criação da Ordem dos Enfermeiros a partir de 21 de Abril de 1998, com a publicação do 

Decreto-lei nº 104/98 de 21 de Abril95, exige aos enfermeiros uma prática profissional cada vez 

mais complexa, diferenciada e exigente. A ordem tem a dupla função de garantir o interesse 

público e a dignidade do exercício de enfermagem. 

A nossa profissão de enfermagem é uma actividade de serviço às pessoas com o objectivo da 

manutenção da saúde, respeitando a sua integridade e os princípios éticos da beneficência, não 

maleficência, autonomia e justiça. 

Os direitos e os deveres dos enfermeiros em geral foram consagrados em lei pela primeira vez 

em 1996 com a publicação do REPE (Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros), 

e viriam a ter nova formulação com a publicação do Decreto-lei nº 104/98 de 21 de Abril, que 

garante os direitos e deveres estabelecidos no Estatuto da Ordem. As normas deontológicas que 

constituem o Código Deontológico do Enfermeiro definem em primeiro lugar o comportamento 

que a comunidade espera de nós e têm sempre por referência o cuidado que é devido a cada 

cidadão no respeito pelos seus direitos e necessidades. 

A criação da Ordem dos Enfermeiros e a aprovação do respectivo estatuto, de que faz parte o 

Código Deontológico dos Enfermeiros, tornou cada enfermeiro responsável pela auto-

regulamentação e controla o exercício profissional na salvaguarda dos direitos e garantias dos 

cuidados de enfermagem à população. O enfermeiro compromete-se assim a agir de forma 

autónoma e responsável. O enfermeiro deve não só conhecer e respeitar os direitos dos utentes, 

como se espera que preste cuidados envolvendo o utente e a família, promova a saúde, previna a 

doença, alivie o sofrimento e seja um agente moral e humanitário. No entanto, em muitas 

situações, os enfermeiros enfrentam dilemas éticos sobre os quais são obrigados a decidir.  

O Código Deontológico do Enfermeiro define o exercício da enfermagem a partir de princípios 

e valores inscritos no quadro de uma relação interpessoal, explicitados no art. 78º do Código 

Deontológico “as intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade a da 

dignidade da pessoa humana e do enfermeiro”96. 

A adopção do Código Deontológico constitui uma importante fonte de benefício para os 

enfermeiros, pois permite que se prossigam os ideais comuns do exercício da enfermagem. O 

enfermeiro também encontra orientações gerais que lhe permitem obter maior segurança e o 

                                                
95 Portugal, Decreto-Lei n.º 104/98 de 21 de Abril, cria a Ordem dos Enfermeiros e aprova o Estatuto da Ordem 
dos Enfermeiros, publicado no Diário da Republica 1ª serie – A, nº 93 de 21de Abril de 1998. O Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros aprovado pelo presente diploma, além das respectivas atribuições e organização, integra 
ainda o código deontológico, pelo que procede à revisão do Regulamento do Exercício Profissional (REPE), bem 
como do estatuto disciplinar. Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
96 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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estimulam à melhor qualidade na actividade que realiza. As normas contidas no Código 

Deontológico demonstram a evolução e as influências das várias forças sociais no 

desenvolvimento da enfermagem, a autonomia no sistema de prestação de cuidados de saúde. 

O desenvolvimento da profissão tem-se realizado a diversos níveis, com realce para a 

compreensão da responsabilidade ética e deontológica dos enfermeiros. A codificação, neste 

sentido tem função normativa e vinculativa, dizendo respeito a todos os enfermeiros.  

O Decreto-Lei nº 161/96 de 4 de Setembro, que contempla um conjunto de normas e 

regulamenta o exercício profissional dos enfermeiros realça no artigo 8º que os enfermeiros no 

exercício das suas funções, deverão adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no respeito 

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos97. Na ausência de um Código 

deontológico específico para enfermeiros obstetras, podemos e devemos definir algumas 

directivas éticas no sentido de “iluminar” a actuação profissional do enfermeiro obstetra. 

A Directiva 80/155/CEE de 21 de Janeiro de 1980, estabelece indicações aos enfermeiros 

especialistas em Saúde Materna e Obstétrica e tem por objectivo a coordenação das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas relativas ao acesso às actividades de parteira e ao seu 

exercício98. 

O enfermeiro obstetra deve tratar a mulher/família com respeito pela dignidade humana, 

respeitar o direito à autonomia, o direito à informação, o direito de acesso aos dados registados 

no processo clínico, o direito ao sigilo, e colaborar com outros profissionais que constituem a 

equipa multidisciplinar. 

O estatuto da Ordem dos Enfermeiros - que inclui o Código Deontológico - no artigo 85º, 

aborda o dever do sigilo99 e impõe que o enfermeiro guarde segredo sobre o que toma 

conhecimento no exercício da sua profissão. 

                                                
97 Decreto-Lei nº 161/96 de 4 de Setembro, Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), 
publicado no Diário da República, I Série-A, nº 205 de 4 de Setembro de 1996 http://www.esslei.ipleiria.pt/ 
98 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
99 “Artigo 85º - Do dever do sigilo 
O enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua 
profissão, assume o dever de: 
a) Considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados e da família, qualquer que 
seja a fonte; 
b) Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como 
critérios orientadores o bem-estar, a segurança física, emocional e social do indivíduo e família, assim como os 
seus direitos; 
c) Divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família só nas situações previstas na lei, devendo 
para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico; 
d) Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou 
controlo da qualidade de cuidados.” 
Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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O enfermeiro deve assegurar que toda a informação, quer dos dados narrados pelo próprio como 

por terceiros (pessoas significativas ou profissionais). Só deve ser recolhida a informação 

necessária e sob a protecção da confidencialidade e partilhar a informação só com aqueles que 

estão implicados no processo terapêutico (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 117). O segredo 

profissional é uma responsabilidade do enfermeiro – algumas informações são-lhe confiadas com 

base numa relação estabelecida, outras são fornecidas pelo processo (Nunes, Amaral e 

Gonçalves, 2005, p. 235). 

Como enfermeiros, durante o exercício profissional, temos necessidade de transmitir a 

informação relativa aos doentes durante as passagens de turno, de modo a que seja assegurada a 

continuidade dos cuidados. A Ordem dos enfermeiros emitiu um Parecer do Conselho 

Jurisdicional (20 – 2001), a 14 de Maio de 2001, referente à passagem de turno junto aos doentes, 

em enfermarias. Neste documento é referido que a passagem de turno representa uma reunião da 

equipa de enfermeiros, tendo como objectivo principal assegurar a continuidade de cuidados, 

pela transmissão verbal de informação, e como finalidade promover a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados. Este momento engloba o direito relativo à confidencialidade e 

privacidade, protecção da intimidade e reserva da vida privada100. 

Salienta que os deveres dos profissionais resultam da protecção dos direitos dos utentes, o que 

implica a salvaguarda do direito à privacidade (ou seja, garantir a limitação do acesso às 

informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, preservar o seu 

anonimato) e à confidencialidade (enquanto garantia do resguardo das informações dadas em 

confiança e a protecção contra a sua revelação não autorizada) que decorre o dever do sigilo 

profissional.  

Toda a informação recolhida pelos enfermeiros só deve ser partilhada em certas situações, 

conforme salienta a alínea b) do art.º 85 dos Estatutos da Ordem: “partilhar a informação pertinente 

só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como critérios orientadores o bem-estar, a 

segurança física, emocional e social do indivíduo e família, assim como os seus direitos”.  

No documento referido o Conselho Jurisdicional refere que: “o respeito pelo direito à privacidade 

implica o dever dos profissionais de saúde de praticar qualquer acto no respeito pela intimidade da pessoa (estando, 

em princípio, apenas presentes as pessoas necessárias para a prática do acto) e é de reforçar a ideia de que, quando 

                                                
100 Ordem Dos Enfermeiros, Parecer do Conselho Jurisdicional / 20 – 2001, 14 de Maio de 2001, referente à 
Passagem de turno junto aos doentes em enfermarias, disponível in. http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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o interessado não pode decidir, deve ser sempre considerado o seu melhor interesse, ou seja, bem-estar, segurança 

física, emocional e social e os seus direitos”101. 

A Declaration on the Promotion of Patients´ Rights in Europe (Declaração sobre a Promoção 

dos Direitos dos Doentes na Europa)102, refere que em relação à confidencialidade e privacidade 

declara que “toda a informação acerca do estado de saúde, estado clínico, diagnóstico, prognóstico e tratamento, 

bem como a restante informação de carácter pessoal devem ser mantidas confidenciais, mesmo após a morte.”  

O direito do utente à confidencialidade reforça a ideia de que o próprio deve decidir, sempre que 

possível, sobre a informação que deve ou não ser partilhada (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, 

p. 119). 

A alínea c) do artigo 85º do Código Deontológico, “Divulgar informação confidencial acerca do indivíduo 

e família só nas situações previstas na lei, devendo para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico” 

mostra que a confidencialidade é a norma. Todavia é um dever com limites, porque os limites do 

dever do sigilo entram, por vezes, em conflito com o direito individual e colectivo. Como por 

exemplo o caso da obrigação de notificação de algumas doenças. Trata-se, afinal, de um 

confronto de valores (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 118). 

Para ultrapassar estes limites e se poder divulgar o que é objecto de sigilo (de acordo também 

com o artigo 135º do Código Penal, relativo ao segredo profissional) é necessário 

aconselhamento, pelo que cada um deve cumprir os requisitos e critérios para tal conduta – ou 

seja, recorrer a aconselhamento previamente à decisão de divulgar ou não a informação, 

realçando-se que, mesmo face a um possível aconselhamento no sentido de poder ser quebrado o 

sigilo, é ao próprio que compete a decisão final, a assunção do acto e das respectivas 

consequências (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 118). 

Deve ser garantida uma ética de conduta que coloca face a face a violação de segredo e a 

protecção do outro, do interesse público, do bem comum.  

A alínea d) do artigo 85º estipula que deve ser mantido sempre o anonimato da pessoa que for 

usada em situações de aprendizagem, de desenvolvimento do saber ou da promoção da 

qualidade. 

O conceito de segredo, à luz da lei penal, significa um facto ou um conjunto de factos 

relativamente desconhecido(s) e que, segundo a vontade expressa ou presumida da pessoa a que 

respeita, devem em nome de um interesse legitimo ou razoável, permanecer sob reserva. 

                                                
101 Ordem Dos Enfermeiros, Parecer do Conselho Jurisdicional (20 – 2001), 14 de Maio de 2001, referente à 
Passagem de turno junto aos doentes em enfermarias, disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
102 World Health Organization (1994) - A Declaration on the Promotion of Patients' Rights in Europe: European 
Consultation on the Rights of Patients Amsterdam, 28 - 30 March 1994, disponível in: http://www.who.int. 
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A manutenção do segredo é exigida pelo interesse geral. A sua violação pode ofender não só o 

particular, mas também a sociedade inteira, porque priva as profissões em que ela se apoia da 

confiança que devem sempre inspirar ao público (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 119). 

Quando um enfermeiro no exercício das suas funções, enquanto funcionário ou agente do 

estado, detecta que um crime (público) foi praticado, poderá considerar-se a existência da 

obrigação de o denunciar (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 235). 

O artigo 242º103 do Código de Processo Penal refere que os funcionários (definidos no artigo 

386º do Código Penal) são obrigados a denunciar os crimes que tiverem conhecimento no 

exercício das suas funções.  

O enfermeiro tem a função de cuidar das necessidades de saúde das pessoas que a ele ocorrem, 

portanto, a denúncia também é exigida em benefício do utente, como é o caso das crianças 

maltratadas ou de mulheres vítimas de violência doméstica (considerado crime público) (Nunes, 

Amaral e Gonçalves, 2005, p. 236). Os enfermeiros só podem denunciar nos estritos casos 

previstos no artigo 242º do Código Processo Penal, se isso não colidir com o dever do sigilo. 

O artigo 135º do Código Processo Penal refere que “as pessoas a quem a lei permitir ou impuser que 

guardem segredo profissional podem escusar-se a depor sobre os factos abrangidos por aquele segredo.”104 Quando 

um enfermeiro for chamado a tribunal a depor, só não será aceite uma escusa que venha a ser 

considerada ilegítima, devendo o tribunal ouvir o organismo representativo da profissão 

relacionada com o segredo profissional em causa, ou seja, a Ordem dos Enfermeiros, antes de 

ordenar o depoimento (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 236). Segundo a Ordem dos 

Enfermeiros, conforme o parecer CJ-22/2001 (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 237), o 

aconselhamento deontológico e jurídico é obrigatório para a quebra de sigilo nas situações 

previstas na lei. 

Os documentos relativos aos pedidos de parecer ao conselho jurisdicional no primeiro mandato 

dos órgãos da Ordem dos Enfermeiros (1999-2003), foram considerados por Lucília Nunes 

                                                
103 Artigo 242º - Denúncia obrigatória 
1 - A denúncia é obrigatória, ainda que os agentes do crime não sejam conhecidos: 
a) Para as entidades policiais, quanto a todos os crimes de que tomarem conhecimento; b) Para os 
funcionários, na acepção do artigo 386.º do Código Penal, quanto a crimes de que tomarem conhecimento no 
exercício das suas funções e por causa delas. 
2 - Quando várias pessoas forem obrigadas à denúncia do mesmo crime, a sua apresentação por uma delas 
dispensa as restantes. 
3 - Quando se referir a crime cujo procedimento dependa de queixa ou de acusação particular, a denúncia só dá 
lugar a instauração de inquérito se a queixa for apresentada no prazo legalmente previsto.  
Disponível in: http://dre.pt/ 
104 Disponível in: http://dre.pt/ 
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(2006, p. 299) de três grandes tipos: os referentes à legalidade, os que foram reencaminhados a 

outro órgão e os que centravam em questões ético-deontológicas. 

Do total de 82 pedidos de parecer, 45 pedidos têm carácter ético-deontológico (54,88%) ligados 

ao exercício de enfermagem, decorridos de pedidos de membros, para esclarecimento de 

questões e/ou de solicitação de parecer do conselho jurisdicional. 

A área temática do sigilo profissional recolheu três pedidos de parecer (5,3%), que incluem: 

passagem de turno junto aos doentes de enfermaria; quebra do sigilo/denúncia; e clarificação da 

alínea c) do artigo 85º do Código Deontológico, quebra do sigilo em processo de averiguações. 

O respeito pelos direitos humanos, conforme refere alínea b) do nº 3 do artigo 78 do Código 

Deontológico do Enfermeiro e a alínea b) do artigo 81º em que o enfermeiro no seu exercício 

tem o dever de “salvaguardar os direitos das crianças protegendo-as de qualquer forma de abuso”, o 

enfermeiro como profissional de saúde assume um papel essencial na defesa dos direitos da 

criança. Segundo o enquadramento (fundamentação ética, deontológica e jurídica) sobre a 

protecção de crianças o enfermeiro tem o dever de salvaguardar os direitos da criança, 

protegendo-a de qualquer forma de abuso e encaminhá-la para outro profissional105.  

Qualquer enfermeiro que viole, dolosa ou negligentemente, os deveres consignados no Estatuto, 

do Código Deontológico ou as demais disposições legais aplicáveis ao exercício da enfermagem 

comete uma infracção disciplinar, segundo o artigo 55º do referido Código106. As penas 

disciplinares (artigo 60º) podem incluir: a advertência escrita; a censura escrita; a suspensão do 

exercício profissional até cinco anos; a expulsa e perda de honorários; a publicidade da pena. 

                                                
105 Ordem Dos Enfermeiros - Enunciado de Posição da Ordem dos Enfermeiros sobre a protecção de crianças 
(OE 15 MARÇO 2007 – EP03/07) 
“a) Que a protecção da criança tem de ser assegurada em todos os contextos e todas as situações. 
b) Que em todas as situações deve garantir-se a satisfação das suas necessidades humanas básicas, o que não 
acontecendo constitui também uma forma de violência infantil. 
c) Que o enfermeiro tem o dever de, no seu exercício, salvaguardar os direitos da criança, protegendo-a de 
qualquer forma de abuso [alínea b) do artigo 81º] e encaminhar para outro profissional (ou outra entidade) 
mais bem colocado para responder ao problema, quando a situação ultrapasse a sua competência [alínea b) 
artigo 83º], atendendo ao contexto concreto.” 
Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
106 Artigo 55º - Infracção disciplinar 
1 - Constitui infracção disciplinar toda a acção ou omissão que viole, dolosa ou negligentemente, os deveres 
consignados no presente Estatuto, no código deontológico ou as demais disposições legais aplicáveis ao 
exercício da enfermagem. 
2 - Quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, podem dar conhecimento à Ordem da prática, por enfermeiros 
nela inscritos, de factos susceptíveis de constituir infracção disciplinar 
Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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2.1.2.8 Ordem dos Biólogos  

O Biólogo, no desempenho da sua profissão, tem de ser técnica e deontologicamente 

independente e responsável pelos seus actos, não podendo ser subordinado a pessoas ou 

entidades estranhas à profissão, no estrito exercício da sua actividade própria107. 

Os biólogos fazem-se representar pela sua ordem, a Ordem dos Biólogos, que constitui uma 

associação pública no domínio das ciências biológicas ou equiparados legais, criada pelo Decreto-

Lei nº 183/98 de 4 de Julho de 1998, publicado no Diário da República, nº 152/98 de 4 de Julho. 

A Ordem rege-se pelos seus Estatutos, pelo Regulamento Interno, pelas deliberações da 

Assembleia-geral, e pelas disposições aplicáveis do Código Civil e respectiva Legislação 

Complementar. 

Constituem deveres do biólogo para com a sociedade guardar e fazer guardar o segredo 

profissional conforme descrito nos estatutos da Ordem dos Biólogos (artigo 16º- 1.j e 2). O 

biólogo deve guardar segredo acerca de toda a informação que possa ter conhecimento por 

motivo da sua actividade profissional ou no desempenho de cargo na Ordem e cuja divulgação 

possa ser potencialmente lesiva de terceiros. Apenas pode divulgar quando a lei o imponha ou o 

interessado o autorize expressamente ou o conselho profissional e deontológico reconheça que a 

defesa da dignidade, direitos e interesses e deontologia profissional o impõem108. 

No Código Deontológico dos Biólogos (artigo 5º) está escrito que “o Biólogo tem de encarar o segredo 

profissional como um valor ético fundamental e que constitui matéria de interesse social, guardando e fazendo 

guardar pelos seus colaboradores sigilo sobre tudo aquilo de que possa ter conhecimento”. O artigo 6º refere que 

“Exclui-se o dever de segredo profissional quando tal for absolutamente necessário à defesa da dignidade, da honra 

e dos legítimos interesses do Biólogo, não podendo, então, ser revelado mais do que o necessário e, mesmo isso, com 

prévia consulta ao Bastonário da Ordem”109.  

                                                
107 Disponível in: http://www.ordembiologos.pt/ 
108 Artigo 16º - Deveres deontológicos para com a sociedade: 
“1 — Sem prejuízo do Código deontológico do biólogo, de harmonia com o mesmo, constituem deveres do 
biólogo para com a sociedade:  
j) Guardar e fazer guardar o segredo profissional.  
2 — O segredo profissional a que se refere a alínea j) do n. o 1 abrange tudo aquilo de que o biólogo possa ter 
conhecimento por motivo da sua actividade profissional ou de desempenho de cargo na Ordem e cuja 
divulgação possa ser potencialmente lesiva de terceiros e apenas cessa quando:  
a) A lei o imponha ou o interessado o autorize expressamente;  
b) O conselho profissional e deontológico reconheça que a defesa da dignidade, direitos e interesses e 
deontologia profissional o impõem. 
Disponível in: http://www.ordembiologos.pt/Estatutos.html 
109 Artigo 5º - O Biólogo tem de encarar o segredo profissional como um valor ético fundamental e que constitui 
matéria de interesse social, guardando e fazendo guardar pelos seus colaboradores sigilo sobre tudo aquilo de 
que possa ter conhecimento, por motivo da sua situação profissional e cuja divulgação seja, ou possa vir a ser, 
potencialmente lesiva de terceiros.  
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Um biólogo que seja intimado a depor como testemunha ou perito deverá comparecer em 

tribunal, mas não poderá prestar declarações ou produzir depoimentos sobre matéria de segredo 

profissional e pode solicitar à Ordem dos Biólogos declaração que ateste a natureza inviolável do 

segredo em causa (artigo 7º)110. 

2.1.2.9 Código Deontológico dos Dentistas 

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) é uma entidade de Direito Público criada pela Lei 

110/91, de 29/8, alterada pelas Leis nº 82/98, de 10/12 e 44/2003, de 22/08. A OMD goza de 

personalidade jurídica e é independente dos órgãos do Estado, livre e autónoma nas suas regras. 

Compete à Ordem ainda todo um universo de funções fundamentais para o bom exercício e 

promoção da Medicina Dentária bem como o controle ético e deontológico da profissão, no 

estrito cumprimento do seu Código Deontológico111. O Estatuto da Ordem dos Dentistas 

consagra no seu artigo 12º o dever dos médicos dentistas a guardar segredo profissional. O 

médico dentista tem o dever de guardar segredo de toda a informação que tem conhecimento no 

exercício das suas funções112. 

O Código deontológico dos médicos dentistas também faz referencia ao sigilo profissional no 

seu artigo 21º em que médico dentista é obrigado a guardar sigilo profissional sobre toda a 

informação relacionada com o doente. Os funcionários do médico dentista e todos quantos com 

este colaborem no exercício da profissão, estão igualmente sujeitos a sigilo. Qualquer divulgação 

de informação acerca do seu doente, excepto quando este concede autorização para a divulgação, 

depende de prévia autorização da Ordem dos Médicos Dentistas113. 

                                                                                                                                                   
Artigo 6º - Exclui-se o dever de segredo profissional quando tal for absolutamente necessário à defesa da 
dignidade, da honra e dos legítimos interesses do Biólogo, não podendo, então, ser revelado mais do que o 
necessário e, mesmo isso, com prévia consulta ao Bastonário da Ordem 
Disponível in: http://www.ordembiologos.pt/ 
110 Artigo 7º - O Biólogo, que nessa qualidade, seja devidamente intimado a depor como testemunha, ou perito, 
deverá comparecer em tribunal, mas não poderá prestar declarações, ou produzir depoimentos sobre matéria de 
segredo profissional. Quando um Biólogo alegue segredo profissional para não prestar esclarecimentos pedidos 
por entidade pública, pode solicitar à Ordem dos Biólogos declaração que ateste a natureza inviolável do 
segredo em causa. Disponível in: http://www.ordembiologos.pt/ 
111 Disponível in: http://www.omd.pt/ 
112 Artigo 12º - Deveres dos médicos dentistas: 
 c) Guardar segredo profissional; Disponível in: http://www.omd.pt/ 
113 Artigo 21.º - Sigilo Profissional 
“1 - O médico dentista é obrigado a guardar sigilo profissional sobre toda a informação relacionada como 
doente, constante ou não da sua ficha clínica, obtida no exercício da sua profissão.  
2 - Os funcionários do médico dentista e todos quantos com este colaborem no exercício da profissão, estão 
igualmente sujeitos a sigilo sobre todos os factos de que tenham tomado conhecimento nos respectivos 
consultórios e no exercício do seu trabalho, desde que esses factos estejam a coberto do sigilo profissional do 
médico dentista, sendo este deontologicamente responsável pelo respeito do sigilo.  
3 - O médico dentista pode prestar informações ao doente ou a terceiro por este indicado.  
4 - No caso de intervenção de um terceiro, nos termos do número anterior, o médico dentista pode exigir uma 
declaração escrita do doente concedendo poderes àquele, para actuar em seu nome.  
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Segundo o artigo 56º, quando um médico dentista viola, dolosa ou culposamente, os deveres 

decorrentes do Estatuto, dos regulamentos internos, do Código Deontológico ou das demais 

disposições aplicáveis comete uma Infracção disciplinar. A responsabilidade disciplinar não se 

encontra dependente da responsabilidade civil ou criminal, podendo, contudo, ser ordenada a 

suspensão do processo disciplinar até decisão a proferir em processo judicial114. 

2.2 Documentos Ético-Jurídicos 

2.2.1 Normas jurídicas internacionais  

São vários os documentos em que surge a defesa do segredo e a sua fundamentação e 

legitimidade radica essencialmente no artigo 12º115 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948), em que é mencionado que nenhuma pessoa sofrerá intromissões na sua vida 

privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e 

reputação. Se existir intromissões ou ataques a pessoa poderá recorrer à lei para se proteger.  

Outros documentos mencionam a defesa do segredo, nomeadamente, os direitos dos doentes 

que são enumerados na Declaração sobre os Direitos do Doente ou Declaração de Lisboa116 

                                                                                                                                                   
5 - Qualquer divulgação de matéria sujeita a sigilo profissional, salvo o referido nos números 3 e 4, depende de 
prévia autorização da Ordem dos Médicos Dentistas.  
6 - Não é considerada violação do sigilo profissional a divulgação, para fins académicos, científicos e 
profissionais, de informação referida no número 1, desde que sem indicação da identidade do doente.  
7 - Não podem fazer prova em juízo, ou fora dele, as declarações prestadas pelo médico dentista com violação 
do sigilo profissional.” 
Disponível In: http://www.omd.pt/ 
114 Artigo 56º - Infracção disciplinar 
1 - Considera-se infracção disciplinar toda a acção ou omissão que violar, dolosa ou culposamente, os deveres 
decorrentes deste Estatuto, dos regulamentos internos, do Código Deontológico ou das demais disposições 
aplicáveis. 
2 - Quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, podem dar conhecimento à OMD da prática, por médicos 
dentistas inscritos, de factos susceptíveis de constituírem infracção disciplinar. 
3 - A responsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade civil ou criminal, podendo, contudo, ser 
ordenada a suspensão do processo disciplinar até decisão a proferir em processo judicial. 
Disponível In: http://www.omd.pt/ 
115 Declaração Universal dos Direitos do Homem: Adaptada e Proclamada pela Assembleia-geral da ONU, 
na sua Resolução 217 (III), de 10 de Dezembro de 1948 - Artigo 12º  
“Ninguém sofrera intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 
correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 
direito a protecção da lei.” (Nunes e Serrão, 1998, p. 187) 
116 Adaptada pela 34ª Assembleia-geral da Associação Medica Mundial realizada em Lisboa em Setembro e 
Outubro de 1981 e emendada pela 47º Assembleia-geral da Associação Medica Mundial em Bali, indonésia, em 
Setembro de 1995. A Declaração de Lisboa, de 1981, sobre os Direitos do Doente, feita durante a primeira 
presidência Portuguesa da Associação Médica Mundial. 
Na alínea d) desta declaração refere que “o doente tem direito de esperar que o seu médico respeite a natureza 
confidencial de todos os seus detalhes médicos e pessoais” (Neves, M., 2002, p.517). 
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aprovada pela Associação Médica Mundial em 1981 e na Carta dos Direitos das Pessoas 

Doentes117 aprovada pelo Bureau Regional da Europa da Organização Mundial de Saúde. 

A Carta Europeia dos Direitos dos Utentes foi elaborada em 2002 pela Active Citizenship 

Network (ACN), no seu ponto 6118 refere que todo o indivíduo tem o direito à confidencialidade 

da sua informação pessoal. 

Documentos como a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do 

Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina: Convenção dos Direitos do Homem e 

da Biomedicina119 faz referência no seu artigo 10º ao direito da reserva da sua vida privada120, 

igualmente a Declaração de Helsínquia121, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 

                                                
117 Também designada de carta Ljubljana sobre a reforma dos cuidados de saúde. Aprovada pelo Bureau regional 
da Europa da OMS, na reunião realizada em 18 de Junho de 1996, em Ljubljana, na Eslovénia. 
No ponto 4 da carta dos Direitos das Pessoas Doentes, faz referencia à confidencialidade e respeito da vida 
privada. Aborda que “todas as informações relativas ao estado de saúde de um doente a sua situação médica, o 
diagnostico, o prognóstico e o tratamento, bem como todas as outras informações de carácter pessoal, devem 
ser consideradas confidenciais, mesmo após a morte. As informações confidenciais não podem ser divulgadas a 
menos que o doente o autorize explicitamente ou a lei o autorize expressamente. O consentimento pode ser 
presumido quando as informações são comunicadas a outros membros da equipa de tratamento. Todos os dados 
identificadores relativos a um doente devem ser protegidos de acordo com o modo de os manter em arquivo. [...] 
Os doentes tem direito de aceso ao seu processo clínico, incluindo os dados técnicos, bem como a todos os 
outros documentos relativos ao diagnostico, ao tratamento, e a outros cuidados e de receber copia da totalidade 
ou de parte do sue processo. Este acesso não se aplica a dados relativos a terceiros. [...] A ingerência na vida 
privada ou familiar de um doente não é admissível menos que possa ser justificada como sendo necessária para 
o diagnostico, tratamento e outros cuidados e desde que o doente o consinta. A prática de actos médico deve 
respeitar a intimidade da pessoa. [...]” (Serrão,. 1997)  
118 6. Direito de Privacidade e de Confidencialidade –“ Todo o indivíduo tem o direito à confidencialidade da 
sua informação pessoal, incluindo informação relativa ao seu estado de saúde e diagnóstico potencial ou a 
procedimentos terapêuticos, assim como à protecção da sua privacidade durante o processo de diagnóstico, 
visitas de especialistas e tratamentos médicos e/ou cirúrgicos em geral.” 
Disponível in: http://www.aksen.pt/semprebem/acn.htm 
119Esta convenção é correntemente designada por Convenção Europeia de Bioética e foi preparado por um 
Comité do Conselho da Europa, o Comité Director de Bioética. In: SERRÃO, Daniel - A Convenção Europeia 
de Bioética e a Prática Médica em Portugal, disponível in: http://www.danielserrao.com/gca/index.php?id=109 
120 Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da 
Biologia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina: 4 de Abril de 1997, em 
Oviedo e ratificada em Portugal em 3 de Janeiro de 2001, publicada no Diário da República, I Série-A, n.º 
2/2001, entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 1 de Dezembro de 2001 e entrada em vigor na ordem 
internacional a 1 de Dezembro de 1999. 
 “Artigo 10.º - Vida privada e direito à informação  
1 - Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca a informações relacionadas com a 
sua saúde. 
2 - Qualquer pessoa tem o direito de conhecer toda a informação recolhida sobre a sua saúde. Todavia, a 
vontade expressa por uma pessoa de não ser informada deve ser respeitada. 
3 - A título excepcional, a lei pode prever, no interesse do paciente, restrições ao exercício dos direitos 
mencionados no n.º 2.”. (Neves, M., 2002).  
121 Declaração de Helsínquia (Associação médica mundial, 1964-2000)  
A Declaração de Helsínquia, adoptada em 1964 pela Associação Médica Mundial, é um documento oficial da 
organização internacional representativa dos médicos e constitui, a magna carta da experimentação levada a cabo 
em seres humanos. Embora não tenha estatuto legal, é tratada e reconhecida como código de conduta à escala 
global da investigação médica. A Declaração de Helsínquia, adoptada pela Assembleia-geral da Associação 
Médica Mundial em Junho de 1964 em Helsínquia, e sucessivamente alterada em Tóquio (1975), Veneza (1983), 
Hong-Kong (1989) e Sommerset West (1996). A Associação Médica Mundial, na sua assembleia-geral, 
realizada em Outubro de 2000 em Edimburgo, procedeu à revisão da Declaração e introduziu-lhe substanciais 
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Direitos do Homem122 e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 

364/01)123 todos abordam o direito ao segredo.  

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, aberto à assinatura dos Estados 

membros das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, e aprovado para ratificação pela Lei 

n.º 29/78, de 12 de Junho, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 15 de Setembro 

de 1978, faz também alusão ao respeito pela vida privada.  

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem estes direitos decorrentes da dignidade 

inerente à pessoa humana. No artigo 17º refere que ninguém será objecto de intervenções 

arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 

correspondência, nem de atentados ilegais à sua honra e à sua reputação124.  

A Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais125, faz 

também alusão, no seu artigo 8º, ao Direito do respeito pela vida privada e familiar, em que todas 

as pessoas tem o direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua 
                                                                                                                                                   
modificações. A Associação Médica Mundial desenvolveu a Declaração de Helsínquia com o objectivo de 
facultar um conjunto de recomendações de princípios éticos de orientação aos médicos e outros participantes em 
pesquisas clínicas envolvendo seres humanos.  
B. Princípios básicos para toda a investigação médica 
“21. Deve respeitar-se sempre o direito dos participantes na investigação protegerem sua integridade. Devem 
tomar-se toda a espécie de precauções para resguardar a intimidade dos indivíduos, a confidencialidade da 
informação do paciente e para reduzir ao mínimo as consequências da investigação sobre a integridade física e 
mental e a sua personalidade.” Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Parecer sobre a 
Declaração de Helsínquia modificada em Edimburgo, Osswald, Walter (relator) (Out. 2000) (34/CNECV/2001), 
disponível in: http://www.cnecv.gov.pt/ 
122 Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem (adaptada pela 29º Conferência 
Geral da UNESCO, em 11 de Novembro de 1997, texto assinado em Oviedo que apresenta valor jurídico, tendo 
entrado em vigor em Portugal a 01 de Dezembro de 2001) 
B – direitos das pessoas envolvidas: 
“Artigo 7º: A confidencialidade de dados genéticos relativos a uma pessoa identificável, conservados ou 
tratados para fins de investigação ou quaisquer outros, deve ser assegurada nas condições previstas na lei. 
Artigo 9º: “a fim de assegurar o respeito dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, as restrições aos 
princípios do consentimento e da confidencialidade só podem resultar da lei, justificadas por razoes imperiosas 
e nos limites do direito internacional público e do direito internacional dos direitos do homem.” (Nunes e 
Serrão, 1998, p. 211) 
123 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, elaborado em Nice, em sete de Dezembro de 2000. 
Gozar estes direitos implica responsabilidades e deveres, para com as outras pessoas, com a comunidade humana 
e as gerações futuras. 
Artigo 7º - Respeito pela vida privada e familiar 
“Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas 
comunicações.” 
Artigo 8º - Protecção de dados pessoais 
“1. Todas as pessoas tem direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhe digam respeito.” (Soares, 
2002, p.94). 
124 Disponível in: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-
direitos-civis.html 
125Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais adoptada em Roma, a 4 
de Novembro de 1950, aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13 de Outubro, publicada no Diário da 
República, I Série, n.º 236/78, rectificada por Declaração da Assembleia da República publicada no Diário da 
República, I Série, n.º 286/78, de 14 de Dezembro e entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 9 de 
Novembro de 1978.Também conhecida por Convenção Europeia dos Direitos do Homem. (Melo, 1999, p. 98). 
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correspondência. Refere também não poder haver ingerência da autoridade pública no exercício 

deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e seja necessária para a segurança 

nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a 

prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e 

das liberdades de terceiros126.  

O Tribunal de Justiça da União Europeia tem entendido que o respeito pela vida privada (art. 8.º 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem) “é um dos direitos fundamentais protegidos pela ordem 

jurídica comunitária, que comporta o direito das pessoas manterem secreto o estado de saúde e, por outro lado, que 

podem ser impostas restrições aos direitos fundamentais por ela protegidos desde que correspondam a objectivos de 

interesse geral e não constituam, relativamente ao fim prosseguido, uma intervenção desproporcionada e intolerável 

que atente contra a própria essência do direito protegido”127. 

As Directrizes Éticas Internacionais para a Investigação envolvendo Seres Humanos, destina-se 

essencialmente aos investigadores e aos promotores de projectos de ensaios clínicos, a sua 

directriz 12º, aborda a confidencialidade em que refere que o investigador deve respeitar a 

confidencialidade dos dados de pesquisa128.  

A Conferência Geral da UNESCO, em 19 de Outubro de 2005, adoptou a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos. Nesta declaração, os Estados-membros comprometeram-se 

a respeitar e aplicar os princípios fundamentais da bioética, condensados num texto único.  

Esta Declaração incorpora os princípios que enuncia nas regras pelo respeito pela dignidade 

humana, pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, ao consagrar a bioética entre os 

direitos humanos internacionais e ao garantir o respeito pela vida dos seres humanos. A 

Declaração reconhece a interligação que existe entre ética e direitos humanos no domínio 

específico da bioética. O artigo 9º aborda a confidencialidade, refere que deve ser respeitado a 

vida privada das pessoas e a confidencialidade das informações que lhes dizem respeito129. 

A UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) foi criada em 16 de 

Novembro de 1945. O seu principal objectivo é o de contribuir para a paz, desenvolvimento 

humano e segurança no mundo, promovendo o pluralismo, reconhecendo e conservando a 

                                                
126 Disponível in: http://www.gddc.pt/ 
127 Acórdão de 5/10/94 citado in Pareceres da PRG, Vol. VII, pág. 40. 
128 Council for International Organizations of Medical Sciences em colaboração com a Organização Mundial de 
Saúde, Genebra, 1993. (Neves, M., 2002). 
129 “Artigo 9º - Vida privada e confidencialidade 
A vida privada das pessoas em causa e a confidencialidade das informações que lhes dizem pessoalmente 
respeito devem ser respeitadas. Tanto quanto possível, tais informações não devem ser utilizadas ou difundidas 
para outros fins que não aqueles para que foram coligidos ou consentidos, e devem estar em conformidade com 
o direito internacional, e nomeadamente com o direito internacional relativo aos direitos humanos”. Disponível 
in: http://unesdoc.unesco.org/ 
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diversidade, promovendo a autonomia e a participação na sociedade do conhecimento. Tem sede 

em Paris e dispõe de escritórios regionais e nacionais em vários países130. Da UNESCO fazem 

parte 191 Estados-membros e 6 Estados Associados131. 

Na altura da sua criação o mundo acabara de assistir há maior catástrofe de sua história, a 

Segunda Grande Guerra Mundial. Os representantes dos países aliados, perceberam a 

importância e o alcance da cooperação intelectual entre os povos, decidiram criar uma 

Organização para ser um sistema de vigilância e alerta, em defesa da paz, da solidariedade e da 

justiça.  

A UNESCO decidiu criar, em 1993, um comité internacional de bioética, com representação dos 

cinco continentes. Na primeira reunião atingiram um primeiro consenso: é necessário proteger a 

identidade dos seres humanos que se encontra ameaçada pela possibilidade de intervir sobre o 

genoma humano (Serrão, 1996, p. 605). 

O Acto constitutivo declara: “se as guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem 

ser erguidas as defesas da paz”. Essa frase passou a presidir a trajectória de lutas da UNESCO, que já 

ultrapassou meio século.  

A UNESCO é a única Organização do sistema das Nações Unidas em relação na qual se prevê a 

criação de Comissões Nacionais nos Estados-membros. A Comissão Nacional Portuguesa foi 

criada em 1979, pelo Decreto-Lei nº 218/79, de 17 de Julho, que foi posteriormente revogado 

pelo Decreto-Lei nº 103/89, de 30 de Março, e pelo Decreto-Lei nº 58/2003, de 1 de Abril (Lei 

Orgânica da Comissão Nacional da UNESCO )132. 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aborda o direito à privacidade no 

seu artigo 5º, em que refere que qualquer pessoa tem direito à protecção da lei contra os ataques 

abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar133. 

A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, consagra o direito à vida privada no artigo 

11, ponto 2: “Ninguém pode ser objecto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua 

família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”134.  

A Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de 

Dados de Carácter Pessoal135, aborda o direito ao sigilo e à confidencialidade no seu artigo 15º136. 

                                                
130 Disponível in: http://www.unesco.pt/ 
131 Disponível in: http://www.unesco.pt/ 
132 Disponível in: http://www.unesco.pt/ 
133 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Resolução XXX, Acta Final, aprovada na IX 
Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em Abril de 1948. Disponível in: http://www.fd.uc.pt/ 
134 Convenção Americana sobre Direitos do Homem, adaptada pela Organização dos Estados Americanos em 22 
de Novembro de 1969. Disponível in: http://www.aids.gov.br/ 
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Esta convenção, faz alusão ao respeito pelos direitos e liberdades fundamentais, e especialmente 

pelo direito à vida privada. 

No artigo 1º desta convenção é referido o direito à protecção da vida privada: “A presente 

Convenção destina-se a garantir, no território de cada Parte, a todas as pessoas singulares, seja qual for a sua 

nacionalidade ou residência, o respeito pelos seus direitos e liberdades fundamentais, e especialmente pelo seu direito 

à vida privada, face ao tratamento automatizado dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito (“protecção 

dos dados”)”137. 

A finalidade do Conselho da Europa é conseguir uma união mais estreita entre os seus membros, 

nomeadamente no respeito pela supremacia do direito, bem como dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais.  

No artigo 1º, da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 

de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados aborda que os Estados-Membros assegurarão, a 

protecção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente do 

direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais138. 

O Código Internacional de Ética Médica139 engloba deveres dos médicos em geral, deveres dos 

médicos para com o doente e deveres dos médicos para com seus colegas. Realçamos nos 

deveres dos médicos para com o doente em que refere: “O médico deve manter absoluta 

confidencialidade de todo seu conhecimento sobre o paciente, mesmo após a morte do paciente”. 

                                                                                                                                                   
135 Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter 
Pessoal, foi adoptada e aberta à assinatura em Estrasburgo, a 28 de Janeiro de 1981. Entrou em vigor na ordem 
internacional a 1 de Outubro de 1985. Foi aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 23/93, de 9 de Julho, publicada no Diário da República, I Série-A, n.º 159/93 (rectificada pela Rectificação 
n.º 10/93, de 20 de Agosto, publicada no Diário da República, I Série-A, n.º 195/93). Deu entrada em vigor na 
ordem jurídica portuguesa a 1 de Janeiro de 1994. Portugal aceitou a emenda introduzida a este Tratado a 15 de 
Julho de 1999, que permite a adesão das Comunidades Europeias à Convenção. Disponível in: 
http://www.gddc.pt/ 
136

 “Artigo 15º: 1. A autoridade designada por uma Parte que tenha recebido informações de autoridade 
designada por outra Parte, quer instruindo um pedido de assistência, quer em resposta a um pedido de assistência 
por ela formulado, não poderá fazer uso dessas informações para fins diversos dos especificados no pedido de 
assistência. 2. As Partes deverão providenciar a fim de que as pessoas pertencentes ou agindo em nome da 
autoridade designada fiquem vinculadas a obrigações adequadas de sigilo ou de confidencialidade relativamente 
a essas informações [...]”. Disponível in: http://www.gddc.pt/ 
137 Disponível in: http://www.gddc.pt/ 
138 Disponível in: http://www.inst-informatica.pt/ 
139 Adoptado pela 3ª Assembleia-geral da Associação Médica Mundial, Londres, Inglaterra, Outubro 1994 e 
revisado pela 22ª Assembleia Médica Mundial Sidney, Austrália, Agosto 1968 e pela 35ª Assembleia Médica 
Mundial Veneza, Itália, Outubro 1983 e pela 35ª Assembleia Médica Mundial Veneza, Itália, Outubro de 1983) 
Disponível in: http://www.eticus.com/ 
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2.2.2 Normas Jurídicas Nacionais  

A Constituição da República Portuguesa (CRP), no seu artigo 26º140,refere que é reconhecido a 

todos os cidadãos portugueses os direitos à reserva da intimidade da vida privada e familiar.  

O artigo 34º da CRP determina a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, portanto 

refere que o domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada 

são invioláveis141. 

No artigo 35º (Canotilho e Moreira, 2005) da CRP refere que a informática não pode ser usada 

para tratamento de dados pessoais da vida privada sem consentimento expresso do titular142.  

No âmbito da medicina do trabalho o Decreto-Lei nº 26/94, de 1 de Fevereiro, ratificado pela 

Lei nº 7/95, de 29 de Março, artigo 17º, refere que a ficha clínica está sujeita ao regime do 
                                                
140 Constituição da República Portuguesa: 
Lei Constitucional nº 1/2005 de 12 de Agosto (7º Revisão Constitucional),  
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 protecção legal contra quaisquer formas de discriminação. 
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou contrária à dignidade humana, de 
informações relativas às pessoas e famílias. 
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, 
desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. 
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se nos casos e termos previstos 
na lei, não podendo ter como fundamento motivos políticos.” (Canotilho e Moreira, 2005). 
141 Artigo 34º - Inviolabilidade do domicílio e da correspondência 
1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis. 
2. A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial 
competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei. 
3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo em 
situação de flagrante delito ou mediante autorização judicial em casos de criminalidade especialmente violenta 
ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, de armas e de estupefacientes, nos 
termos previstos na lei. 
4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos 
demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Disponível in: 
http://dre.pt/ 
142 Artigo 35.º - Utilização da informática 
1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir 
a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 
2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, 
conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, designadamente através de entidade 
administrativa independente. 
3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou 
políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante 
consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para 
processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. 
4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei. 
5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. 
6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime aplicável aos 
fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de protecção de dados pessoais e de outros cuja 
salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional. 
7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos números 
anteriores, nos termos da lei. 
Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
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segredo profissional, só podendo ser facultada às “autoridades de saúde e aos médicos do Instituto de 

Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho”143. 

Em Portugal, a Direcção Geral de Saúde elaborou a Carta dos Direitos e Deveres do Doente144, 

que resume os documentos da Declaração sobre os Direitos do Doente ou Declaração de Lisboa 

e a Carta dos Direitos das Pessoas Doentes. 

A Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes faz referência no seu ponto 9 que o doente tem 

direito à confidencialidade de toda a informação clinica e elementos identificativos que lhe 

respeitam145. 

Em 1991, surge a primeira Lei de Protecção de Dados, Lei 10/91 de 29 de Abril, na qual se 

regulamenta a utilização e o controlo dos dados pessoais e se prevê a criação da Comissão 

Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados (CNPDPI).  

A Lei 28/94 de 29 de Agosto, efectua algumas alterações à anterior lei, que aprova medidas de 

reforço da protecção de dados pessoais, quando a Comissão já tinha entrado em funcionamento. 

A nova Lei de Protecção de Dados Pessoais146 (LPDP), Lei 67/98 de 26 de Outubro, transpõe a 

Directiva 95/46/CE, e aborda substancialmente o leque de atribuições e competências da 

Comissão, que passa a designar-se por Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).  

A Lei 69/98 de 28 de Outubro regula a protecção de dados pessoais e defende a privacidade no 

sector das telecomunicações, transpõe a denominada Directiva das Telecomunicações (Directiva 

97/66/CE), e atribui à CNPD competências nesta matéria.  

A LPDP, refere no artigo 2º147, que o tratamento de dados pessoais deve sempre respeitar a 

reserva da vida privada, e o direito à liberdade e garantias fundamentais. 

                                                
143 Disponível in: http://www2.sas.ua.pt/ 
144 Elaborada pela Direcção Geral de Saúde e divulgada em Março de 1997. 
http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
145 “9. o doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clinica e elementos identificativos que 
lhe respeitam 
Todas as informaçoes referentes ao estado de saude do doente – situaçao clinica, diagnóstico, prognóstico, 
tratamento e dados de caracter pessoal – são confidenciais. Contudo, se o doente der o seu consentimento e não 
houver prejuizos para terceiros, ou se a lei o determinar, podem estas informaçoes ser utilizadas.  
Este direito implica a obrigatoriedade do segredo profissional, a respeitar por todo o pessoal que desenvolve a 
sua actividade nos serviços de saude.” 
Disponível In: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
146 Lei de Protecção de Dados Pessoais, Lei 67/98 de 26 de Outubro, publicada no Diário da República, I Série-
A, nº 247 de 26 de Outubro de 1998. A Lei 67/98 de 26 de Outubro revoga a Lei 10/91 e a Lei 28/94, disponível 
in: http://www.icp.pt/ 
147 Artigo 2.º - Princípio geral: 
“1. O tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transparente e no estrito respeito pela reserva 
da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais.” (Almeida e Vilalonga, 2005).  
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Os tratamentos de dados pessoais são em princípio proibidos, salvo se existir um fundamento 

legítimo, conforme refere o artigo 6º. O tratamento pode ser efectuado se o seu titular tiver dado 

de forma inequívoca o seu consentimento ou se o tratamento for necessário para: “Execução de 

contrato ou contratos em que o titular dos dados seja parte ou de diligências prévias à formação do contrato ou 

declaração da vontade negocial efectuadas a seu pedido; Cumprimento de obrigação legal a que o responsável pelo 

tratamento esteja sujeito; Protecção de interesses vitais do titular dos dados, se este estiver física ou legalmente 

incapaz de dar o seu consentimento; Execução de uma missão de interesse público ou no exercício de autoridade 

pública em que esteja investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a quem os dados sejam comunicados; 

Prossecução de interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de terceiro a quem os dados sejam 

comunicados, desde que não devam prevalecer os interesses ou os direitos, liberdades e garantias do titular dos 

dados”148.  

Nesta lei é referido no seu artigo 7º149 que o tratamento de dados sensíveis são proibidos, quando 

estes se referem a convicções filosóficas ou politicas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, 

vida privada e origem racial ou étnica, à saúde e à vida sexual e dados genéticos. Mediante 

disposição legal ou autorização da CNPD, pode ser permitido o tratamento dos dados sensíveis 

quando houver motivos de interesse público importante e esse tratamento for indispensável ao 

exercício das atribuições legais ou estatutárias do seu responsável, ou quando o titular dos dados 

tiver dado o seu consentimento expresso para esse tratamento. 

Os dados relativos à saúde e à vida sexual e dados genéticos é permitido somente para efeitos de 

medicina preventiva, de diagnóstico médico, de prestação de cuidados, tratamentos médicos ou 

de gestão de serviços de saúde, desde que o tratamento desses dados seja efectuado por um 

profissional de saúde obrigado a sigilo profissional. 

O consentimento deve ser uma manifestação da vontade, livre, específica e informada, e no caso 

de dados sensíveis, deve ainda ser expresso (Castro, 2005, p.206). 

                                                
148 Disponível in: http://www.icp.pt/ 
149 Artigo7.º - Tratamento de dados sensíveis: 
1. É proibido o tratamento de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou politicas, filiação partidária 
ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos à 
saúde e à vida sexual incluindo os dados genéticos.  
2. Mediante disposição legal ou autorização da CNPD, pode ser permitido o tratamento dos dados referidos no 
número anterior quando por motivos de interesse público importante esse tratamento for indispensável ao 
exercício das atribuições legais ou estatutárias do seu responsável, ou quando o titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento expresso para esse tratamento em ambos os casos com garantias de não discriminação e com as 
medidas de segurança previstas no artigo 15º. 
[...]4. o tratamento de dados referentes á saúde e à vida sexual, incluindo dados genéticos é permitido quando for 
necessário para efeitos de medicina preventiva, de diagnostico médico, de prestação de cuidados ou tratamentos 
médicos ou de gestão de serviços de saúde, desde que o tratamento desses dados seja efectuado por um 
profissional de saúde obrigado a sigilo ou por outra pessoa igualmente sujeita a segredo profissional, seja 
notificado à comissão nacional de protecção de dados [...] e sejam garantidas medidas adequadas de segurança 
de informação.” (Almeida e Vilalonga, 2005)  
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No artigo 11º no ponto 3. é referenciado que o direito de acesso ao tratamento de dados 

efectuado para fins exclusivamente jornalísticos ou de expressão artística ou literária e é exercido 

através da CNPD com salvaguarda das normas constitucionais aplicáveis, designadamente as que 

garantem a liberdade de expressão e informação, a liberdade de imprensa e a independência e 

sigilo profissionais dos jornalistas.150 

O artigo 17º aborda o sigilo profissional, referindo que os responsáveis pelo tratamento de dados 

pessoais têm o dever de respeitar o sigilo profissional151. Todos aqueles que tenham 

conhecimento de dados pessoais em virtude de um tratamento estão obrigados por um dever de 

sigilo. Mesmo após terminarem as suas funções, os responsáveis pelo tratamento de dados 

pessoais, quer as que tenham conhecimento desses dados no exercício das suas funções, ficam 

obrigadas a manterem o sigilo (Castro, 2005, p. 271). 

O artigo 47º aborda a violação do sigilo profissional, mencionando que quem, obrigado a sigilo 

profissional, revelar ou divulgar dados pessoais é punido com prisão até dois anos ou multa até 

240 dias. Esta pena é agravado quando se trata de um funcionário público ou equiparado, houver 

intenção de obter qualquer vantagem patrimonial ou outro benefício ilegítimo, ou colocar em 

perigo a reputação, a honra e consideração ou a intimidade da vida privada de outrem152. 

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) é uma entidade administrativa  

independente com poderes de autoridade, que tem como objectivo controlar e fiscalizar o 

processamento de dados pessoais, em rigoroso respeito pelos direitos do homem e pelas 

liberdades e garantias consagradas na Constituição e na Lei. Esta Comissão é a Autoridade 
                                                
150 Artigo 11º- 3 - No caso previsto no nº 6 do artigo anterior, o direito de acesso é exercido através da CNPD 
com salvaguarda das normas constitucionais aplicáveis, designadamente as que garantem a liberdade de 
expressão e informação, a liberdade de imprensa e a independência e sigilo profissionais dos jornalistas. 
Disponível in: http://www.icp.pt/ 
151 “Artigo 17º - Sigilo profissional 
l — Os responsáveis do tratamento de dados pessoais, bem como as pessoas que, no exercício das suas funções, 
tenham conhecimento dos dados pessoais tratados, ficam obrigados a sigilo profissional, mesmo após o termo 
das suas funções. 
2 — Igual obrigação recai sobre os membros da CNPD, mesmo após o termo do mandato. 
3 — O disposto nos números anteriores não exclui o dever do fornecimento das informações obrigatórias, nos 
termos legais, excepto quando constem de ficheiros organizados para fins estatísticos. 
4 — Os funcionários, agentes ou técnicos que exerçam funções de assessoria à CNPD ou aos seus vogais estão 
sujeitos à mesma obrigação de sigilo profissional.” Disponível in: http://www.icp.pt/ 
152 “Artigo 47º- Violação do dever de sigilo 
1 — Quem, obrigado a sigilo profissional, nos termos da lei, sem justa causa e sem o devido consentimento, 
revelar ou divulgar no todo ou em parte dados pessoais é punido com prisão até dois anos ou multa até 240 
dias. 
2 — A pena é agravada de metade dos seus limites se o agente: 
a) For funcionário público ou equiparado, nos termos da lei penal; 
b) For determinado pela intenção de obter qualquer vantagem patrimonial ou outro benefício ilegítimo; 
c) Puser em perigo a reputação, a honra e consideração ou a intimidade da vida privada de outrem. 
3 — A negligência é punível com prisão até seis meses ou multa até 120 dias. 
4 — Fora dos casos previstos no n.º 2, o procedimento criminal depende de queixa.” 
Disponível in: http://www.icp.pt/ 
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Nacional de Controlo de Dados Pessoais153. A CNPD coopera com as autoridades de controlo 

de protecção de dados de outros Estados, nomeadamente na defesa e no exercício dos direitos 

de pessoas residentes no estrangeiro. 

A Comissão iniciou as suas funções em 7 de Janeiro de 1994, tendo as suas instalações junto à 

Assembleia da República .  As decisões da Comissão são vinculativas e pode ser efectuada uma 

reclamação e correspondente recurso para o Tribunal Central Administrativo. 

Nas decisões da CNPD de casos de processos de contra-ordenação, pode-se recorrer para os 

tribunais de pequena instância criminal ou para os tribunais judiciais competentes154. 

Os tratamentos de dados pessoais têm de ser previamente notificados à CNPD, conforme refere 

o artigo 27º da LPDP. A notificação é feita através do preenchimento de um formulário, 

devendo depois ser enviado para a CNPD.  

As competências da CNPD estão reconhecidas na Lei de Protecção de Dados Pessoais no artigo 

23º e englobam varias aptidões, entre elas, emitir parecer sobre disposições legais, autorizar ou 

registar os tratamentos de dados pessoais, efectuar a verificação de licitude de um tratamento de 

dados, apreciar as reclamações, queixas ou petições dos particulares 155.  

                                                
153 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
154 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
155 Compete em especial à CNPD:  
“Artigo 23º: a) Emitir parecer sobre disposições legais, bem como sobre instrumentos jurídicos em preparação 
em instituições comunitárias e internacionais, relativos ao tratamento de dados pessoais; 
b) Autorizar ou registar, consoante os casos, os tratamentos de dados pessoais; 
c) Autorizar excepcionalmente a utilização de dados pessoais para finalidades não determinantes da recolha, 
com respeito pelos princípios definidos no artigo 5.o; 
d) Autorizar, nos casos previstos no artigo 9.o, a interconexão de tratamentos automatizados de dados pessoais; 
e) Autorizar a transferência de dados pessoais nos casos previstos no artigo 20.o; 
f) Fixar o tempo da conservação dos dados pessoais em função da finalidade, podendo emitir directivas para 
determinados sectores de actividade; 
g) Fazer assegurar o direito de acesso à informação, bem como do exercício do direito de rectificação e 
actualização; 
h) Autorizar a fixação de custos ou de periodicidade para o exercício do direito de acesso, bem como fixar os 
prazos máximos de cumprimento, em cada sector de actividade, das obrigações que, por força dos artigos 11.o 
a 13.o, incumbem aos responsáveis pelo tratamento de dados pessoais; 
i) Dar seguimento ao pedido efectuado por qualquer pessoa, ou por associação que a represente, para 
protecção dos seus direitos e liberdades no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e informá-la do 
resultado; 
j) Efectuar, a pedido de qualquer pessoa, a verificação de licitude de um tratamento de dados, sempre que esse 
tratamento esteja sujeito a restrições de acesso ou de informação, e informá-la da realização da verificação; 
k) Apreciar as reclamações, queixas ou petições dos particulares; 
l) Dispensar a execução de medidas de segurança, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.o, podendo emitir 
directivas para determinados sectores de actividade; 
m) Assegurar a representação junto de instâncias comuns de controlo e em reuniões comunitárias e 
internacionais de entidades independentes de controlo da protecção de dados pessoais, bem como participar em 
reuniões internacionais no âmbito das suas competências, designadamente exercer funções de representação e 
fiscalização no âmbito dos sistemas Schengen e Europol, nos termos das disposições aplicáveis; 
n) Deliberar sobre a aplicação de coimas; 
o) Promover e apreciar códigos de conduta; 
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Na Constituição da República Portuguesa está consagrado, no seu artigo 35º, como direito 

fundamental, a protecção dos dados pessoais face à utilização da informática. Nesta nova 

redacção do artigo 35º, a Comissão viu consagrada constitucionalmente a sua existência, como 

entidade administrativa independente. 

O relatório do biénio 2003/2004 ajuda, a ter uma melhor percepção da realidade dos últimos 

dois anos e da evolução da actividade da CNPD156. 

Em 2003 e 2004, notou-se a subida relativamente ao número de tratamentos de dados 

notificados à CNPD, bem como um aumento significativo do número de solicitações telefónicas 

e escritas dirigidas à Comissão por cidadãos, empresas e organismos públicos. Foi também visível 

um acréscimo de pedidos de esclarecimento por parte de empresas estrangeiras que pretendem 

tratar dados em Portugal. 

A CNPD reúne-se regularmente em sessão plenária para apreciar e votar as propostas de decisão 

relativamente a autorizações, queixas, pareceres, averiguações, pedidos de acesso a dados pessoais 

por parte de terceiros, contra-ordenações, bem como para debater as áreas temáticas que 

merecem, maior reflexão e uma tomada de posição por parte da Comissão, designadamente 

interpretação da lei, a aplicação de novas tecnologias e as suas incidências ao nível da privacidade, 

a perspectiva da CNPD nas discussões dos fóruns comunitários e internacionais.  

A notificação de tratamentos de dados pessoais à CNPD, obrigatória, registou um aumento 

muito acentuado em 2003, tendo atingido as 2 mil notificações, para em 2004 se situar abaixo 

desse número, mas com um número mais elevado do que em 2002. 

Foram notificados à Comissão em 2003, 2197 tratamentos de dados, e em 2004, foram 

notificados 1606 tratamentos de dados.  

Relativamente a queixas, registou-se uma ligeira subida em 2003 com a apresentação de 173 

queixas, contra 162 do ano anterior. Já em 2004, o número de queixas desceu, tendo dado 

entrada na Comissão 156 processos de queixa.  

                                                                                                                                                   
p) Promover a divulgação e esclarecimento dos direitos relativos à protecção de dados e dar publicidade 
periódica à sua actividade, nomeadamente através da publicação de um relatório anual; 
q) Exercer outras competências legalmente previstas. 
2 — No exercício das suas competências de emissão de directivas ou de apreciação de códigos de conduta, a 
CNPD deve promover a audição das associações de defesa dos interesses em causa. 
3 — No exercício das suas funções, a CNPD profere decisões com força obrigatória, passíveis de reclamação e 
de recurso para o Tribunal Central Administrativo. 
4 — A CNPD pode sugerir à Assembleia da República as providências que entender úteis à prossecução das 
suas atribuições e ao exercício das suas competências.” 
Disponível in: http://www.icp.pt/ 
156 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
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Os pedidos de acesso a dados pessoais pelo próprio titular, quando o exercício do direito de 

acesso é exercido, não directamente junto do responsável do tratamento de dados, mas através da 

CNPD, quando se trata de dados de natureza policial, a CNPD também se pronuncia. 

Estão englobados os pedidos de acesso ao Sistema de Informação Schengen, por força do 

disposto na Lei 2/94, de 19 de Fevereiro157, que atribui à Comissão essa competência.  

Todos os pedidos de acesso por parte do titular dos dados ao Sistema de Informação Schengen, 

bem como os pedidos de rectificação ou de eliminação são dirigidos à CNPD, que após efectuar 

as diligências e verificações necessárias, responde aos requerentes. A CNPD aprecia o pedido de 

acesso a dados pessoais de terceiros, sendo as situações mais frequentes o acesso a dados de 

saúde de outrem ou o acesso à Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (BDRE).  

Devido ao facto do número deste tipo de pedidos de acesso serem bastante elevados a CNPD 

elaborou, em 2001, duas deliberações gerais, com os princípios aplicáveis aos casos concretos 

mais comuns158, em seguida divulgou às entidades que tratam os dados em causa, e a quem 

habitualmente é solicitado primeiro acesso aos dados. 

A CNPD pretendeu prover os responsáveis dos tratamentos a responder, de acordo com a lei, à 

maioria dos pedidos, sem necessidade de os submeter individualmente à comissão. Só casos mais 

específicos e que colocam dúvidas na aplicação das orientações gerais da Comissão e na 

interpretação da lei são dirigidos à CNPD. 

A Deliberação 51/2001 aprecia os tipos de pedidos mais frequentes sobre acesso a dados de 

saúde, onde são efectuadas orientações específicas em cada caso. Tendo-se verificado uma 

diminuição do número de pedidos de acesso a dados de terceiros, tendo-se em 2003 e 2004 

contabilizado 22 e 27 respectivamente, contra 177 pedidos em 2002.  

A CNPD tem também competências para abrir processos de averiguação, quanto a situações que 

chegam ao seu conhecimento, que possam ser possíveis violações da lei em matéria de protecção 

de dados. Os processos de averiguação são instaurados, frequentemente após notícias divulgadas 

pelos órgãos de comunicação social ou em informações ou alertas dados pelos cidadãos.  

A CNPD realizou em 2003 e 2004 cerca de 300 fiscalizações no local, em todo o território 

nacional, tendo aplicado cerca de 150 coimas, no âmbito de processos de contra-ordenação. 

                                                
157 Lei 2/94, de 19 de Fevereiro, estabelece os mecanismos de controlo e fiscalização do Sistema de Informação 
Schengen, disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
158 Deliberação 51/2001 sobre acesso a dados de saúde e Parecer 22/2001 sobre o acesso à BDRE, 
http://www.cnpd.pt/ 
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A maioria das coimas resulta de falta de notificação de tratamento de dados e do incumprimento 

dos direitos de informação, de acesso e de oposição. A aplicação de coimas é efectuada através 

do regime sancionatório da Lei de Protecção de Dados Pessoais e pode ser necessário a 

participação ao Ministério Público, quando está em causa uma violação da lei que é enquadrada 

na prática de um crime.  

A Comissão pode emitir parecer acerca de qualquer projecto de diploma que aborde protecção 

de dados, elaborado pela Assembleia da República, pelo Governo ou por Órgãos Regionais 

competentes. 

Os pedidos de acesso a dados de saúde são solicitados principalmente por pedidos de informação 

relativa a prestação de cuidados de saúde, para pagamento de facturas por Seguradoras ou “sub-

sistemas de saúde”, por instituições de saúde e seguradoras de documentação necessária à 

continuidade da prestação de cuidados, pedidos formulados para elaboração de relatório de 

reforma e aposentação, solicitação dos Tribunais e da Polícia, pedidos efectuados por advogados 

do próprio com apresentação de procuração forense, pedidos por familiares de doentes falecidos, 

e por Companhias de Seguros no contexto da morte de titulares de seguros de vida. 

Em relação aos pedidos das Companhias de Seguros ao acesso a dados de saúde da pessoa 

falecida a CNPD refere que segundo o artigo 71º n.º 1 do Código Civil159 dispõe que “os direitos de 

personalidade gozam igualmente de protecção depois da morte do respectivo titular”. Refere ainda que: “O 

direito ao sigilo e à confidencialidade sobre os seus dados de saúde será, por certo, um daqueles direitos que merecem 

protecção para além da morte do falecido e que, pela sua própria natureza, estão ligados à sua personalidade e não 

ao seu próprio corpo”.  

Segundo a LPDP ou outra disposição legal não existe qualquer norma que autorize a Companhia 

de Seguros, nestas circunstâncias (sem consentimento e depois da morte), a aceder à informação 

clínica em poder dos hospitais ou centros de saúde. 

A CNPD salienta que a revelação dos dados de saúde viola as disposições legais sobre 

confidencialidade e reserva da intimidade da vida privada, na sequência do estabelecido no artigo 

268º160 nº 2 da CRP, que integram os limites resultantes daquela “reserva de lei”. Refere ainda 

que a confrontação do artigo 268º nº 2 com as referidas disposições da Lei de Bases da Saúde161, 

                                                
159 Disponível in: http://www.dgpj.mj.pt/ 
160 “Artigo 268.º - Direitos e garantias dos administrados 
2. Os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do disposto 
na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas.” 
Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
161 Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 27/2002, de 8 de Novembro, disponível in:  
http://www.min-saude.pt/ 
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do Decreto-lei nº 16/93162 e com a obrigação de confidência a que estão obrigados os 

profissionais, através dos respectivos Códigos Deontológicos impõe, necessariamente, a 

proibição quanto ao acesso à informação. 

O dever de confidencialidade é estabelecido, para salvaguarda da privacidade do doente, e para 

defesa da confiança que deve existir na prestação de cuidados de saúde. O dever da 

confidencialidade não pode ser quebrado, devido a “interesses” privados de um dos contraentes 

que pretende satisfazer interesses económicos unilaterais, à custa da violação da intimidade da 

vida privada do outro contraente163. 

A publicação da Lei 41/2004164, de 18 de Agosto, que regula a protecção de dados pessoais no 

sector das comunicações electrónicas, refere no seu artigo 4º que é proibida a escuta, a instalação 

de dispositivos de escuta, o armazenamento ou outros meios de intercepção ou vigilância de 

comunicações e dos respectivos dados de tráfego por terceiros sem o consentimento prévio e 

expresso dos utilizadores, com excepção dos casos previstos na lei. 

No artigo 14º refere que constitui contra-ordenação punível com a coima a violação do dever de 

confidencialidade, a proibição de intercepção ou a vigilância das comunicações e dos respectivos 

dados de tráfego previstos no artigo 4º165. 

A Lei nº 43/2004 de 18 de Agosto166, regula a organização e o funcionamento da CNPD, bem 

como o estatuto pessoal dos seus membros, no artigo 8º, alínea c) refere que são deveres dos 

membros da CNPD guardar sigilo sobre as questões ou processos que estejam a ser objecto de 

apreciação, sem prejuízo das obrigações a que se referem os artigos 11º e 17º da Lei nº 67/98, de 

26 de Outubro167. 

                                                
162 Decreto-lei nº 16/93, de 23 de Janeiro, estabelece o regime geral dos arquivos e do património arquivístico, 
Disponível in: 
http://www.igf.min-financas.pt/ 
163 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
164 Lei nº 41/2004 de 18 de Agosto transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2002/58/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 
privacidade no sector das comunicações electrónicas. A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais no 
contexto das redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, especificando e 
complementando as disposições da Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro. é revogada a Lei 69/98. Disponível in: 
http://www.dre.pt/ 
165 Disponível in: http://www.dre.pt/ 
166 A Lei n.º 43/2004 de 18 de Agosto, define a estrutura interna da CNPD, através da instituição dos seus 
serviços de apoio e respectivas competências. 
Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
167 “Artigo 8º- Deveres 
Constituem deveres dos membros da CNPD: 
c) Guardar sigilo sobre as questões ou processos que estejam a ser objecto de apreciação, sem prejuízo das 
obrigações a que se referem os artigos 11º e 17º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.” 
Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
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A CNPD aprovou a Deliberação nº 333/2007 sobre o tratamento de dados pessoais, no âmbito 

dos ensaios clínicos com medicamentos de uso humano. Esta deliberação estabelece os 

princípios orientadores e conformadores do tratamento de dados pessoais dos participantes neste 

tipo de ensaios, à luz da Lei de Protecção de Dados e da Lei dos Ensaios Clínicos. A Deliberação 

nº 333/2007168, aborda a temática sobre a protecção de dados pessoais nos ensaios clínicos com 

medicamentos de uso humano.  

A referida deliberação propõe, como já foi referido, os princípios orientadores do tratamento dos 

dados pessoais dos participantes em ensaios clínicos, especialmente tendo atenção à Lei de 

Protecção de Dados Pessoais: Lei 67/98, de 26 de Outubro, que transpôs a Directiva 95/46/CE, 

do Parlamento e do Conselho, e a Lei dos Ensaios Clínicos, Lei 46/2004, de 19 de Agosto169, 

que transpôs a Directiva 2001/20/CE, do Parlamento e do Conselho, de 4 de Abril, com recurso 

a outras normas da legislação internacional, comunitária, constitucional (CRP) ou ordinária.  

Refere no ponto V a classificação das categorias e qualidades dos dados pessoais que são de 

acordo com o artigo 3º da LPD “qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do 

respectivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular 

dos dados»); é considerada identificável a pessoa que possa ser identificada directa ou indirectamente, 

designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua 

identidade física, fisiológica, psíquica, económica, social ou cultural”.  

                                                
168 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
169 Lei nº 46/2004 de 19 de Agosto que aprova o regime jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com 
medicamentos de uso humano 
Define “Ensaio ou ensaio clínico qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 
verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 
experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 
absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 
apurar a respectiva segurança ou eficácia.” 
No artigo 43º é abordado a Confidencialidade, em que todos aqueles que, em qualquer qualidade, intervenham 
em ensaios ou que, por qualquer forma, tenham conhecimento da sua realização, ficam obrigados ao dever de 
sigilo sobre quaisquer dados pessoais a que tenham acesso.  
Segundo o Artigo 34º constitui contra-ordenação punível com coima a violação dos deveres de confidencialidade 
e de protecção dos dados pessoais dos participantes no ensaio. 
Disponível in: http://www.lexmedicinae.org/ 
A Lei nº 46/2004 de 19 de Agosto, referente aos ensaios clínicos de medicamentos é complementada pelo 
Decreto-Lei nº 102/2007 de 02 de Abril no que respeita aos princípios das boas práticas clínicas aplicáveis à 
investigação com medicamentos experimentais em seres humanos. Decreto-Lei nº 102/2007 de 02 de Abril, no 
artigo 6º, nº1, refere que a informação relativa ao ensaio clínico deve ser registada, tratada e arquivada, de modo 
a permitir a sua notificação, interpretação e verificação, sem prejuízo da confidencialidade dos registos 
referentes aos participantes nos ensaios. No artigo 30º, nº 3 aborda a confidencialidade salientando que À 
disponibilização dos relatórios de inspecção aplica-se o disposto nos nº 7 e 8 do artigo 33º da Lei nº 46/2004, de 
19 de Agosto, e o disposto na lei relativamente à confidencialidade de dados pessoais ou de outros elementos 
abrangidos pelo princípio da confidencialidade, sem prejuízo do disposto em convenções internacionais 
celebradas entre a Comunidade Europeia e países terceiros. No artigo 32º, nº 1-b) salienta que a violação dos 
deveres de confidencialidade previstos no artigo 6º e no nº 3 do artigo 30º constitui contra-ordenação punível 
com coima. Disponível in: http://www.apifarma.pt/ 
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Os dados pessoais sensíveis referem-se a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou 

sindical, fé religiosa, vida privada, origem racial ou étnica, dados relativos à saúde, vida sexual e 

dados genéticos, segundo a classificação do nº 1 do artigo 7º da LPD 170. 

No ponto IX é referido o sigilo profissional, mencionando que o dever de confidencialidade 

existe em relação a todas as pessoas que tomam contacto com os dados pessoais tratados nos 

ensaios clínicos, por força do artigo 17º da LPD.  

A Lei n.º 46/2007171, de 24 de Agosto  que regula o acesso aos Documentos Administrativos, 

menciona no artigo 5º que qualquer pessoa sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm 

direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, de 

reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo.  No artigo 7º, indica que a 

comunicação de dados de saúde é feita por intermédio de médico se o requerente o solicitar. O 

doente tem direito a conhecer a informação que lhe diz respeito, sendo-lhe facultado o acesso ao 

seu processo (Abreu, 2005, p. 268). 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) foi criada pelo Decreto-Lei nº 309/2003172, de 10 de 

Dezembro, tendo como objecto a regulação, a supervisão e o acompanhamento da actividade 

dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde. Para a 

prossecução das suas atribuições, a ERS dispõe dos serviços de apoio indispensáveis, devendo o 

respectivo regulamento interno ser aprovado por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e 

da Saúde, sob proposta do conselho directivo. 

A Portaria nº 418/2005173 de 14 de Abril estabelece a estrutura organizativa, funcionamento e 

atribuições dos serviços da ERS, regulamento interno que define a organização e o 

funcionamento dos serviços da Entidade Reguladora da Saúde 

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 309/2003 menciona que a ERS é uma pessoa colectiva de direito 

público, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio.  

No artigo 6º refere que são atribuições da ERS a regulação e supervisão da actividade e 

funcionamento dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

em relação ao cumprimento das suas obrigações legais e contratuais com o acesso dos utentes 

                                                
170 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
171 A Lei nº 46/2007, de 24 de Agosto, regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização, 
revoga a Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, com a redacção introduzida pelas Lei nº 8/95, de 29 de Março, e 94/99, 
de 16 de Julho, e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/98/CE, do Parlamento e do 
Conselho, de 17 de Novembro, relativa à reutilização de informações do sector público. 
Disponível in:  
http://ec.europa.eu/ 
172 Disponível in: http://www.ers.pt/ 
173 Disponível in: http://www.dre.pt/ 
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aos cuidados de saúde, à observância dos níveis de qualidade e à segurança e aos direitos dos 

utentes. Constituem atribuições da ERS: defender os interesses dos utentes, garantir a 

concorrência entre os operadores, no quadro da prossecução dos direitos dos utentes, colaborar 

com a Autoridade da Concorrência na prossecução de atribuições relativas a este sector, 

desempenhar as demais funções que por lei lhe sejam atribuídas.  

O artigo 25º salienta que são objectivos da ERS assegurar o direito de acesso universal e igual a 

todas as pessoas ao serviço público de saúde, acautelar adequados padrões de qualidade dos 

serviços de saúde, assegurar os direitos e interesses legítimos dos utentes e ainda propor critérios 

básicos relativos à “Carta dos direitos dos utentes” dos serviços de saúde e proceder ao registo 

desta.  

No artigo 26º, menciona que a ERS deve zelar pelo cumprimento dos códigos de conduta, 

manuais de boas práticas e “Carta de Direitos dos Utentes” dos estabelecimentos e serviços.  

A ERS quando sugere esta Carta dos Direitos do Utente174, além de cumprir uma obrigação 

jurídica a que se propôs, mas contribui também para um novo sistema de saúde. Contribui para 

uma sociedade mais justa, equitativa e solidária (Nunes e Melo, 2007, p. 17). 

Segundo Nunes e Melo (2007) os “pilares de um novo sistema de saúde” são a “autonomia, informação, 

vontade previamente manifestada, queixa e reclamação, acesso à informação de saúde, liberdade de escolha, 

privacidade individual, não-discriminação e não-estigmatização, acompanhamento espiritual, primado da pessoa 

sobre a ciência e a sociedade, equidade no acesso e acessibilidade em tempo útil”. 

Nesta carta dos direitos dos utentes é salientada a importância da confidencialidade e privacidade. 

No artigo 12º menciona que “o utente tem direito ao respeito da sal vida privada e familiar”, no artigo 35, 

salienta que o “utente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer acto médico”. 

Concretamente, no artigo 36º está descrito que “o utente tem direito à confidencialidade de toda a 

informação clínica e de elementos identificativos que lhe respeitem”.  

O artigo 37º menciona que os utentes tem direito à protecção dos seus dados pessoais que lhe 

dizem respeito. Estes dados devem ser objecto de um tratamento leal e terem o consentimento 

do utente, ou com outro fundamento legítimo previsto na lei, o utente também tem direito a 

aceder aos seus dados informatizados, podendo exigir a sua rectificação e actualização, tendo 

direito a conhecer o fim a que se destinam os seus dados pessoais. 

                                                
174 Portugal, Entidade Reguladora da Saúde: Carta dos Direitos do Utente dos Serviços de Saúde, elaborada pela 
Departamento de Protecção da Qualidade e Direitos dos Cidadãos da Entidade Reguladora da Saúde; Porto, 
2005. 
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O artigo 38º, faz referência a que os utentes têm direito de aceder aos seus dados registados no 

processo clínico.  

Ainda conforme referem Rui Nunes e Helena Melo (Nunes, 2007, p. 17), a privacidade e a 

confidencialidade dos dados de saúde tem que ser respeitados por todos os profissionais, 

envolvidos no tratamento de dados pessoais, biológicos, ou genéticos, e deve ser arquivado 

escrupulosamente o processo clínico individual. Mencionam ainda que a informatização dos 

processos clínicos hospitalares, constitui uma importante medida de modernização do sistema de 

saúde, para melhor garantir o direito à privacidade e a reserva de intimidade da vida privada. Mas, 

esta informatização deve ser pautada pelas medidas necessárias de precaução para que a 

privacidade não seja quebrada. Ainda segundo estes autores, uma das medidas possíveis, passa 

por a implementação de mecanismos de protecção no acesso aos dados informáticos, 

nomeadamente através da criação de complexas palavras chaves, a diferentes níveis, que limitam 

o acesso ao doente, à sua família (com consentimento), ou ao pessoal de saúde directamente 

relacionados com o doente (Nunes e Melo, 2007, p. 23). 

O Código Civil Português no artigo 80º175, salvaguarda o direito à reserva da intimidade da vida 

privada, e aquele que violar esse direito fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 

resultantes da violação (artigo 483º). 

O Código do Processo Penal, no artigo 135º (Silva, 2005) faz alusão ao segredo profissional em 

que todas as pessoas a quem a lei permitir ou impuser que guardem segredo profissional podem-

se escusar a depor sobre os factos abrangidos por aquele segredo. Quando a decisão da 

autoridade judiciária ou do tribunal decidir da prestação de testemunho com quebra do segredo 

profissional, é ouvido o organismo representativo da profissão relacionada com o segredo 

profissional em causa. 

Conforme refere o artigo 136º (Silva, 2005) do Código do Processo Penal, os funcionários não 

podem ser inquiridos sobre factos que tiveram conhecimento durante o exercício das suas 

funções. 

As pessoas que invocarem por escrito á autoridade judiciária o segredo profissional (ou de 

funcionários) não têm que apresentar os documentos ou quaisquer objectos que tiverem na sua 

posse, conforme menciona o artigo 182º176 do Código do Processo Penal. 

                                                
175  “Artigo 80º - Direito à reserva sobre a intimidade da vida privada 
1. Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de outrem.  
2. A extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e a condição das pessoas”.  
Código Civil Português (2005) 
176 Artigo 182º - Segredo profissional ou de funcionários e segredo de estado 
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No Código Penal é alusivo no artigo 10º177, à omissão da acção adequada a evitar um certo crime. 

O Código Penal pune quem sem consentimento devassar e divulgar a vida privada ou a doença 

grave de outra pessoa, salvo se for de interesse público legítimo (artigo 192º)178. 

A devassa por meio informático é punida no nosso Código Penal com pena de prisao até 2 anos 

ou com pena de multa até 240 dias (artigo 193º)179. 

Qualquer pessoa que revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento durante o 

exercicio das suas funções, oficio, emprego, profissão ou arte, é punido segundo o artigo 195º, 

com pena de multa até 240 dias180. 

No artigo 196º é alusivo ao aproveitamento indevido de Segredo, de que quem sem 

consemtimento se aproveitar de segredo relativo à actividade comercial, industrial, profissional 

ou artistica alheia, e provocar deste modo prejuizo, é punido em pena de prisão até 1 ano ou com 

pena de multa até 240 dias181. 

                                                                                                                                                   
“1. As pessoas indicadas nos artigos 135 a 137º apresentam á autoridade judiciaria, quando esta o ordenar, os 
documentos ou quaisquer objectos que tiverem na sua posse e devam ser apreendidos, salvo se invocarem, por 
escrito, segredo profissional ou de funcionários ou segredo de estado. 
2. Se a recusa se fundar em segredo profissional ou de funcionários, é correspondentemente aplicável o disposto 
nos artigos 135º, nº 2 e 3, e  
177 Artigo 10 – Comissão por acção e por omissão 
“1 - Quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange não só a acção adequada 
a produzi-lo como a omissão da acção adequada a evitá-lo, salvo se outra for a intenção da lei. 
2 - A comissão de um resultado por omissão só é punível quando sobre o omitente recair um dever jurídico que 
pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado. 
3 - No caso previsto no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada.”, (Almeida, 2005)  
178 Artigo 192º - devassa da vida privada 
“1. Quem, sem consentimento e com intensao de devassar a vida privadas pessoas, designadamente a 
intimidade da vida familiar ou sexual: [...] 
d) – divulgar factos relativos á vida privada ou a doença grave de outra pessoa 
é punido com pena de prisao até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. 
2. o facto previsto na alinea d) do nº anterior não é punivel quando for práticado como meio adequado para 
realizar um interesse público legitimo e relevante.” 
Disponível in: http://dre.pt/ 
179 Artigo 193º - Devassa por meio de informática 
“1. Quem criar, mantiver ou utilizar ficheiros automatizado de dados individualmente identificaveis e referentes 
a convicções politicas, religiosas ou filosoficas, à filiação partidaria ou sindical, à vida privada ou a origem 
étnica, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias”. 
Disponível in: http://dre.pt/ 
180 Disponível in: http://dre.pt/ 
181 Artigo 196º - Aproveitamento indevido de Segredo  
“Quem, sem consentimento, se aproveitar de segredo relativo à actividade comercial, industrial, profissional ou 
artistica alheia, de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, oficio, emprego, profissão ou arte, 
e provocar deste modo prejuizo a outra pessoa ou ao estado, é punido em pena de prisão até 1 ano ou com pena 
de multa até 240 dias.” 
Disponível in: http://dre.pt/ 
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Estas penas referidas nos artigos 190º a 195º são agravadas um terço nos seus limites minimo e 

máximo se o facto for efectuado para obter recompensa ou enriquecimento, ou através de meio 

de comunicaçao social (artigo 197º)182. 

No artigo 383º refere que qualquer funcionario que, revelar segredo de informaçao que lhe tenha 

sido confiado no exercicio das suas funções, com a intensão de obter, beneficio ou com a 

consciencia de causar prejuizo ao interesse público ou a terceiros, é punido com pena de 

prisão183. 

O profissional que se encontra perante conflito de deveres o Código Penal preve a exclusão de 

ilicitude, do facto que for efectuado no cumprimento do dever de igual valor ou superior ao do 

dever que sacrificar, no artigo 36º184, relativamente ao conflito de deveres (Rueff, 2004). 

No artigo 34º do Código Penal185, do direito de necesidade, é necessário averiguar se o interesse a 

salvaguardar, o sacrificio do interesse do doente, da privacidade e initimidade, em atenção ao 

valor do interesse ameaçado, a vida e a integridade fisica. É necessário ponderar os interesses em 

concreto (Rueff, 2004, p. 457). 

O juiz, perante um caso de escusa por parte de um médico com base no cumprimento do dever 

de segredo profissional ao qual se encontra vinculado, deverá ponderar os interessses em jogo e 

definir qual destes interesses deve ser considerado preponderante, ficando dessa forma decidido 

o conflito de deveres. O Tribunal ouve a respectiva Ordem Profissional e ordena ou não o 

levantamento do segredo médico. É ponderado por um lado, o dever do sigilo e por outro lado, 

o dever de cooperaçao com a justiça. Atenta a protecção constitucional do segredo médico, o 

                                                
182 Artigo 197º - Agravação  
“As penas previstas nos artigos 190º a 195º elevadas de um terço nos seus limites minimo e máximo se o facto 
for práticado: 
a) para obter recompensa ou enriquecimento, para o agente ou para outra pessoa, ou para causar prejuizo a 
outra pessoa ou ao estado; ou 
b) atraves de meio de comunicaçao social.” 
Disponível in: http://dre.pt/ 
183 Disponível in: http://dre.pt/ 
184 “Artigo 36º - Conflito de deveres 
1 - Não é ilícito o facto de quem, em caso de conflito no cumprimento de deveres jurídicos ou de ordens 
legítimas de autoridade, satisfizer dever ou ordem de valor igual ou superior ao do dever ou ordem que 
sacrificar. 
2 - O dever de obediência hierárquica cessa quando conduzir à prática de um crime.” 
Disponível in: http://dre.pt/ 
185 Artigo 34º - Direito de necessidade 
Não é ilícito o facto praticado como meio adequado para afastar um perigo actual que ameace interesses 
juridicamente protegidos do agente ou de terceiro, quando se verificarem os seguintes requisitos: 
a) Não ter sido voluntariamente criada pelo agente a situação de perigo, salvo tratando-se de proteger o 
interesse de terceiro; 
b) Haver sensível superioridade do interesse a salvaguardar relativamente ao interesse sacrificado; e 
c) Ser razoável impor ao lesado o sacrifício do seu interesse em atenção à natureza ou ao valor do interesse 
ameaçado.Disponível in: http://dre.pt/ 
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levamtamento ordenado deverá restringir-se ao necessário para tutela de outros valores. A 

decisão compete ao juiz como é dever de um estado de direito em que estão em causa direitos 

fundamentais (Abreu, 2005, p. 282). 

A Lei de Bases da Saúde refere na sua Base XIV186 no ponto 1, alínea d) que os utentes têm 

direito a que seja rigorosamente respeitada a confidencialidade sobre os seus dados pessoais. Na 

alínea c) da mesma Base refere que os utentes têm direito a serem tratados com respeito e 

privacidade. 

A Lei de Saúde Mental187 Lei n.º 36/98 de 24 de Julho estabelece os princípios gerais da política 

de saúde mental e regula o internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica, 

designadamente das pessoas com doença mental. No seu artigo 5º relativamente aos direitos e 

deveres do utente, refere que o utente dos serviços de saúde mental tem direito a usufruir de 

condições dignas de habitabilidade, higiene, alimentação, segurança, respeito e privacidade em 

serviços de internamento e estruturas residenciais. 

No artigo 43º a Comissão para acompanhamento da execução “promoverá, nos termos e 

condições previstas na legislação sobre protecção de dados pessoais e sobre o sigilo médico, a 

organização de uma base de dados informática relativa à aplicação do presente capítulo, a que 

terão acesso entidades públicas ou privadas que nisso tenham interesse legítimo”188. 

A Lei nº 3/84 de 24 de Março “Educação sexual e planeamento familiar” faz alusão no artigo 15º ao 

sigilo profissional, em que os funcionários dos centros de consulta sobre planeamento familiar e 

dos centros de atendimento de jovens tem o dever de guardar segredo de tudo que tem 

conhecimento no exercício das suas funções189. 

A Lei nº 12/2005 de 26 de Janeiro190, referente à Informação Genética Pessoal e Informação de 

Saúde, define o conceito de informação de saúde e de informação genética, a circulação de 

informação e a intervenção sobre o genoma humano no sistema de saúde, bem como as regras 
                                                
186 Base XIV – Estatuto dos utentes: 
“1. Os utentes tem direito a:  
c) Ser tratados pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, correcção técnica, privacidade e 
respeito;  
d) Ter rigorosamente respeitado a confidencialidade sobre os dados pessoais revelados.” Disponível In: 
www.min-saude.pt 
187 Lei de Saúde Mental, Lei n.º 36/98, de 24 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 101/99, de 26 
de Julho, disponível in: http://www.pgdlisboa.pt/ 
188 Disponível in: http://www.pgdlisboa.pt/ 
189 “Artigo 15º - Dever de sigilo profissional 
Os funcionários dos centros de consulta sobre planeamento familiar e dos centros de atendimento de jovens 
ficam sujeitos à obrigação de sigilo profissional sobre o objecto, o conteúdo e o resultado das consultas em que 
tiverem intervenção e, em geral, sobre actos ou factos de que tenham tido conhecimento no exercício dessas 
funções ou por causa delas.” 
Disponível in: http://www.apf.pt/ 
190 Disponível in: http://www.criovida.pt/docs/Conservacao_de_material_biologico.pdf 
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para a colheita e conservação de produtos biológicos para efeitos de testes genéticos ou de 

investigação.  

No seu Artigo 2º, faz alusão à definição da informação de saúde que abrange todo o tipo de 

informação directa ou indirectamente ligada à saúde, presente ou futura, de uma pessoa, quer se 

encontre com vida ou tenha falecido, e a sua história clínica e familiar.  

O artigo 4º191, refere o dever de sigilo profissional por parte dos responsáveis pelo tratamento da 

informação de saúde, bem como devem tomar as providências adequadas à protecção da sua 

confidencialidade e impedir o acesso indevido de terceiros aos processos clínicos e aos sistemas 

informáticos que contenham informação de saúde. 

O artigo 6.º faz referência que a utilização de informação genética é um acto entre o seu titular e 

o médico, e portanto é sujeito às regras deontológicas de sigilo profissional dos médicos e dos 

restantes profissionais de saúde.192.  

Esta lei preocupa-se com a defesa dos direitos das pessoas, doentes ou sãs, com a 

confidencialidade e a reserva da sua intimidade193. 

A presente lei define o conceito de informação de saúde e de informação genética, a circulação 

de informação e a intervenção sobre o genoma humano no sistema de saúde, bem como as 

regras para a colheita e conservação de produtos biológicos para efeitos de testes genéticos ou de 

investigação. Esta lei refere que a informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, 

resultados de análises e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos, é propriedade da 

pessoa. Define a confidencialidade da informação genética, incluindo, bem como o reforço do 

                                                
191 “Artigo 4º - Tratamento da informação de saúde 
1 - Os responsáveis pelo tratamento da informação de saúde devem tomar as providências adequadas à 
protecção da sua confidencialidade, garantindo a segurança das instalações e equipamentos, o controlo no 
acesso à informação, bem como o reforço do dever de sigilo e da educação deontológica de todos os 
profissionais. 
2 - As unidades do sistema de saúde devem impedir o acesso indevido de terceiros aos processos clínicos e aos 
sistemas informáticos que contenham informação de saúde, incluindo as respectivas cópias de segurança, 
assegurando os níveis de segurança apropriados e cumprindo as exigências estabelecidas pela legislação que 
regula a protecção de dados pessoais, nomeadamente para evitar a sua destruição, acidental ou ilícita, a 
alteração, difusão ou acesso não autorizado ou qualquer outra forma de tratamento ilícito da informação. 
3 - A informação de saúde só pode ser utilizada pelo sistema de saúde nas condições expressas em autorização 
escrita do seu titular ou de quem o represente. 
4 - O acesso a informação de saúde pode, desde que anonimizada, ser facultado para fins de investigação. 
5 - A gestão dos sistemas que organizam a informação de saúde deve garantir a separação entre a informação 
de saúde e genética e a restante informação pessoal, designadamente através da definição de diversos níveis de 
acesso. 
6 - A gestão dos sistemas de informação deve garantir o processamento regular e frequente de cópias de 
segurança da informação de saúde, salvaguardadas as garantias de confidencialidade estabelecidas por lei.” 
Disponível in: http://www.criovida.pt/docs/Conservacao_de_material_biologico.pdf 
192 Disponível in: http://www.criovida.pt/docs/Conservacao_de_material_biologico.pdf 
193 Disponível In: http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei12-2005.pdf 
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dever de sigilo e da educação deontológica de todos os profissionais, que não podem transmitir 

qualquer informação que seja propriedade da pessoa, sem a sua autorização expressa por escrito. 

A Lei nº 32/2006 de 26 de Julho194 regula a utilização de técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida (PMA), publicado no Diário da República, I série, nº 143 de 26 de Julho de 2006.  

As técnicas de PMA devem respeitar a dignidade humana e deve também ser respeitado a 

confidencialidade (artigo 15º), em que todos aqueles que, tiverem conhecimento do recurso a 

técnicas de PMA ou da identidade de qualquer dos participantes nos respectivos processos ficam 

obrigados a manter sigilo sobre a identidade dos mesmos e sobre o próprio acto da PMA.  

Segundo refere o artigo 43º quem violar o dever de sigilo ou de confidencialidade, segundo o 

disposto no artigo 15º, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 

dias. 

A Constituição da República Portuguesa determina, na alínea e) do n.º 2 do artigo 67º, que 

incumbe ao Estado regulamentar a procriação medicamente assistida, em termos que 

salvaguardem a dignidade da pessoa humana. 

Surge, portanto, o Decreto Regulamentar nº 5/2008 de 11 de Fevereiro195, publicado no Diário 

da República, I série, nº 29 de 11 de Fevereiro de 2008, que regulamenta o artigo 5.º e o n.º 2 do 

artigo 16.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho, e regula a utilização de técnicas de Procriação 

Medicamente Assistida. 

A PMA tem-se revelado ao longo das últimas décadas, um método de intervenção médica capaz 

de resolver o drama que constitui para muitos casais a impossibilidade de procriar (Nunes e Melo 

2005)196. Devido ao facto de existir manipulação da vida humana desde as primeiras fases do 

desenvolvimento embrionário, é imperioso legislar sobre esta temática.  

Qualquer pessoa que se submete à técnica de PMA, tem direito ao respeito da sua vida privada 

no que toca a informações relacionadas com a sua saúde reprodutiva197 

A Associação Portuguesa de Bioética, definiu que a procriação medicamente assistida se deve 

pautar de vários princípios, entre os quais o direito à privacidade individual. Este direito deve ser 

respeitado e direccionado a todas as pessoas envolvidas no processo de procriação assistida. Os 

                                                
194 Disponível in: http://www.min-saude.pt/ 
195 Disponível in: http://www.min-saude.pt/ 
196 Cf: Associação Portuguesa de Bioética (6 de Dezembro de 2005) - NUNES, Rui; MELO, Helena (relatores) - 
Relatório/Parecer nº P/03/APB/05 sobre Procriação Medicamente Assistida. 
Disponível in: http://www.apbioetica.org/ 
197 Cf: Associação Portuguesa de Bioética (6 de Dezembro de 2005) - NUNES, Rui; MELO, Helena (relatores) - 
Relatório/Parecer nº P/03/APB/05 sobre Procriação Medicamente Assistida. 
Disponível in: http://www.apbioetica.org/ 
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profissionais envolvidos nas técnicas de procriação medicamente assistida devem respeitar o 

segredo profissional198.  

Assim, os profissionais dos organismos que pratiquem técnicas de procriação medicamente 

assistida encontrem-se, conforme refere Rui Nunes e Helena Melo, “sujeitos à obrigação de sigilo 

profissional sobre o objecto, o conteúdo e o resultado das consultas em que intervierem e, em geral, sobre os actos ou 

factos de que tenham conhecimento no exercício dessas funções ou por causa delas”199. 

A Carta dos Direitos do Doente Internado (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 398), constitui 

uma especificação da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, publicada pelo Ministério da 

Saúde e posteriormente, pela Direcção-Geral da Saúde e pela Comissão de Humanização em 

duas edições. Esta carta engloba direitos consagrados em outra legislação, nomeadamente na 

Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases da Saúde, na Convenção dos Direitos do 

Homem e da Biomedicina e na Carta dos direitos fundamentais da União Europeia. Esta Carta 

refere-se aos doentes internados em hospitais e centros de saúde com internamento.  

No ponto 9 a carta aborda o direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos 

identificativos que lhe dizem respeito ao doente internado. Refere que todas as informações 

relativas ao doente, a sua situação clínica, diagnóstico, prognóstico, tratamento e dados pessoais 

são confidenciais. No entanto, se o doente der o consentimento e não houver prejuízo para 

terceiros, ou se a Lei o determinar podem estas informações ser utilizadas. Todo o pessoal que 

desenvolve a sua actividade no estabelecimento, incluindo o voluntário, que por força das 

funções que desempenha partilham informação tem o dever de respeitar o segredo profissional. 

O segredo profissional tem por finalidade respeitar e proteger o doente.  

Deve ser salvaguardada a confidencialidade referente às crianças vítimas de maus-tratos no seio 

familiar pois está em risco a sua própria segurança. Deve-se assegurar a confidencialidade dos 

registos hospitalares merecendo atenção especial os dados informatizados. O acesso de 

jornalistas, fotógrafos, publicitários e comerciantes deve estar condicionado à autorização prévia 

do doente e da direcção do estabelecimento200. 

                                                
198 “Direito à privacidade individual, que deve ser garantido a todas as pessoas envolvidas no processo de 
procriação assistida. A salvaguarda deste direito implica a confidencialidade dos dados pessoais e de saúde e o 
escrupuloso cumprimento do segredo profissional por parte de todos os agentes envolvidos nas técnicas de 
procriação medicamente assistida” Cf: Associação Portuguesa de Bioética (6 de Dezembro de 2005) - NUNES, 
Rui; MELO, Helena (relatores) - Relatório/Parecer nº P/03/APB/05 sobre Procriação Medicamente Assistida. 
Disponível in: http://www.apbioetica.org/ 
199 Cf: Associação Portuguesa de Bioética (6 de Dezembro de 2005) - NUNES, Rui; MELO, Helena (relatores) - 
Relatório/Parecer nº P/03/APB/05 sobre Procriação Medicamente Assistida. 
Disponível in: http://www.apbioetica.org/ 
200 Disponível in: http://www.dgsaude.pt 
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A Lei nº 22/2007 de 29 de Junho201 refere-se à colheita e transplantação de órgãos e tecidos de 

origem humana. A presente lei transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Directiva 

nº 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, relativa ao 

estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de origem 

humana, na parte respeitante à dádiva e colheita de tecidos e células de origem humana. Altera a 

Lei nº 12/93, de 22 de Abril, relativa à colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem 

humana202. O artigo 4º estabelece de forma expressa, a obrigação de confidencialidade que 

proíbe, salvo consentimento, a revelação da identidade do doador ou do receptor203. 

A Lei nº 5/2008 de 12 de Fevereiro204, aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN 

(Ácido Desoxirribonucleico) para fins de identificação civil e criminal. Esta lei segundo o artigo 

1º, estabelece os princípios de criação e manutenção de uma base de dados de perfis de ADN, 

para fins de identificação, e regula a recolha, tratamento e conservação de amostras de células 

humanas, a respectiva análise e obtenção de perfis de ADN, a metodologia de comparação de 

perfis de ADN, extraídos das amostras, bem como o tratamento e conservação da respectiva 

informação em ficheiro informático.  

Esta base de dados de perfis de ADN contém o perfil de cidadãos nacionais, estrangeiros ou 

apátridas que se encontrem ou residam em Portugal, conforme refere o artigo 3º. Ainda segundo 

este artigo, no tratamento dos perfis de ADN e dos dados pessoais deve-se ter em atenção a 

legislação da protecção de dados pessoais e respeitar a reserva da vida privada e demais direitos, 

liberdades e garantias fundamentais. As análises de ADN visam exclusivamente finalidades de 

identificação civil e de investigação criminal (artigo 4º). 

A lei supra citada aborda o segredo profissional no artigo 28º, dever de segredo, em que faz 

referencia que a comunicação ou a revelação dos dados pessoais, bem como dos perfis de ADN, 

mesmo que não identificados, registados na base de dados, só pode ser efectuada nos termos 

previstos na presente lei e no estrito cumprimento das normas constantes da Lei da Protecção de 

                                                
201 Lei nº 22/2007 de 29 de Junho, publicada no Diário da República, 1º série, nº 124, de 29 de Junho de 2007, 
Disponível in: http://dre.pt/ 
202 Disponível in: http://dre.pt/ 
203 Artigo 4º - confidencialidade 
1. Salvo o consentimento de quem de direito, é proibido revelar a identidade do dador ou do receptor de órgão 
ou tecido 
2. Os centros de colheita e de transplante garantem a rastreabilidade dos órgãos e tecidos, em termos a 
regulamentar. 
Disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/06/12400/41464150.PDF 
204 Lei nº 5/2008 de 12 de Fevereiro, publicada no Diário da República, 1.ª série, nº 30, de 12 de Fevereiro de 
2008, Disponível in: http://www.mj.gov.pt/sections/pessoas-e-bens/base-de-dados-geneticos8948/proposta-de-
lei-que/downloadFile/attachedFile_f0/Lei_5_de_2008_de_12_de_Fevereiro.pdf?nocache=1202831836.74 
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Dados Pessoais. Refere ainda que os profissionais responsáveis pelo processo relativo à colheita 

de amostras e à obtenção do perfil, bem como pela inserção, comunicação, interconexão e acesso 

aos ficheiros que contêm os perfis de ADN ou dados pessoais, ficam obrigados a sigilo 

profissional, mesmo após o termo das suas funções. Os membros do conselho de fiscalização 

são também obrigados a sigilo profissional, mesmo após o termo do mandato.  

O Artigo 35º, refere que revelar ou divulgar, no todo ou em parte, informação constante da base 

de dados de perfis de ADN é punido nos termos gerais previstos no Código Penal e na Lei da 

Protecção de Dados Pessoais. 

Segundo o artigo 22º nenhum terceiro tem acesso aos dados constantes na base de dados de 

perfis de ADN, salvas as excepções previstas na presente lei, como por exemplo o 

consentimento escrito do titular dos dados, e após o falecimento do titular pedindo autorização 

ao conselho de fiscalização e após parecer do conselho médico -legal, podem aceder à 

informação constante da base de dados de perfis de ADN, os presumíveis herdeiros desde que 

mostrem interesse legítimo e não haja sério risco de intromissão na vida privada do titular da 

informação205. 

2.3 Importância do segredo profissional 

O segredo médico define-se de uma maneira geral como uma regra deontológica que impõe a 

obrigação de discrição a qualquer indivíduo depositário, pelas funções que desempenha, das 

informações que lhe são confiadas. Em termos práticos o segredo médico garante a não 

divulgação - a confidencialidade - de qualquer informação relativa ao perfil sociomédico de uma 

pessoa. Assim, segundo prioridades ético-jurídicas contemporâneas a tradição Hipocrática do 

segredo médico continua a afirmar-se como um dos elementos essenciais da ética médica 

(Hottois e Parizeau, 1998, p. 328-329). 

L. Portes citado por Yvan Morais (1998) refere “Não existe medicina sem confiança, tal como não existe 

confiança sem confidências, nem confidências sem segredo” (Morais, 1998, in Hottois e Parizeau p. 330). É 

indispensável que ao doente seja assegurado que todas as confidências permaneceram no 

segredo, para que possa falar sem medo, livremente. Ao legislar sobre o segredo médico e 

assegurar a sua protecção, as autoridades admitem que esse segredo é do interesse público. O 

segredo médico no meio da saúde e dos serviços sociais não é absoluto. Em determinadas 

situações o interesse social requer a revelação do segredo, como por exemplo, as epidemias, as 

                                                
205http://www.mj.gov.pt/ 
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doenças transmissíveis de declaração obrigatória, etc. (Morais, 1998, in Hottois e Parizeau p. 

331). 

Na lei portuguesa existem disposições legais expressas que permitem a divulgação de informação 

clínica. É o caso da Lei de Bases da Luta contra as Doenças Contagiosas206 (Lei nº 2036, de 

9/8/1949) e a Portaria 1071/98, de 31 de Dezembro, que enuncia as Doenças de Declaração 

Obrigatória207, as disposições do artigo 135º do Código de Processo Penal e do artigo 519º do 

Código de Processo Civil208 (já referenciados).  

A confidencialidade é uma qualidade que qualquer profissional de saúde deve aprender a 

desenvolver. Dela depende a confiança que o utente irá nele depositar. O doente tem direito à 

privacidade e o médico o dever de confidencialidade. A confiança no médico só é mantida desde 

que este guarde sigilo absoluto dos factos. A confidencialidade só pode ser quebrada quando o 

doente autoriza ou quando lesa gravemente direitos de terceiros (Serra, 2002, p. 328). 

Segundo a CNPD, apesar do conceito tradicional de sigilo médico, que estabelecia uma relação 

de confidência na relação directa entre o médico e o doente, portanto só entre um médico e o 

doente, e o sigilo médico assumir, actualmente, como um “segredo partilhado”, na medida em 

que o diagnóstico e a prestação de cuidados de saúde são feitos em equipa (grupo de médicos no 

mesmo serviço) ou através da troca de informações entre profissionais de saúde, esta partilha da 

informação clínica deve ser realizada na estrita medida do necessário à prestação de cuidados de 

saúde. A circulação de informação deve obedecer a um princípio de confidência necessária de 

modo a garantir o “âmbito do segredo”, o interesse do doente, a natureza da informação e a sua 

privacidade. 

Uma banalização do segredo médico e um acesso generalizado à informação de saúde por parte 

das seguradoras, dos familiares dos falecidos, dos sub-sistemas de saúde no âmbito do 

pagamento dos cuidados de saúde, para além de consubstanciar uma intromissão indevida na 

esfera privada dos cidadãos gera, necessariamente, uma grande desconfiança em todo o sistema. 

A generalização da devassa através do acesso à informação em poder da Administração, para 

além de poder gerar responsabilidade contratual e extra-contratual (e até criminal), pode ter 

                                                
206 Disponível in: http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Lei_2036_1949.pdf 
207 O médico, quando tem conhecimento da ocorrência de uma das doenças, designadas por doenças de 
declaração obrigatória, deve preencher o Boletim de Declaração Obrigatória. Em Portugal ao abrigo da Lei n.º 
2036, de 9 de Agosto de 1949, foi aprovado a tabela de declaração de doenças de declaração obrigatória 
ordenada de acordo com o código da 10º revisão da Classificação Internacional de Doenças, (CID), conforme a 
deliberação nº 131/97 de 27 de Julho, e constante da portaria nº 1071/98 de 31de Dezembro.  
Esta tabela entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999 e substituiu a que foi publicada pela Portaria n.º 766/86, de 
26 de Dezembro, com as alterações estabelecidas nas Portarias nºs 148/87, de 4 de Março, e 40/93, de 11 de 
Janeiro. A declaração é obrigatória tanto em caso de doença como nos casos de óbito. 
208 Disponível in: http://www.mj.gov.pt/  
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efeitos perversos e determinar uma reacção negativa nos cidadãos e levá-los a silenciar muita da 

informação que, até agora, forneciam209 . 

A confidencialidade é essencial, indispensável na relação médico-doente, mas também na 

perspectiva colectiva, da protecção da saúde em geral210.  

A CNPD refere que na sequência do artigo 268º211, nº 2 da CRP, a lei estabelece limites ao acesso 

aos documentos que contenham dados de saúde. A defesa da confidencialidade e da privacidade 

devem, por princípio, limitar o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos. E refere 

ainda que, quando: “existe colisão com outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos a possibilidade de 

revelação dos dados passa, necessariamente, por uma disposição legal que procederá à harmonização dos direitos em 

conflito”212. 

2.3.1 Razão de Ser do Segredo Profissional: Privacidade, Confiança 

A vida íntima de cada pessoa deve ser objecto de reserva e guardada em confidência, pela atenção 

à privacidade de cada pessoa e garantia do segredo profissional. O cuidado e o segredo 

profissional são o garante do direito e da necessidade de privacidade.  

O termo privacidade provém da palavra “privatus” que tem o significado de pertencer a alguém. A 

privacidade é a capacidade da pessoa exercer controlo sobre o acesso a si, tanto acessibilidade 

física ou psíquica, e à reserva sobre informações a seu respeito, cuja revelação só pode ser 

efectuado pelo próprio. Respeitar a privacidade é atender à individualidade de cada doente, às 

suas experiências, às suas formas e manifestações de pudor. Para se cuidar da intimidade do 

outro necessitamos de nos aproximar através de uma relação libertadora, vinculada por uma 

disponibilidade que garante a fidelidade e exige confidencialidade. A privacidade como condição 

de autonomia, faculta um sentimento de segurança e favorece o desenvolvimento da 

personalidade individual (Ourives, in Neves e Pacheco, 2004, p. 249-253). 

A garantia da privacidade de uma pessoa requer o respeito pela confidencialidade das 

informações obtidas na relação profissional de saúde/doente. Além da motivação ética para se 

manter o sigilo profissional, existe um componente pragmático na garantia da confidencialidade, 

pois o profissional não teria garantias da veracidade das informações transmitidas pelo doente, o 

que causaria prejuízos à relação entre os dois (Queirós, 2001, p. 100). 

                                                
209 Disponível in: http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2001/htm/del/del051-01.htm 
210 No caso da SIDA, por exemplo, em que se os profissionais de saúde e o sistema de saúde não assegurarem a 
confidencialidade, a população de risco evitará a consulta das entidades sanitárias com receio da quebra de 
privacidade (Faria, 1991; p.158). 
211 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
212 Disponível in: http://www.cnpd.pt/ 
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Na carta dos direitos e deveres dos doentes no seu artigo 11º vem descrito que os doentes têm 

direito à privacidade na prestação de qualquer acto médico213. 

A privacidade é um valor importante na prestação dos cuidados e ajuda a promover a dignidade, 

manter a autonomia, a singularidade da pessoa, permite a abertura de uma liberdade individual, o 

direito à imagem e a possibilidade de poder dar a imagem a cada momento. 

A privacidade consiste no direito que o paciente tem de não ser observado sem que este dê 

autorização (Goldim e Francisconi, in Costa, Garrafa e Oselka 1998 p. 272). 

A necessidade de confiar aos profissionais de saúde aspectos da vida privada, intima, implica que 

estes demonstraram uma responsabilidade assumida, que exige diálogo, abertura, confiança, 

segurança e respeito pela vida. O conhecimento dos dados do doente deve ser direito só da 

equipa que é chamada a intervir no processo de cuidados, e todos os que tem acesso a estes 

dados estão obrigados a respeitar o segredo profissional. O profissional de saúde tem o dever de 

respeitar, de preservar a vida íntima e individual da pessoa que confia nos seus cuidados. A 

privacidade garante a independência da pessoa, a possibilidade de viver os seus valores, a sua vida 

íntima, com um sentimento de segurança (Ourives, in Neves e Pacheco, 2004, p. 256-262). 

O profissional de saúde deve guardar segredo de tudo o que o doente relatar, durante o seu 

exercício. A relação estabelece-se na base da confiança e esta confiança é essencial ao bom 

funcionamento da respectiva relação entre o médico e o doente e pressupõe que exista a 

obrigação de sigilo por parte do médico (Monge, 1991, p. 269; Abreu in Ascenção, 2005, p. 268; 

Goldim e Francisconi, in Costa, Garrafa e Oselka 1998, p. 269; Faria in Auby, 1991 ). 

Se não existir confiança, o doente ou não iria ao médico ou conservaria para si muita da 

informação pertinente, prejudicando o diagnóstico e a terapia (Abreu, 2005, p. 269). 

O dever de segredo profissional é o garante do direito à privacidade, e ao mesmo tempo um 

valor profissional, na medida que dinamiza a estrutura da relação terapêutica. O segredo 

profissional é o regulador de informações do doente, e do acesso a essas informações (Ourives, 

in Neves e Pacheco, 2004, p. 257). 

                                                
213 A Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, elaborada pela Direcção Geral de Saúde e divulgada em Março 
de 1997. 
“11. O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer acto médico  
A prestação de cuidados de saúde efectua-se no respeito rigoroso do direito do doente à privacidade, o que 
significa que qualquer acto de diagnóstico ou terapêutica só pode ser efectuado na presença dos profissionais 
indispensáveis à sua execução, salvo se o doente consentir ou pedir a presença de outros elementos.  
A vida privada ou familiar do doente não pode ser objecto de intromissão, a não ser que se mostre necessária 
para o diagnóstico ou tratamento e o doente expresse o seu consentimento.” Disponível in: 
http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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Os profissionais de saúde durante o exercício da sua profissão estão em contacto com as 

informações dos doentes, e têm apenas autorização para o acesso às mesmas em função de sua 

necessidade profissional, mas não o direito de usá-las livremente. Os profissionais só devem ter 

acesso às informações que efectivamente contribuam ao atendimento do doente (Goldim e 

Francisconi, in Costa, Garrafa e Oselka 1998, p. 269). 

São objecto de segredo não só as informações transmitidas, mas também todos os dados obtidos 

em contexto de trabalho. São todos os dados relativos ao doente em que, a sua divulgação é um 

atentado à intimidade e à autonomia do doente. 

O segredo profissional assenta em duas bases segundo Alzira Ourives (2004): “O interesse do doente 

que tem direito à garantia da privacidade; o interesse social e colectivo dos profissionais que devem possibilitar uma 

relação de confiança”. A relação médico/doente requer atitudes pessoais de respeito, veracidade e 

fidelidade, de modo a ser estabelecido um clima de confiança mútua, de que o segredo 

profissional é condição fundamental (Marques, 1996, p. 88). Segundo Marques (1996, p.88) o 

segredo profissional supõe a existência de um pacto implícito, constituindo um contrato, ou 

quase-contrato. 

A prática do segredo profissional não é mais que o exercício da responsabilidade face ao cuidado, 

faz aumentar o prestígio ético e social da profissão, por isso tem um valor social. Garante a 

reserva da vida privada e controlo de dados pessoais. No âmbito da actividade profissional, a 

interferência de vários elementos que interagem entre si e na vida dos indivíduos e da sociedade, 

colocam em confronto valores e exigem medidas de excepção. Por exemplo, nas doenças 

transmissíveis em que se confronta o bem comum e o bem individual, colocando-se questões 

sobre o carácter absoluto do segredo profissional, sobre os seus limites (Ourives, in Neves e 

Pacheco, 2004, p. 259). 

Segundo Luís Abreu, no caso da SIDA, refere que as populações de risco evitariam o contacto 

com os profissionais de saúde, com todas as consequências negativas dai decorrentes, caso 

receassem quebras de privacidade (Abreu in Ascenção, 2005, p. 270; Faria in Auby, 1991). 

Adelino Marques (1996, p. 89) considera que se pode quebrar o segredo em certas situações: 

exigência do bem comum, impondo o dever de revelar informações, cujo conteúdo possa 

prevenir danos à comunidade, é o caso das doenças de declaração obrigatória, maus-tratos a 

crianças e pessoas vulneráveis, em que o profissional deve garantir o bem-estar e os direitos 

destas; consentimento do doente, que tem o direito a revelar informações, segundo os seus 

interesses, não podendo o profissional julgar a sua decisão; exigência do bem de uma terceira 
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pessoa, quando está em causa um risco efectivo de saúde de uma terceira pessoa envolvida 

directamente no processo terapêutico (caso das doenças transmissíveis).  

O segredo profissional é uma obrigação legal contida no Código Penal e na maioria dos Códigos 

de Ética Profissional, é um dever prima facie de todos os profissionais e também das instituições. 

Este conceito foi referido por Sir David Ross (1930), citado por José Goldim e Carlos 

Francisconi, que propunha que não há, nem pode haver, regras sem excepção. O dever prima facie 

é uma obrigação que se deve cumprir, a menos que exista um conflito, numa situação particular, 

com um outro dever de igual ou maior valor (Goldim e Francisconi, in Costa, Garrafa e Oselka 

1998, p. 270). 

O profissional deve actuar no sentido de revelar a informação, tendo em conta a ponderação de 

valores expostas ao risco e tendo sempre em conta que quebrar o segredo profissional é o último 

recurso depois de ponderadas todas as alternativas; quando a revelação prevenir prejuízo grave à 

pessoa interessada no segredo; ou quando a não revelação do segredo causar prejuízo grave ao 

seu depositário. 

Perante estas situações que visam a obtenção de bens superiores tornam-se legitima a revelação 

de dados referentes ao doente. 

Ainda segundo Marques (1996, p.91) perante um conflito de deveres a solução deverá ser a 

aplicação da teoria do “estado de necessidade”, que permite sacrificar um bem ou um interesse 

inferior para conservar um bem ou um interesse mais precioso, exigindo, evidentemente alta dose 

de prudência. Perante um caso de um paciente com SIDA que não tem qualquer medida de 

precaução perante um familiar a revelação, segundo Marques (1996, p.92), pode considerar-se 

deontologicamente correcta em nome do estado de necessidade, perante o valor de segurança das 

numerosas pessoas expostas a um risco mortal. 

Outra situação é a do delinquente perigoso que recorre a tratamento médico e se pode suspeitar 

que irá continuar a sua actividade criminosa, segundo Blondet citado por Marques (1996, p. 92), 

“[…] se tal homem está ferido e sofre, deve poder acercar-se, sem risco, e sem temor, dos socorros que tem 

necessidade. A justiça penal tem poderosos meios de deter e castigar os réus; pode deixar a medicina dispensar-lhes 

a sua misericórdia com toda a liberdade”. 

2.3.2 Dever de não revelar/protecção dos direitos de terceiros: 
Situações Limite 

Os profissionais são habitualmente identificados por prestarem serviços importantes aos seus 

doentes e pelo seu saber especializado. As profissões de saúde impõem obrigações, de forma a 

assegurar que as pessoas que estabeleçam uma relação os considerem competentes e confiáveis. 
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As obrigações impostas às profissões são obrigações profissionais correspondentes aos direitos 

das outras pessoas (Beauchamp e Childress, 2002, p. 21). 

As regras da confidencialidade estão desde há muito presentes nos Códigos de ética médica. O 

Código de ética da American Medical Association (AMA) realça que os padrões da conduta que 

define os fundamentos do comportamento do médico, implica que este “deve salvaguardar as 

informações do paciente dentro das restrições da lei”214. 

A American Medical Association define na declaração da responsabilidade profissional que o 

médico deve “proteger a privacidade e a confidencialidade dos pacientes e quebrar essa confiança somente quando 

ao mantê-la ameaçaria seriamente a sua saúde e segurança ou de outra pessoa”215. 

A American Psychiatric Association (2006) defende que “Um médico respeitará as direitos dos pacientes, 

dos colegas, e dos outros profissionais de saúde, e protegerá confidencialidade e a privacidade dos pacientes dentro da 

lei”216 . 

A confidencialidade está presente quando uma pessoa revela uma informação a outra, e a pessoa 

a quem a informação foi revelada promete não a revelar a uma terceira pessoa sem o seu 

consentimento (Beauchamp e Childress, 2002, p. 456). 

O facto de se ter tido conhecimento do segredo no corredor de um tribunal ou hospital, mesmo 

numa conversa de rua ou num encontro social, desde que o confidente se dirija ao agente como 

advogado, ou médico, estão obrigados ao sigilo profissional (Andrade, 1999, p. 782).  

A obrigação de fidelidade do médico em relação ao seu doente faz parte a obrigação de respeitar 

a privacidade e manter a confidencialidade. No entanto, surgem frequentemente problemas de 

ética profissional que têm a sua origem em conflitos de valores. Por vezes esses conflitos surgem 

no interior da profissão, ou entre os compromissos profissionais e os compromissos das pessoas 

fora da profissão. 

Em Portugal a assistência ética dada aos profissionais de saúde tem sido efectuada pelas 

Comissões de Ética para a Saúde (CES), definidas no Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de Maio de 

1995217. Esta assistência ética destina-se a acompanhamento da resolução de casos concretos 

cujas alternativas para a prossecução da acção implicam não apenas competências profissionais, 

mas também considerações de ordem ética (Neves, M., 2002, p. 122). 

                                                
214 “AMA, Principles of medical ethics”, http://www.ama-assn.org/ 
215 “Declaration of Professional Responsibility”, http://www.ama-assn.org/. 
216 Disponível in: http://www.psych.org/  
217Disponível in: http://www.infarmed.pt/ 
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As CES devem ser o espaço de reflexão ideal para a avaliação de cada caso, em que as decisões 

éticas estão atentas à singularidade de cada pessoa e de cada situação (Almeida, 2002, p. 132). Na 

identificação de dilemas éticos deve-se proceder a claras distinções conceptuais, à formulação dos 

problemas éticos que o caso envolve, à circunscrição rigorosa dos diferentes aspectos em conflito 

e à identificação sistematizada dos valores em confronto (Neves, M., 2002, p. 448). 

A ética não formula soluções mas traça orientações, directrizes de acção com o objectivo de 

superar o conflito ou dilema ético, de forma a garantir o respeito pela dignidade pessoal de todos 

e de cada um (Neves, M., 2002, p 448).  

Os Códigos profissionais especificam regras de etiqueta e responsabilidade em relação aos outros 

membros da profissão. Estes Códigos são benéficos se incorporarem normas morais defensáveis 

(Beauchamp e Childress, 2002, p. 24).  

Beauchamp e Childress (2002, p. 26) referem um caso de uns juízes do supremo Tribunal da 

Califórnia que tiveram de chegar a uma decisão difícil sobre uma possível violação da 

confidencialidade. Neste caso um homem confessa ao seu terapeuta que vai matar uma mulher e 

mata-a. A opinião maioritária dos juízes considera que o terapeuta deveria determinar que o 

homem constitui um risco de violência para a outra pessoa e portanto deveria notificar a polícia e 

alertar directamente a vítima. 

Os princípios, as regras e os direitos precisam de ser, além de especificados, devem ser 

ponderados. Esses princípios ajudam-nos a orientar para certos comportamentos mas não nos 

resolvem certos conflitos de princípios. A especificação e a ponderação são abordagens, métodos 

ou estratégias que se favorecem mutuamente. 

Segundo Beauchamp e Childress (2002, p. 460) em certas situações os profissionais da área da 

saúde têm o direito de revelar informações confidenciais. Em determinadas situações a revelação 

da informação é permissível e noutras situações os profissionais têm obrigação de romper a 

confidencialidade. Referem estes autores, que uma pessoa pode confessar que cometeu abusos 

contra crianças ou tem a intenção de matar alguém, o profissional tem obrigações legais e morais 

para divulgar a informação confidencial, pois existem sérios riscos para terceiros.  

 A avaliação do risco oferecido por um doente a outras pessoas deve ser ponderada em 

contraposição à obrigação de guardar confidencialidade. 

Antes de revelar informações confidenciais, os profissionais de saúde têm a obrigação de 

encontrar formas alternativas de realizar um benefício ou de prevenir um dano. Um grande 

dilema surge quando perante um profissional de saúde deve informar conjugues e parceiros de 

que um paciente têm o resultado positivo para VIH, e consequentemente pode contaminar 
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outras pessoas por meio de relações sexuais ou de outras trocas de fluidos corporais ou 

partilhando agulhas. As regras legais e morais de confidencialidade ainda estão a evoluir no que 

se trata da epidemia da SIDA, baseando-se em parte noutros casos similares que foram 

abordados (Beauchamp e Childress, 2002, p. 462). 

A American Psychiatric Association refere que se o médico possuir informações clínicas 

convincentes de que o paciente está infectado com VIH e se as suas acções colocam em risco 

outras pessoas e se o paciente é incapaz de terminar esses comportamentos ou de informar 

aqueles do risco, então “[…] é eticamente permissível que o médico notifique uma pessoa identificável que 

julgue estar a correr risco de contrair o vírus”. Os médicos devem obter o conselho legal antes de 

quebrar a confidencialidade218. 

Outros autores, como Rui Nunes e Helena Melo, (2007, p. 24), referem que existe “legitimidade e 

mesmo o dever do profissional de saúde quebrar o dever de sigilo referente à existência comprovada de interesses 

legítimos de terceiras partes, designadamente de familiares em risco (de contrair doenças contagiosas tal como o 

VIH, o VPH, a hepatite ou a tuberculose) ou o abuso e negligência de menores”. 

As obrigações morais de proteger a confidencialidade são às vezes suplantadas por outras 

exigências morais, como a protecção dos direitos e interesses de terceiros (Beauchamp e 

Childress, 2002, p. 466). 

O Código do Processo Penal no artigo 135º, nº 4, refere que a decisão de quebra de sigilo 

profissional, imposta pelo tribunal competente, é necessariamente precedida da audição do 

“organismo representativo da profissão relacionada com o segredo profissional” (Andrade, 1999, p. 778). 

O crime de violação do segredo emerge como um crime de dano contra a privacidade. Assim, é 

importante a intervenção das instâncias, a que legal e estruturalmente cabe velar pela preservação 

do prestígio e da confiança que a comunidade deposita nos profissionais obrigados a segredo. 

No que se refere a certas excepções à regra da confidencialidade, legalmente aceites e 

obrigatórias, como é o caso de comunicar doenças de declaração obrigatória, abusos contra 

crianças e ferimentos causados por armas de fogo, não existem evidencias que tenham 

prejudicado o relacionamento médico e paciente (Beauchamp e Childress, 2002, p. 458). 

Outro argumento a favor de uma obrigação de confidencialidade tem em conta os princípios e as 

regras morais como o respeito pela autonomia e a privacidade. 

                                                
218 “American Psychiatric Association Practice Guidelines”, http://www.psychiatryonline.com/ 
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No nosso trabalho iremos abordar as questões que colocam o profissional de saúde em conflito, 

por um lado, o dever do sigilo, um direito do doente, e por outro lado, e o dever de informação, 

perante outros valores que se colocam, como por exemplo, o direito à vida. 

Sendo o sigilo defendido nos códigos deontológicos, constituindo um direito da pessoa, coloca-

se uma questão ética, de que quais as condições ou circunstâncias que puderam justificar a quebra 

de sigilo profissional.  

Importa salientar que as situações limite, por nós estudadas serão a violência às mulheres e 

crianças, o caso de um indivíduo infectado com VIH que não tem qualquer precaução para não 

contagiar o parceiro sexual e outra situação é o caso de um indivíduo que confessa que matou 

uma pessoa. 

2.3.2.1 Violência contra mulheres 

A violência segundo a OMS (2002) é “uma ameaça ou utilização intencional da força física ou do poder, 

contra si mesmo, contra outro ou contra um grupo ou uma comunidade, que possui um forte risco de provocar um 

traumatismo, a morte, doenças psicológicas, dificuldades de desenvolvimento ou privação”219. 

Define-se violência doméstica “toda a violência física, sexual ou psicológica que ocorre em ambiente 

familiar e que inclui, embora não se limitando a, maus-tratos, abusa sexual de mulheres e crianças, violação entre 

conjugues, crimes passionais, mutilação sexual feminina e outras práticas tradicionais nefastas, incesto, ameaças, 

privação arbitrária de liberdade e exploração sexual e económica”220 

A violência doméstica abrange uma complexidade de situações ligadas à intimidade das pessoas. 

Esta violência é exercida sobre as mulheres, crianças, idosos e outras pessoas vulneráveis (Nunes, 

Amaral e Gonçalves, 2005, p. 291). 

A violência doméstica é contrária ao bem-estar físico, psíquico e social de todo o ser humano, 

sendo infringidas várias normas criminais. Este tipo de violência compreende crimes221 contra a 

vida, a integridade física, a liberdade pessoal, e liberdade e autodeterminação sexual (Nunes, 

Amaral e Gonçalves, 2005, p. 292).  

                                                
219 Cf : OMS (2002), Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève: Organisation Mondiale de la Santé. 
220 Resolução do conselho de ministros n º 88/203 de 13 de Junho, presidência do conselho de ministros. 
221 No Código Penal estão especificados os crimes contra a vida (artigo 131º a 139º), a integridade física (artigo 
143º a 152º), a liberdade pessoal (artigo 153º a 162º), e liberdade e autodeterminação sexual (artigo 163º a 179º). 
Disponível in: http://dre.pt/ 
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A Comissão de Peritos para o Acompanhamento da Execução (2000) 

do I Plano contra a Violência Doméstica (1999-2002)222, define Violência Doméstica como 

“qualquer conduta ou omissão que inflija reiteradamente sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de 

modo directo ou indirecto, (por meio de ameaças, enganos, coação ou qualquer outro meio) a qualquer pessoa que 

habite no mesmo agregado familiar ou que não habitando, seja cônjuge ou companheiro ou ex-cônjuge ou ex-

companheiro, ascendente ou descendente”223.  

A violência no seio da família assume formas diferentes – desde a agressão física à agressão 

psicológica, como intimidação e humilhação, incluindo vários comportamentos controladores, 

tais como, isolar a pessoa da sua família e amigos, controlar e restringir os seus movimentos e o 

acesso à informação ou ajuda224. 

A violência doméstica é definida por Isabel Dias (2004), como “Qualquer acto, inclusive a omissão, ou 

ameaça que provoque nas suas vítimas danos físicos, psicológicos ou emocionais; que é praticado por pessoas com 

quem aquelas têm uma relação de parentesco consanguíneo, legal ou de facto com uma determinada intenção ou 

finalidade; [...] cometida contra as crianças, as mulheres e os idosos” (Dias, 2004, p. 94).  

Segundo o II Plano nacional contra a violência doméstica225, a violência doméstica é definido 

como o tipo de violência que ocorre entre membros de uma mesma família ou que partilham o 

mesmo espaço de habitação226. 

Este Plano tem como “objecto primordial de intervenção o combate à violência exercida sobre as mulheres no 

espaço doméstico” e é articulado com o Plano Nacional de Acção para a Inclusão Social, com a 

Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres que preside ao observatório sobre a 

violência doméstica, e à Coordenação Nacional para os assuntos de família. 

Segundo este Plano, a violência é um problema especialmente complexo, com facetas que entram 

na intimidade das famílias e das pessoas (agravado por não ter, regra geral, testemunhas e ser 

exercida em espaços privados).  

Segundo World Health Organization “A violência contra as mulheres representa um problema de saúde 

pública de graves dimensões, amplamente disseminado em quase todos os países do mundo”227.  

                                                
222 Resolução do Conselho de Ministros nº 55/99 de 15-06-1999, aprova o I Plano Nacional contra a Violência 
Doméstica, publicado por Diário da República nº 137 Série I Parte B de 15/06/1999 , e entrada em vigor em 20-
06-1999 
Disponível in: http://www.umarfeminismos.org/ 
223 http://www.psp.pt/psp 
224 Disponível in: http://umar.no.sapo.pt/ 
225 Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2003, de 07 de Julho, aprova o II Plano Nacional Contra a 
Violência Doméstica, publicada no Diário da República nº 154, I Série – B, pág. 3866.  
Disponível in: http://www.umarfeminismos.org/violencia/legislacao.htm 
226Disponível in: http://www.portugal.gov.pt/ 
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O Conselho da Europa define Violência Contra as Mulheres como: “Qualquer acto, omissão ou 

conduta que serve para infligir sofrimentos físicos, sexuais ou mentais, directa ou indirectamente, por meio de 

enganos, ameaças, coacção ou qualquer outro meio, a qualquer mulher, e tendo por objectivo e como efeito intimidá-

la, puni-la ou humilhá-la, ou mantê-la nos papéis estereotipados ligados ao seu sexo, ou recusar-lhe a dignidade 

humana, a autonomia sexual, a integridade física, mental e moral, ou abalar a sua segurança pessoal, o seu amor 

próprio ou a sua personalidade, ou diminuir as suas capacidades físicas ou intelectuais.”228 

A violência contra as mulheres não constitui mais do que um crime contra os direitos humanos, 

pois estes direitos constituem um conjunto de leis e obrigações, que incorporam a ideia 

fundamental de todos, terem direito aos mesmos direitos (Alvim, 2006, p. 7). 

A violência sobre as mulheres e, especificamente, a violência doméstica põe em causa os direitos 

da pessoa humana, segundo a qual todos os seres humanos têm igual valor e dignidade. A 

violência doméstica tem um carácter social e psicológico, e é uma prática enraizada, normalizada, 

sendo embora um atentado aos direitos humanos.  

Segundo a Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV) a violência contra as mulheres 

pode assumir varias formas: tanto pode ser física, psicológica, emocional, verbal, económica e/ou 

sexual229. 

Segundo o Conselho da Europa, a violência contra as mulheres no espaço doméstico é a maior 

causa de morte e invalidez entre mulheres dos 16 aos 44 anos, ultrapassando o cancro, acidentes 

de viação e até a guerra230.  

                                                                                                                                                   
227 World Health Organization (2003), Violence against women: a priority health issue. 
228 Disponível in: http://www.fjuventude.pt/programas/sites/violencia/ 
229 Segundo esta associação a violência física pode ser através de bofetadas, empurrões, beliscar/picar, morder, 
arranhar, deitar ao chão, socos, pontapés, cuspir, bater com um objecto, agredir com armas ou objectos (pau, 
régua, cinto, chicote, faca, etc.). A violência psicológica através de ameaçar bater, ameaçar fazer mal às 
crianças, animais, etc., ameaçar usar uma arma, ameaçar matar-se, partir objectos, destruir bens pessoais, dar 
murros nas paredes, bater com as portas, perseguir (telefonemas incessantes, e-mails ou mensagens ameaçadores, 
fazer esperas). São Exemplos de violência emocional criticar pensamentos, sentimentos, opiniões e acções, 
interromper quando está a comer, a falar, culpar de tudo o que corre mal, deitar abaixo devido a defeitos físicos, 
perseguir no contexto do emprego, família ou amigo/as, ter atitudes de extremo ciúme (acusa-a de ter amantes, 
de andar a enganar), controlar as conversar telefónicas, os quilómetros do carro, proibir de usar o telefone, de ver 
amigas/os, não deixar sair de casa, forçar a fazer coisas degradantes (por exemplo: ajoelhar-se), insultar pessoas 
de quem gosta, amigas/os ou família, tratar como se fosse uma empregada, não considerar a sua opinião nas 
decisões da família. A violência verbal passa por insultar, chamar nomes, fazer comentários cruéis e berrar. 
Como Exemplos de violência económica temos: tirar o dinheiro (ordenado, subsídios e pensões), esconder a 
situação financeira do casal, negar o acesso à conta bancária, obrigar a pedir dinheiro e a prestar contas, controlar 
as despesas (o que comprou, quanto gastou, o uso do carro, o uso do telefone). A violência sexual pode ir desde 
criticar (chamando-lhe “frígida”), chamar de prostituta, toques não desejados, forçar a actos sexuais que não 
deseja (sexo oral, actuação pornográfica, etc.), forçar a ter relações sexuais com outras pessoas, exigir sexo 
quando está doente, cansada ou depois de lhe ter batido até à violação. 
Disponível in. http://www.amcv.org.pt/ 
230 Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Recomendação 1582 (2002) 1 (1) 
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Um estudo de 2006, elaborado entre os diversos Estados Membros do Conselho da Europa, 

indica que cerca de 12 % a 15 % das mulheres europeias com mais de 16 anos de idade vivem 

situações de violência doméstica numa relação conjugal, e muitas delas continuam a sofrer de 

violência física e sexual mesmo após a ruptura, algumas mulheres são mortas231. 

Estes dados são internacionais, mas se os relacionarmos com os indicadores de Portugal onde 

semanalmente morrem mais de cinco mulheres por razões directas e indirectamente relacionadas 

com actos de violência doméstica, dá-nos uma realidade que nos ofende na nossa dignidade 

humana enquanto pessoas, e na nossa condição de cidadão português232. 

Existe um aumento de situações de violência perpetrada, também, contra as crianças, as pessoas 

idosas e as mais frágeis, como é o caso dos cidadãos portadores de deficiência.  

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2007, III Plano Nacional Contra a 

Violência Doméstica233, apesar da violência doméstica atingir igualmente as crianças, os idosos, 

pessoas dependentes e pessoas com deficiência, a realidade indica que as mulheres continuam a 

ser o grupo onde se verifica a maior parte das situações de violência doméstica, que neste 

contexto se assume como uma questão de violência de género234. 

Isabel Dias (2004, p. 91), refere que a violência doméstica “em primeiro lugar, trata-se de um conceito 

que nasceu do desenvolvimento, na década de 1970, da investigação sobre as mulheres maltratadas. A pesquisa 

americana, ao tentar interpretar cientificamente o fenómeno da violência conjugal, classificou-o como uma forma de 

violência na família ou de violência doméstica dando origem, assim, a este conceito”. 

A violência doméstica contra as mulheres tem implicações políticas, sociais e até económicas e 

constituiu uma violação dos direitos humanos com raízes históricas e culturais. Na sua origem 

está, porém, a persistência de flagrantes desigualdades entre as mulheres e os homens235. 

A violência contra as mulheres é frequentemente exercida pelo marido, companheiro ou parceiro 

íntimo do sexo masculino e é uma realidade que perpassa todas as classes sociais, os grupos 

étnico-raciais e as diferentes culturas236. 

Segundo Irene Khan, Secretária Geral da Amnistia Internacional “A Violência sobre as Mulheres é 

um cancro que devora o coração de qualquer sociedade, em qualquer parte do mundo”. 

                                                
231 Disponível in. http://dre.pt/ 
232Disponível in: http://www.portugal.gov.pt/ 
233 Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2007, III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, 
publicado no Diário da República, 1ª série, nº 119 de 22 de Junho de 2007, disponível in: http://dre.pt/ 
234 Disponível in: http://dre.pt/ 
235Disponível in: http://www.portugal.gov.pt/ 
236 OMS (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève: Organisation Mondiale de la Santé. 
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As violações de direitos das mulheres podem acontecer no seio da família, através de 

espancamentos e homicídios, ou com ataques com ácidos, mutilações genitais, violação sexual, 

discriminação no local de trabalho. A violência com este grau de generalidade invoca a violência 

de género. A violência contra as mulheres é um fenómeno transversal a classes etárias, sociais ou 

profissionais (Alvim, 2006, p. 21). 

Segundo Gonçalves e Machado (2002) as características individuais do maltratante são as 

perturbações psicológicas, stress, baixa auto-estima, dificuldades de empatia, na comunicação e 

no auto-controlo, competências sociais pobres, irritabilidade, personalidade agressiva e hostil, 

comportamentos aditivos (álcool, drogas ilícitas). 

Segundo Klingbeil (1986) citado por Sofia Neves (2003) as categorias comportamentais de alto 

risco, que favorecem a violência, são o diagnóstico psiquiátrico (por ex. depressão); Padrões de 

consumo de drogas; Perda e dor após a morte de um ente querido; Isolamento; Falta de sistema 

de apoio; Desalojamento; História anterior de comportamento agressivo ou suicida; Desemprego 

crónico/dependência financeira; Existência ou uso de armas; prisões anteriores; História de 

fugas; Auto acidentes de tratamento simples; e Queixas psicossomáticas. 

Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)237 as pessoas não reagem todas da 

mesma forma numa situação de vitimação238. Pode-se prever algumas reacções, distribuídas por 

três fases distintas239:  

                                                
237 A APAV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). A APAV apoia as vítimas de todos os 
tipos de crime, desde as vítimas de crimes contra as pessoas com existência de violência (maus-tratos ; ameaças; 
crimes sexuais, violência doméstica; e muitos outros). Estão também a ser apoiadas cada vez mais vítimas (e 
seus familiares) de crimes de furto (por esticão, de e em veículo motorizado, por carteirista, em casa por 
arrombamento), de roubo, de dano, de burla, de abuso de confiança, de falsificação de documentos, e outros 
crimes contra a propriedade; assim como de crimes de homicídio (voluntário consumado, por negligência em 
acidente de viação), de abuso de autoridade e discriminação racial ou étnica. 
Disponível in: http://www.apav.pt/vítima.html 
238 Segundo a Associação de Mulheres Contra a Violência é possível enumerar as etapas do ciclo de violência 
doméstica, muito embora cada caso seja um caso. Assim, apresenta-nos as seguintes fases do ciclo de violência 
doméstica:  
1º Momento: Acumulação da tensão 
Qualquer motivo leva à discussão: o trabalho, as crianças, as tarefas domésticas, a maneira dela se vestir, etc.  
A pessoa agressora critica-a, insulta-a, humilha-a, esbofeteia-a, agride-a verbalmente, emocionalmente e/ou 
fisicamente, culpabilizando-a pela situação.  
Ela tenta diminuir a tensão, evitando situações que possam gerar o conflito: ter sempre as refeições prontas a 
horas, vestir-se como ele/a gosta, manter as crianças sossegadas, etc. Minimiza o perigo que corre.  
2º Momento: Explosão 
As agressões intensificam-se, tornam-se mais frequentes e mais violentas. A pessoa agressora é quem exerce 
totalmente o poder, sendo a única que pode colocar um ponto final na situação de violência.  
A Mulher desvaloriza a gravidade da situação, acredita que foi um episódio isolado e que não irá voltar a 
acontecer. Sente-se impotente e isolada.  
É nesta fase que as Mulheres denunciam a situação e procuram apoio. Algumas optam por apresentar queixa 
e/ou sair de casa.  
3º Momento: Lua-de-mel 
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 A 1ª fase que ocorre durante o crime, a vítima quando atacada, pode sentir: pânico geral; 

fortes reacções físicas e psicológicas (paralisia, histeria, tremor); pânico de morrer; pânico 

do cativeiro e da impotência; impressão de estar a viver um pesadelo; impressão de que o 

agressor tem uma raiva pessoal contra si. 

 A 2ª fase imediatamente após o crime embora possa não expressar qualquer tipo de 

emoção, a vítima está, geralmente, sob um grande stress emocional. A maioria das 

reacções surge quando tem real consciência do que lhe aconteceu: desorientação geral; 

apatia; negação; sentimento de solidão; sentimento de impotência; estado de choque.  

 A 3ª fase que ocorre nos dias seguintes que se seguem à vitimação, a vítima tende a 

questionar-se sobre as suas próprias reacções e o seu retorno à normalidade. Pode, 

manifestar grande ambivalência emocional e mudanças bruscas de humor.  

As consequências da violência verificam-se aos níveis físico, psicológico e social240.  

As consequências físicas incluem não só os resultados directos das agressões sofridas pela vítima 

(fracturas, hematomas), mas também a resposta do corpo e do organismo ao stress a que foi 

sujeito, através de um quadro sintomatologia próprio. No entanto, não aparecem todas ao 

mesmo tempo e a sua intensidade varia de pessoa para pessoa. As consequências podem ser: 

perda de energia; diminuição dos níveis de resistência (tendência para contrair gripe); dores 

musculares; dores de cabeça e/ou enxaquecas; distúrbios ao nível da menstruação; arrepios e/ou 

afrontamentos; problemas digestivos; aumento ou diminuição do apetite; obstipação; náuseas; 

tremores; tensão arterial alta; mudanças no comportamento sexual; aumento ou diminuição do 

interesse sexual e ausência de orgasmo.  

As consequências psicológicas pedem ser extremamente difíceis. De facto, algumas pessoas 

chegam a recear perder o equilíbrio psíquico. As consequências psicológicas são várias: 

ambivalência relacionada com as suas emoções: solidão, culpa, impotência, sentimento de ser 

injustamente tratado, raiva; desconfiança; tristeza; flashbacks; falta de motivação; dificuldade com 

processos mentais que levam à confusão: perda de memória, redução da atenção/concentração, 

problemas para tomar decisões e estabelecer prioridades, extrema irritabilidade, problemas com o 

sono; medos ou fobias; diminuição da autoconfiança.  

                                                                                                                                                   
A violência cessa por um período de tempo. A pessoa agressora pede desculpas, oferece presentes, é encantador 
com a Mulher e com as crianças, promete que não volta a acontecer e que vai mudar.  
A Mulher acredita que ele/a vai mudar e decide dar-lhe uma nova oportunidade. 
Disponível in: http://www.amcv.org.pt/amcv_files/homemain.html 
239 Disponível in: http://www.apav.pt/pdf/Reaccoes_da_Vítima_de_Crime.pdf. 
240 Disponível in: http://www.apav.pt/pdf/Reaccoes_da_Vítima_de_Crime.pdf 
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As consequências sociais obrigam por vezes a profundas alterações estruturais da vida quotidiana 

(a mudança de casa ou de emprego). A alteração do seu projecto de vida implica geralmente: 

sentimento de solidão; tensões familiares e conjugais; medo de estar sozinho; evitar determinados 

locais; sentimento de insegurança.  

Segundo a APAV241, no 1.º semestre de 2007, houve um registo total de 4330 novos processos de 

apoio. Segundo estes dados estatísticos as vítimas de crime são na sua grande maioria as mulheres 

(86,9%), por outro os autores de crime são fundamentalmente os homens (87%). 

As vítimas distribuem-se essencialmente entre os 26 e os 45 anos de idade (31,7%). No caso dos 

autores de crime, a distribuição faz-se de forma mais equitativa entre os 26 e os 55 anos (36,4%). 

Em relação às dependências das vítimas e dos infractores, no caso das primeiras, a inexistência de 

qualquer tipo de dependência (28,5%) destaca-se face às restantes. 

No entanto é importante salientar, em alguns casos, a existência de dependências de fármacos 

(4,7%), de álcool (1,4%) e de estupefacientes (0,7%). 

O autor do crime, ao contrário da vítima, assume uma postura de dependência do álcool bem 

superior, na ordem dos 23%, seguindo-se a inexistência de dependências (16.6%) e a 

dependência de estupefacientes (6,1%) e de fármacos (1,7%). 

A análise estatística da profissão, as categorias profissionais que mais se destacaram, para ambos 

os casos, foram os trabalhadores não qualificados dos serviços e do comércio com 11,2% 

(vítimas) e 5,3% (autores de crime) e o pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e 

segurança com 4,6% (vítimas) e 3% (autores de crime) do total assinalado.  

É importante realçar o elevado número de desempregados (vítimas - 17,9%; autores de crime - 

12,9%), e de reformados (vítimas - 11,1%; autores de crime - 6,5%). Em ambas as situações o 

nível de empregabilidade é bastante elevado (vítimas - 38,6%; autores de crime – 45,1%). 

Em termos percentuais, as categorias de crimes registados distribuem-se do seguinte modo: 

Crimes de Violência Doméstica – 85,5%; Crimes contra as pessoas e a humanidade – 11,4%; 

Crimes contra o património – 2,6%; Crimes contra a vida em sociedade e estado – 0,2%; Crimes 

Rodoviários – 0,2%; Outros crimes – 0,2%. 

O local do crime, escolhido pelo autor para a prática dos seus ilícitos é a residência comum (entre 

vítima e agressor) com cerca de 70% dos 3609 locais registados. 

Em relação à existência ou não de queixa/denúncia às entidades competentes, num total de 3613 

processos com vítimas de crime em que se registaram 2024 queixas/denúncias, portanto, em 
                                                
241 Disponível in: http://www.apav.pt/pdf/totais_nacionais_2007_sem_1.pdf 
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36,9% destes processos foi efectuada queixa/denúncia. De entre as autoridades mais assinaladas, 

podemos destacar a PSP com 35,2% e a GNR com 21,9% do total das 2024 queixas existentes. 

Dado o desconhecimento de grande parte das vítimas relativamente à situação processual após a 

queixa, em cerca de 43% das situações apenas se consegue apurar que o processo judicial se 

encontra a decorrer. Houve 6,6% desistências de queixa e 5,1% arquivamentos. 

Segundo a PSP, em 2006 registou 11.638 ocorrências de violência doméstica (um aumento de 

1822 casos face ao ano de 2005), correspondendo a um aumento de 18,5%.  

Em 2007, 21 mulheres foram assassinadas e 57 sofreram tentativas de homicídio, segundo a vice-

presidente (Maria José Magalhães) da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). 

Foram dados diversos passos importantes no combate à violência doméstica a nível 

internacional242: 

 A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em Genebra 

pelo conselho de administração da Repartição Internacional do Trabalho, onde se reuniu 

a 6 de Junho de 1951, em sua trigésima quarta sessão, elaborou a Convenção nº 100 da 

OIT relativa à Igualdade de Remuneração entre a Mão-de-obra Masculina e a Mão-de-

obra Feminina em Trabalho de Valor Igual243, tendo entrado em vigor na ordem 

internacional a 23 de Maio 1953. Em Portugal, foi efectuado aprovação para ratificação, 

pelo Decreto-Lei n.º 47 302, de 4 de Novembro de 1966, efectuado comunicação da 

ratificação ao Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registo em 20 

de Fevereiro de 1967, e entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 20 de Fevereiro 

de 1968.  

 As Nações Unidas, elaboraram a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres244, adoptada e aberta à assinatura, ratificada pela 

resolução nº 34/180 da Assembleia Geral da ONU em 18 de Dezembro de 1979, que 

deu um grande contributo ao proibir todas as formas de discriminação contra as 

mulheres, nelas se incluindo a violência.  

 A Resolução da ONU, nº 48/104, de 20 de Dezembro de 1993, inclui a Declaração sobre 

a Eliminação da Violência contra as Mulheres.  

                                                
242Disponível in: http://www.psp.pt/psp/proximidade/violencia_doméstica/VD2007.pdf e disponível in: 
http://www.iqf.gov.pt/Refernet/documentos/informacoes/legislacao/pncvd_final.pdf, p. 3. 
243 Disponível in: http://www.gddc.pt/ 
244 Disponível in: http://www.gddc.pt/ 
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 A 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, Pequim, 1995 e Sessão extraordinária da 

Assembleia-geral das Nações Unidas “Mulher 2000: Igualdade entre os Sexos, 

Desenvolvimento e Paz no Século XXI”. 

 A Assembleia-geral das Nações Unidas na sua resolução n.º A/54/4, de 6 de Outubro de 

1999 e aberto à assinatura a 10 de Dezembro (Dia dos Direitos Humanos) de 1999. 

Elaborou o Protocolo Opcional à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres245.  

 A Resolução da Comissão dos Direitos Humanos 2002/52, sobre a Eliminação da 

Violência contra as Mulheres, bastante importante no combate a este tipo de violência. 

 O Conselho da Europa, o Comité dos Ministros adoptado, a 30 de Abril de 2002, da 

Recomendação Rec.(2000) 5 sobre a Protecção das Mulheres contra a Violência. 

 A União Europeia mostrou uma particular sensibilidade sobre a violência doméstica 

tendo sido adoptadas várias recomendações nesta área, de que se destaca a Presidência 

Espanhola em 2002. 

 Em Dezembro de 2002 o Conselho de Ministros do Emprego, Política Social, Saúde e 

Consumidores, no final da Presidência Dinamarquesa, aprovou indicadores estatísticos na 

área da violência doméstica. 

 Os Chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa, aquando da sua Terceira 

Cimeira, ocorrida em Varsóvia em Maio de 2005, assumiram o compromisso de erradicar 

a violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica. 

 Os Estados Membros elaboram o roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres 

para o período de 2006-2010, com o objectivo de erradicação de todas as formas de 

violência em razão do sexo. 

 O Comité Económico e Social Europeu da União Europeia adoptou, na Sessão de Março 

de 2006, um apelo para uma estratégia pan-europeia sobre violência doméstica contra as 

mulheres246. 

                                                
245 Entrada em vigor na ordem internacional a 22 de Dezembro de 2000, em conformidade com o artigo 16.º, n.º 
1. Em Portugal foi assinado em 16 de Fevereiro de 2000, aprovado para ratificação em resolução da Assembleia 
da República n.º 17/2002, de 8 de Março, publicada no Diário da República I Série-A, n.º 57/2002, ratificação 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 15/2002, de 8 de Março, publicado no Diário da República I Série-
A, n.º 57/2002; entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 26 de Julho de 2002. 
246 Disponível in: http://dre.pt/ 
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 O Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos 2007, pretende igualmente 

sensibilizar a população para os benefícios de uma sociedade justa e solidária, 

combatendo atitudes e comportamentos discriminatórios, 

A violência contra as mulheres é infelizmente muito comum no mundo inteiro, e Portugal não é 

excepção. A violência doméstica, que é a forma de violência mais endémica contra as mulheres a 

nível nacional e internacional, tem bastante importância no discurso científico e dos media, e no 

discurso político (Alvim, 2006, p. 23). 

Em Portugal também se tem vindo a efectuar um percurso no combate à violência doméstica: 

 A Convenção para a Salvaguarda dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, 

ratificada por todos os Estados membros desta organização internacional e por Portugal 

em 1978, consagra e defende os direitos de reconhecimento e o respeito pela dignidade e 

integridade de mulheres e homens.  

 A Constituição da República Portuguesa247 prescreve, no seu artigo 9º alínea b), entre as 

tarefas fundamentais do Estado a de “garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito 

pelos princípios do Estado de direito democrático”, assim como na sua alínea h), a de “promover a 

igualdade entre homens e mulheres”. O princípio da igualdade de direitos e deveres de homens 

e mulheres (artigo 13º), e o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos direitos 

(artigo 20º), o direito à integridade física e moral (artigo 25º), o direito à integridade 

pessoal (artigo 26º), a igualdade no casamento (artigo 36º), apesar de constitucionalmente 

protegidos são sistematicamente ofendidos. 

 A Comissão da Condição Feminina, em regime de instalação desde 1975, é 

institucionalizada em Novembro de 1977 pelo Decreto-Lei nº 485/77 de 17 de 

Novembro, o diploma orgânico da Comissão, que estabelece os seus objectivos, bem 

como as suas atribuições e competências. O grande objectivo é formulado em termos 

próprios do momento que se vivia, isto é, “Apoiar todas as formas de consciencialização das 

mulheres portuguesas e a eliminação das discriminações contra elas praticadas, em ordem à sua inserção 

no processo de transformação da sociedade portuguesa, de acordo com os princípios consignados na 

Constituição”.  

 A comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM)248, criada pelo 

Decreto-Lei n.º 166/91, de 9 de Maio249, sucede à Comissão da Condição Feminina, 

                                                
247 Disponível in: http://www.portugal.gov.pt/ 
248 Disponível in: http://www.cidm.pt/ 
249 Disponível in: http://www.fd.uc.pt/ 
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institucionalizada pelo Decreto-Lei n.º 485/77, de 17 de Novembro, a qual, no entanto, 

já anteriormente se encontrava em actividade.  

 A criação da Lei nº 61/91250, de 13 de Agosto, garante a protecção às mulheres vítimas de 

violência doméstica. O artigo 129.º do Código Penal prevê a criação de um “seguro 

social” destinado a assegurar a indemnização do lesado, quando a mesma não possa ser 

satisfeita pelo delinquente. De modo a concretizar esse objectivo, tendo em vista, em 

consonância com actos internacionais, nomeadamente do Conselho da Europa, 

indemnizar as vítimas de criminalidade violenta, foi elaborado o Decreto – Lei nº 423/91 

de 30 de Outubro, que estabelece o regime jurídico de protecção às vítimas de crimes 

violentos251. 

 O Decreto-Lei n.º 423/91, de 30 de Outubro, estabelece as condições em que o Estado 

indemnizará as vítimas de crimes violentos e determina que a concessão da indemnização 

é da competência do Ministro da Justiça. Limita-se a intervenção do Estado às sequelas 

patrimoniais das lesões corporais graves, desde que o prejuízo tenha provocado uma 

perturbação considerável do nível de vida do lesado. 

 O Decreto Regulamentar nº 4/93 de 22 de Fevereiro252 (alterado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/99 de 15.02) regulamenta o Decreto-Lei nº 423/91, provendo, nos 

termos do seu artigo 18.º, a instalação e o funcionamento da comissão incumbida de 

instruir os pedidos de indemnização, a remuneração dos seus membros e o recrutamento 

do pessoal de apoio que há-de coadjuvá-la. 

 A Lei nº 59/98, de 25 de Agosto253, efectua a alteração do Código de Processo Penal para 

a inclusão da medida de afastamento do ofensor da casa de morada comum com a vítima, 

em casos de violência doméstica. Altera o artigo 200º (proibição de permanência, de 

ausência e de contactos) do Código de Processo Penal. Este artigo prevê a possibilidade 

do arguido não permanecer, ou não permanecer sem autorização, na residência onde o 

crime tenha sido cometido, onde habitem os ofendidos seus familiares ou eventualmente 

outras pessoas que possam ser objecto da prática de novos crimes.  

 A Resolução da Assembleia da República nº 31/99, de 14 de Abril, publicada no Diário 

da Republica nº 87, I Série A, pág. 1988, que aborda a Regulamentação da legislação que 

garante a protecção às mulheres vítimas de violência.  

                                                
250 Publicada no Diário da República n.º 185, I Série – A, pág. 4100 
251 Disponível in: http://bdjur.almedina.net/ 
252 Disponível in: http://www.violencia.online.pt/ 
253 Lei nº 59/98, de 25 de Agosto publicada no Diário da República, n.º 195, I Série – A, pág. 4245 
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 A Resolução do Conselho de Ministros nº 55/99254, 15 de Junho, aprova a 

implementação e a adopção do I Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (1999-

2002). 

 A Lei nº 93/99, de 14 de Julho255, regula a aplicação de medidas para protecção de 

testemunhas em processo penal. Com este diploma é possível atribuir às vítimas de 

violência doméstica o estatuto de testemunhas especialmente vulneráveis, permitindo 

assim a possibilidade de usufruírem de determinadas medidas de carácter processual e 

não só, de forma a garantir a espontaneidade e sinceridade das respostas.  

 A Lei n.º 129/99, de 20 de Agosto256, aprova o regime aplicável ao adiantamento pelo 

Estado de indemnização devida às vítimas de violência conjugal. As vítimas do crime de 

maus-tratos previsto no artigo 152.º e que incorram em grave carência económica em 

virtude do crime, estão abrangidas por este diploma. O montante não excede o 

equivalente mensal ao salário mínimo nacional por um período de três meses que pode, 

em casos excepcionais, prolongar-se até um ano.  

 A criação da rede pública de casas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, 

em 3 de Agosto de 1999, com a Lei nº 107/99, que revê a criação de pelos menos uma 

casa de apoio em cada distrito do continente e uma em cada região autónoma. As casas 

de apoio são constituídas por casas de abrigo e um ou mais centros de atendimento com 

o intuito de conceder atendimento, tratamento e reencaminhamento das situações de 

violência conjugal.  

 A Lei 136/99, de 28 de Agosto257, efectua primeira alteração ao Decreto-lei 423/99, de 30 

de Outubro, aprova o regime jurídico de protecção às vítimas de crimes violentos.  

 O Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro258, regulamenta a Lei que cria a rede 

pública de casas de apoio às vítimas de Violência Doméstica.  

 A Resolução da Assembleia da República n.º 7/2000, de 26 de Janeiro259, concretiza 

medidas de protecção das vítimas de violência doméstica.  

                                                
254 Resolução do Conselho de Ministros nº 55/99, publicada no Diário da República n.º 137, I Série – B, pág. 
3426 
255 Lei nº 93/99, de 14 de Julho, publicada no Diário da República n.º 162, I Série – A, pág. 4386 
256 Lei n.º 129/99, de 20 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 194, I Série – A, pág. 5536, 
257 Lei 136/99, de 28 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 201, I Série – A, pág. 5949 
258 Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro, publicada no Diário da República n.º 291, I Série – A, pág. 
7375 
259 Resolução da Assembleia da República n.º 7/2000, de 26 de Janeiro, publicada no Diário da República n.º 21, 
I Série – A, pág. 324 
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 A Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio260, efectua alterações ao Código Penal. Ao alterar o 

artigo 152º do Código Penal, vem considerar o crime de maus-tratos como crime público. 

Por conseguinte, qualquer pessoa pode denunciar este crime, sendo obrigatória para as 

forças policiais. Também são punidas por este crime as situações de maus-tratos 

exercidas a progenitor de descendente comum em 1º grau. Ao arguido de maus-tratos 

pode ser aplicada a pena acessória de proibição de contacto e afastamento da residência 

da vítima pelo período de dois anos. 

 A Lei n.º 6/2001, de 11 de Maio261, adopta medidas de protecção das pessoas que vivam 

em economia comum.  

 A Lei 7/2001, de 11 de Maio262, adopta medidas de protecção das uniões de facto.  

 O II Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2003-2006), Resolução do Conselho 

de Ministros nº 88/03, 07/07, foi elaborado por um grupo de trabalho integrado por 

representantes dos vários ministérios mais directamente relacionados com esta área. Estes 

dois Planos contra a Violência Doméstica (1999-2002 e 2003-2006) surgiram como 

instrumentos de sustentação da acção política para prevenir e intervir sobre a violência 

doméstica. 

 O Decreto-Lei n.º 190/2003, de 22 de Agosto263, regulamenta a Lei n.º 93/99 que regula 

a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal.  

 A Lei 45/2004, de 19 de Agosto264, estabelece o regime jurídico das perícias médico-legais 

e forenses.  

 O Decreto Regulamentar n.º 1/2006, de 25 de Janeiro265, regula as condições de 

organização, funcionamento e fiscalização das casas de abrigo previstas na Lei n.º 

107/99, de 3 de Agosto e no Decreto-lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro266, e que 

integram a rede pública de casas de apoio a mulheres vítimas de violência.  

                                                
260 Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio, publicada no Diário da República n.º 123, I Série – A, pág. 2458 
261 Lei n.º 6/2001, de 11 de Maio, publicada no Diário da República n.º 109, I Série – A, página 2796 
262 Lei 7/2001, de 11 de Maio, publicada no Diário da República n.º 109, I Série – A, pág. 2797 
263 Decreto-Lei n.º 190/2003, de 22 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 193, I Série – A, pág. 5411 
264 Lei 45/2004, de 19 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 195, I Série – A, pág. 5362 
265 Decreto Regulamentar n.º 1/2006, de 25 de Janeiro, publicada no Diário da República n.º 18, I Série – B, pág. 
594 
266 O Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro, Regulamenta a Lei nº 107/99, de 3 de Agosto, que 
estabelece o quadro geral da rede pública de casas de apoio às mulheres vítimas de violência. Definem-se com 
este diploma, os objectivos que devem nortear as casas de abrigo, o seu funcionamento, os modelos de admissão 
e de cessação do acolhimento, os direitos e deveres das utentes e menores, a constituição da equipa técnica e a 
sua relação com outras estruturas locais. 
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 Em Portugal, através da Resolução do Conselho de Ministros 88/2006, de 18 de Julho, 

foi criada, sob a dependência dos Ministros da Presidência e do Trabalho e da 

Solidariedade Social, a Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade de 

Oportunidades para Todos267, constituída pela Comissão para a Igualdade e para os 

Direitos das Mulheres, pelo Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, pelo 

Instituto Português da Juventude, pelo Secretariado Nacional da Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência, pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, pelo Instituto da Segurança Social I.P. e pela Coordenadora do Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão. Esta Estrutura, cuja coordenação nacional foi 

atribuída à Presidente da CIDM, tem como objectivo, entre outros, o desenvolvimento 

de um Plano Nacional de Acção do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 

Todos268, devendo, para o efeito, assegurar a articulação entre entidades governamentais e 

a sociedade civil.  

 Em cumprimento do disposto no artigo 14.º do Decreto - Lei n.º 202/2006, de 27 de 

Outubro de 2006269, Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, compete à 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, abreviadamente designada por 

CIG270, a prossecução e execução das políticas públicas nas áreas da cidadania e 

promoção e defesa da igualdade de género. 

 O Decreto-Lei nº 164/2007271 de 3 de Maio, aprova a orgânica da Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género, efectua uma revisão conceptual e terminológica à Lei 

                                                
267 Disponível in http://www.cidm.pt/ 
268 Os objectivos definidos para serem desenvolvidos nas acções previstas pelos Estados Membros, incluem a 
promoção de uma sociedade mais coesa. A sensibilização para a importância de eliminar estereótipos, 
preconceitos e a violência, de promover boas relações entre todos os membros da sociedade e, em especial, entre 
os jovens, e de fomentar e divulgar os valores subjacentes ao combate à discriminação. 
Disponível in: 
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/PCM/MP/Comuni
cacao/Programas_e_Dossiers/20070223_MP_Prog_PNA_AEIOPT.htm 
269 Segundo o Decreto - Lei n.º 202/2006, de 27 de Outubro de 2006, foi através da fusão da Comissão para a 
Igualdade e para os Direitos das Mulheres e da Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica que surge a 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), que passa ainda a assumir um papel de promoção da 
educação para a cidadania. 
Disponível in: 
http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/607D5616-DC5F-453B-B58F-D918523537A1/0/LO_PCM_2006.pdf 
270 A CIG é um dos mecanismos governamentais para a igualdade de género. é um serviço central da 
administração directa do Estado, dotado de autonomia administrativa, que depende do Primeiro-Ministro ou do 
membro do Governo em que aquele delegar. 
A CIG encontra-se integrada na Presidência do Conselho de Ministros e sob a tutela do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros, e é um dos mecanismos governamentais para a igualdade de género.  
Disponível in: http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/29422946.pdf 
271 Neste Decreto-Lei nº 164/2007, publicada no Diário da República, 1ª série, nº 85, de 3 de Maio de 2007, no artigo 2º são 
definidas as missões e atribuições da CIG: no nº1 define que a CIG tem por missão garantir a execução das políticas 
públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género. 
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Orgânica da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, que datava de 

1991, tendo em conta os mais recentes avanços em matéria de género. 

 O III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2007-2010272 surge do Programa do 

XVII Governo Constitucional, que aponta claramente para a consolidação de uma 

política de prevenção, combate à violência doméstica, promoção de uma cultura para a 

cidadania e para a igualdade, do reforço de campanhas de informação e de formação e do 

apoio e acolhimento das vítimas numa lógica de reinserção e autonomia. Com este Plano 

visa-se a prossecução de uma acção concertada que mobilize as autoridades públicas 

nacionais e as organizações não governamentais para que todos, de uma forma 

sustentada, unam esforços e combinem iniciativas multiplicadoras de novas metodologias 

e abordagens ao fenómeno. O III Plano Nacional contra a Violência Doméstica tem 

como objecto primordial de intervenção o combate à violência exercida directamente 

sobre as mulheres, no contexto das relações de intimidade, sejam elas conjugais ou 

equiparadas, presentes ou passadas. 

 No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN 2007-2013)273, a 

promoção da Igualdade de Género assume-se como uma prioridade estratégica. A 

                                                                                                                                                   
No nº 2 refere que são as seguintes atribuições da CIG: “[...] b) [...]do combate às formas de violência de 
género e do apoio às vítimas; [...] f) Propor medidas e desenvolver acções de intervenção contra todas as 
formas de violência de género e de apoio às suas vítimas; [...] h) Atribuir prémios de qualidade a entidades que 
adoptem códigos ou sigam exemplos de boas práticas em matéria de promoção da igualdade de género, de 
prevenção da violência de género ou de apoio às vítimas; i) Assegurar a supervisão técnica das estruturas de 
acolhimento e de atendimento para vítimas de violência e a coordenação estratégica com os demais sectores da 
Administração Pública envolvidos no apoio; [...] n) Desenvolver serviços de consulta jurídica e de apoio 
psicossocial, especialmente nas situações de discriminação e de violência de género; 
o) Receber queixas relativas a situações de discriminação ou de violência com base no género e apresentá-las, 
sendo caso disso, através da emissão de pareceres e recomendações, junto das autoridades competentes ou das 
entidades envolvidas; [...] u) Emitir parecer favorável à celebração de acordos de cooperação que envolvam 
entidades públicas estatais com incidência no apoio a vítimas de violência de género.” 
No artigo 15º, nº 1, refere que a CIG sucede nas atribuições da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das 
Mulheres, da Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica, que se extinguem, e nas atribuições da 
Comissão para Igualdade no Trabalho e Emprego no domínio da promoção da igualdade. 
Com este Decreto – Lei é revogada o Decreto-Lei nº 166/91, de 9 de Maio. 
Disponível in: http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/29422946.pdf 
272 III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2007-2010, publicada no Diário República, 1ª série, nº 119, 
22 de Junho de 2007.  
O III Plano Nacional contra a Violência Doméstica (2007-2010) foi estruturado segundo um modelo que define 
cinco Áreas Estratégicas de Intervenção a partir das quais surgem as respectivas medidas para a sua 
operacionalização. As 5 Áreas Estratégicas de Intervenção deste plano são o informar, sensibilizar e educar; 
proteger as vítimas e prevenir a revitimização; capacitar e reinserir as vítimas de Violência Doméstica; qualificar 
os profissionais; aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno da Violência Doméstica. 
Disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/06/11900/39874002.PDF 
273 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2007, publicada no Diário da República, 1ª série, nº 126 de 3 de 
Julho de 2007, define o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) é o documento estratégico para o 
período 2007-2013, que enquadra a concretização em Portugal de políticas de desenvolvimento económico, 
social e territorial através dos fundos estruturais e de coesão associados à política de coesão da União Europeia. 
Disponível in: http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/41824283.pdf 
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prevenção e erradicação da violência de género, em que se inclui a violência doméstica, 

têm naturalmente uma relevância importante. 

 O artigo 5º da Carta dos Direitos do Utente274, refere que o utente tem direito ao respeito 

pela sua integridade física e moral, não podendo ser submetido a tratamentos desumanos 

ou degradantes. 

 A Lei nº 51/2007 de 31 de Agosto275 define os objectivos, prioridades e orientações de 

política criminal para o biénio de 2007 -2009, em cumprimento da Lei n.º 17/2006, de 23 

de Maio, e aprova a Lei-quadro da Política Criminal. São objectivos gerais da política 

criminal segundo o artigo 1º, prevenir, reprimir e reduzir a criminalidade, através da 

defesa de bens jurídicos, a protecção da vítima e a reintegração do agente do crime na 

sociedade.  No artigo 2º, refere que constituem objectivos específicos da política criminal: 

“a) Prevenir, reprimir e reduzir [...] a violência doméstica, os maus-tratos, o sequestro, os crimes contra a 

liberdade e a autodeterminação sexual, b) Promover a protecção de vítimas especialmente indefesas, 

incluindo crianças e adolescentes, mulheres grávidas e pessoas idosas, doentes e deficientes”. No artigo 

3º, menciona que tendo em conta a dignidade dos bens jurídicos tutelados e a 

necessidade de proteger as potenciais vítimas, são considerados crimes de prevenção 

prioritária, “[…] a violência doméstica, os maus-tratos, a infracção de regras de segurança, o tráfico de 

pessoas e os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, no âmbito dos crimes contra 

as pessoas”. Pelo facto da necessidade de evitar prática futura, e dada a gravidade dos 

crimes, são considerados crimes de investigação prioritária, segundo o artigo 4º “a ofensa à 

integridade física grave, a violência doméstica, os maus-tratos, a infracção de regras de segurança, o 

sequestro, o rapto, a tomada de reféns, o tráfico de pessoas e os crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, no âmbito dos crimes contra as pessoas”276. 

 O Plano Nacional de Saúde: Orientações Estratégicas para 2004-2010277 desenvolve 

orientações estratégicas com a finalidade de sustentar política, técnica e financeiramente 

uma vontade nacional, dando-lhe um cunho integrador e facilitador na coordenação e 

inter-colaboração dos múltiplos sectores da saúde. Este Plano é um guia para a acção de 

2004 a 2010, orientado por prioridades definidas no âmbito de programas de saúde de 

                                                
274 Portugal, Entidade Reguladora da Saúde: Carta dos Direitos do Utente dos Serviços de Saúde, elaborada pela 
Departamento de Protecção da Qualidade e Direitos dos Cidadãos da Entidade Reguladora da Saúde; Porto, 
2005. 
275 Lei nº 51/2007 de 31 de Agosto, publicada no Diário da República, 1ª série, n 168, de 31 de Agosto de 2007, 
Disponível in: http://www.policiajudiciaria.pt/ 
276 Disponível in: http://www.policiajudiciaria.pt/ 
277 Portugal, Ministério da saúde, Plano Nacional de Saúde: Orientações Estratégicas para 2004-2010, Mais 
Saúde Para Todos, Lisboa, Fevereiro de 2004. Disponível in:  
http://www.portugal.gov.pt/ 



Contextualização Teórica 
 

 97 

grandeza nacional. Como tal, salienta as intervenções prioritárias e identifica os 

responsáveis pela garantia da sua realização. No seu conjunto, representa o pacote 

mínimo que as instituições do Ministério da Saúde e outros actores no sector da saúde 

devem assegurar, no contexto de uma agenda para ganhos em saúde278, de 2004 a 2010, 

orientada para a prevenção das doenças e enfermidades, nas suas vertentes primárias, 

secundárias e terciárias.A Saúde continuará a dar o seu contributo para a aplicação do 

Plano Nacional contra a Violência Doméstica, através, nomeadamente, de acções de 

formação para os seus profissionais, no sentido de os sensibilizar e de potenciar as suas 

competências na identificação das situações de violência, na orientação e no apoio das 

vítimas. 

Existem em Portugal várias Organizações Não Governamentais (ONG) do Conselho Consultivo 

da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres279.  

As ONG são instituições de cariz social e cultural, muitas vezes com objectivos humanitários, e 

são com frequência inspiradas pelo pensamento social de confissões religiosas ou pelos ideais de 

movimentos laicos280. São associações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que acolhem no seu 

interior especificidades que as diferenciam do Estado e de outras organizações e/ou instituições 

privadas. 

O movimento das ONG é bastante heterogéneo, estando a sua criação relacionada com 

diferentes circunstâncias, reflectindo diversas tradições e culturas. As ONG podem ser 

classificadas de diferentes maneiras, segundo as suas actividades  a sua influência geográfica. 

A primeira lei que surge como garantia dos direitos das Associações de Mulheres é a Lei nº 95/88 

de 17 de Agosto, que estabelece os direitos de actuação e participação das associações de 

mulheres, tendo por finalidade a eliminação de todas as formas de discriminação e a promoção 

da igualdade entre mulheres e homens281. A lei conferiu a estas associações um conjunto 

importante de direitos de actuação e participação. 

                                                
278 Portugal, Ministério da Saúde (2002), Ganhos de Saúde em Portugal: Ponto de Situação: Relatório do 
Director-Geral e Alto Comissário da Saúde, Lisboa, Direcção-Geral da Saúde. 
279 Entre as ONG temos, a Aliança para a Democracia Paritária (ADP), Associação das Antigas Alunas do 
Instituto de Odivelas (AAAIO), Associação de Antigas Guias Associação dos Cônjuges dos Diplomatas 
Portugueses (ACDP), Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, Associação 
Mulher Migrante Associação Mulheres em Acção, Associação "o ninho", Associação para o Planeamento da 
Família (APF), Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM), Associação para a Promoção das 
Mulheres e Famílias de Minorias Étnicas (APMFME), União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). 
Disponível in: http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/lista_ONG.pdf 
280 Disponível in: http://www.ipad.mne.gov.pt/ 
281 Disponível in: http://www.igf.min-financas.pt/ 
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Vária legislação sucedeu relativa a Associações de Mulheres desde a lei supracitada até à Lei nº 

128/99 de 20 de Agosto, que reforça os direitos das associações de mulheres282. 

O Regulamento interno de funcionamento da secção de ONG do conselho Consultivo da 

Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, previsto no n.º 2 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 166/91, de 9 de Maio283, rege-se pelo previsto nesse diploma, e por toda a 

legislação relativa a associações de mulheres, pela demais legislação aplicável e pelas disposições 

constantes do presente regulamento. Este regulamento foi aprovado pela Presidente da 

Comissão, Maria Amélia Paiva, em 26 de Fevereiro de 2004284. 

A Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV) é uma ONG, independente, laica e sem 

fins lucrativos, cuja missão actual é questionar e desafiar as atitudes, crenças e padrões culturais 

que perpetuam e legitimam a violência contra as Mulheres, Crianças e Jovens285. 

Esta associação foi fundada em 1992 por mulheres portuguesas, e trabalha no estudo da 

Violência contra Mulheres e Crianças. O objectivo da AMCV é quebrar o ciclo de violência 

doméstica contra as mulheres e as crianças. A sua missão é questionar e desafiar as atitudes, 

crenças e padrões culturais que perpetuam e legitimam a violência contra as mulheres, crianças e 

jovens. A AMCV tem cerca de 400 associados, na sua maioria profissionais que trabalham nas 

áreas do direito, psicologia, serviços sociais e medicina286. 

Outra ONG bastante importante é a UMAR287 que é uma associação de mulheres constituída em 

12 de Setembro de 1976. Como ONG está representada no Conselho Consultivo da CIDM 

                                                
282 A Legislação relativa a Associações de Mulheres em Portugal teve início com a Lei n.º 95/88, de 17 de 
Agosto (garantia dos direitos das associações de mulheres); Lei n.º 33/91, de 27 de Julho (revogação do artigo 
10.º da Lei n.º 95/88, de 17 de Agosto); Lei n.º 10/97, de 12 de Maio (reforça os direitos das associações de 
mulheres); Decreto-Lei n.º 246/98, de 11 de Agosto (regulamenta a Lei n.º 10/97, de 12 de Maio); Lei n.º 
128/99, de 20 de Agosto (primeira alteração à Lei n.º 10/97, de 12 de Maio, e segunda alteração à Lei n.º 108/91, 
de 17 de Agosto, com a redacção dada pela Lei n.º 80/98, de 24 de Novembro); Lei n.º 37/99, de 26 de Maio 
(primeira alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei n.º 246/98, de 11 de Agosto); Portaria n.º 
934/98, de 29 de Outubro (aprova os modelos de impressos oficiais que acompanham a formalização dos 
pedidos de apoio). 
Disponível in: http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/legialacao.pdf 
283 Disponível in: http://www.fd.uc.pt/ 
284 Disponível in: http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/regulamento.pdf 
285 Em 1993 a AMCV constitui-se notarialmente enquanto associação e alarga a sua área de intervenção à 
violência doméstica e abuso sexual de crianças. Os objectivos são formar profissionais na área da violência 
contra as Mulheres e Crianças; Informar, sensibilizar e consciencializar a sociedade para as questões da violência 
contra as Mulheres, Crianças e Jovens; Desenvolver acções junto dos órgãos de poder no sentido de aumentar a 
defesa dos direitos das Mulheres, Crianças e Jovens; Desenvolver parcerias locais, nacionais e internacionais 
para promover modelos de boas práticas; Identificar as necessidades das Mulheres, Crianças e Jovens em 
situações de violência e fazer a defesa (advocacy) dos seus direitos; Disponibilizar apoio especializado para 
Mulheres, Crianças e Jovens em situações de violência; Disponibilizar refúgio temporário para Mulheres, 
Crianças e Jovens em risco. Disponível in:  
http://www.amcv.org.pt/amcv_files/homemain.html 
286 Disponível in: http://www.amcv.org.pt/amcv_files/homemain.html 
287 Disponível in: http://umar.no.sapo.pt/ 
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desde 1977. Nasceu da participação activa das mulheres com o 25 de Abril de 1974 e da 

necessidade sentida, por muitas delas, de criarem uma associação que lutasse pelos seus direitos, 

naquele novo contexto político.  

A UMAR inicialmente designava-se por União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Em 

1989, em Encontro Nacional, passou a designar-se por Movimento pela Emancipação Social das 

Mulheres. Na última alteração de estatutos, realizada na segunda metade da década de 90, sempre 

mantendo o logótipo inicial, mudou o seu nome para União de Mulheres Alternativa e resposta.  

A UMAR288 é hoje uma associação que se reclama de um feminismo comprometido, socialmente 

empenhada em despertar a consciência feminista da sociedade portuguesa e que desenvolve 

actividade a nível nacional em diversas áreas, desde o atendimento, apoio e acolhimento de 

mulheres vítimas de violência, através de Centros de Atendimento e de uma Casa Abrigo, 

projectos de intervenção social nos bairros junto de mulheres e populações excluídas, cursos de 

formação profissional para mulheres, campanhas políticas sobre os direitos das mulheres, 

campanha pela descriminalização do aborto, em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e pelo 

planeamento familiar, promoção e divulgação dos estudos sobre as mulheres, nomeadamente 

através de seminários e publicações, integra a Marcha Mundial de Mulheres desde o seu início e 

integra a Rede Lilás, assim como tem participado no Fórum Social Mundial, Europeu e 

Português (Tavares, 2003, p.141-151).  

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)289  é outra associação importante existente 

em Portugal. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)290, rege-se pelos 

                                                
288 Pode-se dizer que cinco grandes fases percorrem a vida da associação, surgidas da vida, das lutas das 
mulheres e entrelaçando-se com a própria história dos feminismos em Portugal.  
1ª fase: (1976/77) - As movimentações gerais – por creches, casas, emprego, educação, pela qualidade de vida.  
2ª fase: (1978/84) - “O pessoal é político” – o direito à contracepção e ao aborto.  
3ª fase: (1985/1990) – A afirmação institucional – a acção comum no Conselho Consultivo da CIDM e na 
Coordenadora Nacional de Mulheres.  
4ª fase: (1991/1996) – Pela afirmação social, profissional e política das mulheres – a época do empowerment. 
5ª fase: (1997/2003) – Uma agenda feminista de novas e “velhas” lutas. 
Disponível in: http://umar.no.sapo.pt/ 
289 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, pessoa colectiva n.º 502 547 952, de utilidade pública, instituição 
particular de solidariedade social (Diário da República, III Série, n.º 159, de 12/7/90 e III Série, nº 27, de 1/2/91), 
registada sob o n.º 74/90, a fls. 149 v.º e 150 do livro n.º 4 das associações de solidariedade social. Disponível in. 
http://www.apav.pt/ 
290 As IPSS são instituições constituídas sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito 
de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não sejam 
administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico. 
Os estatutos das instituições devem respeitar as disposições do Estatuto das IPSS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
119/83, de 25 de Fevereiro. Disponível in. http://195.245.197.202/ 
Segundo o artigo 1º, nº 1 do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, “são instituições particulares de 
solidariedade social as constituídas, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de 
dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não 
sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico, para prosseguir, entre outros, os seguintes 
objectivos, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços: a) Apoio a crianças e jovens; b) Apoio à 
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Estatutos aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de 5 de Junho de 2006, e tem como 

objectivo estatutário promover e contribuir para a informação, protecção e apoio aos cidadãos 

vítimas de infracções penais. É considerada uma organização sem fins lucrativos e de 

voluntariado, que presta apoio às vítimas de crimes de forma individualizada, qualificada e 

humanizada, através da prestação de serviços gratuitos e confidenciais. Fundada em 25 de Junho 

de 1990, é uma instituição de âmbito nacional, tendo a sua sede em Lisboa. 

A APAV presta 3 tipos de apoio às vítimas: O Apoio Jurídico consiste em informar e aconselhar 

o utente em termos jurídicos; O Apoio Psicológico consiste em prestar apoio psicológico regular 

ao utente vítima de crime e/ou seus familiares que sofram directamente os efeitos do crime; e o 

Apoio Social consiste em clarificar com o utente a natureza da situação-problema. 

Para a realização do seu objectivo, a APAV propõe-se, nomeadamente: “promover a protecção e o 

apoio a vítimas de infracções penais em geral e em particular às mais carenciadas, designadamente através da 

informação, do atendimento personalizado e encaminhamento, do apoio moral, social, jurídico, psicológico e 

económico; colaborar com as competentes entidades da administração da justiça, policiais, de segurança social, da 

saúde, bem como as autarquias locais, regiões autónomas e outras entidades públicas ou particulares, na defesa e 

exercício efectivo dos direitos e interesses da vítima de infracções penais e respectivas famílias; incentivar e promover 

a solidariedade social, designadamente através da formação e gestão de redes de cooperadores voluntários e do 

mecenato social, bem como da mediação vítima-delinquente; fomentar e patrocinar a realização de investigação e 

estudos sobre os problemas da vítima, para a mais adequada satisfação dos seus interesses; promover e participar 

em programas, projectos e acções de informação e sensibilização da opinião pública; contribuir para a adopção de 

medidas legislativas, regulamentares e administrativas, facilitadoras da defesa, protecção e apoio à vítima de 

infracções penais, com vista à prevenção dos riscos de vitimização e atenuação dos seus efeitos; estabelecer contactos 

com organismos internacionais e colaborar com entidades que em outros países prosseguem fins análogos”.  

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (A.P.M.J.) é uma ONG de juristas, uma Associação 

sem fins lucrativos, que tem como objectivo contribuir para o estudo crítico do Direito sob a 

perspectiva da defesa dos direitos das Mulheres. Esta Associação foi fundada em 1988291. 

A APMJ foi constituída tendo como finalidade de actuar na modificação do ordenamento 

jurídico que nos rege, com vista à real obtenção de uma Igualdade de estatuto entre todos os 

seres humanos. 

                                                                                                                                                   
família; c) Apoio à integração social e comunitária; d) Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas 
as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; e) Promoção e 
protecção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de 
reabilitação; f) Educação e formação profissional dos cidadãos; g) Resolução dos problemas habitacionais das 
populações”. 
Disponível in: http://www.igf.min-financas.pt/ 
291 Disponível in: http://www.apmj.pt/ 
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 A APMJ tem colaborado com os trabalhos parlamentares referentes a algumas alterações 

legislativas, as relativas ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei Eleitoral para a 

Assembleia da República, quer através da participação em audições públicas, ou em audiências 

das Comissões especializadas292.  

A APMJ em relação ao combate aos crimes de violência doméstica, chamou a atenção para 

alguns obstáculos legais resultantes da aplicação da recente reforma das leis penais e processuais 

penais.  

Em 19 de Fevereiro de 2008 a APMJ dirigiu-se ao Ex.mo Sr. Presidente da Comissão 

Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias,  Dr. Osvaldo de 

Castro, para manifestar a preocupação com a situação que vem sendo criada, face à aplicação de 

alguns dos novos dispositivos processuais penais, no respeitante à criminalidade associada à 

Violência Doméstica.293 Nomeadamente em relação aos efeitos da aplicação dos artigos 257º e 

385º do Código Processo Penal, em situações em que se indicia ter sido praticado um crime de 

“Violência Doméstica”.  

Refere esta associação que este tipo de crime de uma maneira geral, é praticado geralmente “em 

período nocturno ou coincidente com o final da tarde e fins-de-semana, ou seja em períodos em que os Tribunais se 

não encontram a funcionar”; como ocorre no domicilio a vítima está mais vulnerável “torna mais 

indefesas as vítimas, porque as expõe à continuação da actividade criminosa e potencia a ocorrência de represálias, 

caso o agressor não for retirado daquele espaço prontamente e de forma eficaz”; os agressores de uma maneira 

geral são pessoas bem posicionadas socialmente, e por isso nunca deixam de comparecer quando 

solicitadas, são “colaborantes com as autoridades, que se apresentam quando convocados, muitas vezes para 

explicarem o que entendem ser a sua “razão”, sendo muito raro que qualquer agressor deixe de comparecer quando 

notificado para ser ouvido, quer perante os órgãos de polícia criminal, quer perante a autoridade judiciária”294.  

De modo a salvaguardar os princípios que resultam da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos esta associação sugere que a 

Comissão Parlamentar tome procedimentos de modo a modificar a actual redacção dos artigos 

257º e 385º do CPP, para que se possa proceder “à detenção do autor do crime em flagrante delito, ou fora 

de flagrante delito, e mantê-la, até que aquele seja presente a um/a juiz/a para 1º interrogatório e aplicação de 

uma medida de coacção, ou submissão a julgamento, se houver motivos razoáveis para crer que tal é necessário 

para o impedir de cometer acto da mesma natureza, que ponha em risco a vida, a segurança, a liberdade, a 

integridade física ou bens jurídicos essenciais de outra pessoa”. 

                                                
292 Disponível in: http://www.apmj.pt/ 
293 Disponível in: http://www.apmj.pt/ 
294 Disponível in: http://www.apmj.pt/Documentos/CPP.1.pdf 
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Outro organismo importante na luta contra a violência é a Amnistia Internacional (AI)295. A AI 

apela a todos os governos para implementar o programa dos 14 pontos para a prevenção da 

violência doméstica. Os governos devem agir de forma a confrontar a violência doméstica, 

prevenir a sua prática e actuar para a sua total erradicação296. 

Na violência doméstica sobre mulheres existe por vezes uma gravidez, facto que torna estas 

mulheres mais vulneráveis ao agressor. Segundo os resultados da investigação efectuada por 

Lúcia Rocha (Rocha, 2007), no âmbito da sua Tese de Doutoramento efectuada a 2660 mulheres 

que tiveram parto assistido no Hospital S. João entre 1999 e 2000, a investigadora afirma que “as 

consequências da violência física durante a gravidez, podem situar-se a nível físico e a nível psicológico, e ter efeitos 

a curto, médio e longo prazo, dependendo do período de tempo em que a mulher se encontra na relação de maus-

tratos e do grau de severidade com que a violência é perpetrada”297. 

Das 2660 mulheres portuguesas estudadas, 90,2% não sofreram violência física durante a 

gravidez, sendo que 9,7% das mulheres sofrem abusos físicos durante a gravidez. 
                                                
295 O movimento internacional conhecido como Amnistia Internacional (AI) teve a sua origem em 28 de Maio de 
1961, com a publicação de um texto da autoria do advogado britânico Peter Benenson, intitulado "The Forgotten 
Prisoners" ("Os Prisioneiros Esquecidos"), na primeira página do jornal londrino "The Observer". Este artigo 
teve origem na indignação de Peter Benenson pela detenção e prisão de dois estudantes portugueses por terem 
brindado à liberdade num café da baixa lisboeta, em plena ditadura salazarista. A Amnistia Internacional - 
Secção Portuguesa foi criada em 18 de Maio de 1981, vinte anos depois da fundação do movimento 
internacional, com a presença do Secretário-Geral da Amnistia Internacional, representante máximo do 
movimento, cargo ocupado por Thomas Hammerberg.A AI Portugal tem como filosofia que cada pessoa 
desfruta de todos os Direitos Humanos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e noutros 
padrões internacionais de Direitos Humanos, e que Portugal seja um modelo na promoção e defesa dos direitos 
humanos. 
A missão da AI Portugal é promover investigação e acção destinadas à prevenção e combate dos graves abusos à 
integridade física e mental, à liberdade de consciência e de expressão, sobre o direito à não discriminação, no 
contexto de uma promoção de todos os Direitos Humanos, de forma eficiente, fiável e influente. 
A Amnistia Internacional dirige-se aos governos, organizações   intergovernamentais, grupos políticos armados, 
empresas e outros actores   não estatais. 
A Amnistia Internacional pretende denunciar as violações de Direitos   Humanos de um modo preciso, rápida e 
persistentemente. Sistemática   e imparcialmente investiga os factos dos casos individuais e os padrões   dos 
abusos de Direitos Humanos. Os resultados das investigações   são publicitados, e os membros, apoiantes e 
pessoal mobilizam a pressão   pública sobre os governos e outros para acabar com os abusos. 
Tem também como objectivo que todos os governos que observem   o primado da lei, que ratifiquem e 
implementam os padrões de Direitos  Humanos, promove uma ampla variedade de actividades em educação   de 
Direitos Humanos; e encoraja organizações intergovernamentais,   indivíduos e todos os órgãos da sociedade a 
apoiar e a   respeitar os Direitos Humanos. 
A Amnistia Internacional tem membros activos espalhados por todo o mundo, cerca de 1.800.000 membros, 
assinantes e simpatizantes em mais de 190 países e territórios, e secções e estruturas nacionais organizadas 
em 162 desses países. Disponível in http://www.amnistia-internacional.pt/. 
296 Os 14 pontos referenciados pela Amnistia Internacional são: 1. Condenar a violência doméstica; 2. 
Consciencializar a opinião pública sobre a violência doméstica; 3. Utilizar o sistema educativo para desafiar os 
preconceitos; 4. Abolir a legislação discriminatória; 5. Assegurar que a violência doméstica é crime; 6. 
Investigar e julgar queixas de violência doméstica; 7. Combater os obstáculos nos julgamentos de violência 
doméstica; 8. Promover programas de formação obrigatória sobre violência doméstica para as entidades 
competentes; 9. Providenciar fundos adequados; 10. Providenciar casas de abrigo para as mulheres que fogem da 
violência; 11. Providenciar serviços de apoio para as mulheres; 12. Reduzir os riscos de violência armada; 13. 
Recolher e publicar dados sobre violência doméstica; 14. Informar as mulheres sobre os seus direitos, (Alvim, 
2006 p. 52). 
297 https://sigarra.up.pt/ 
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Os resultados desta investigação foram que as mulheres agredidas têm partos prematuros com 

maior frequência (o parto pré-termo foi significativamente mais frequente nas mulheres que 

declararam ser vítimas de violência física comparativamente às não vítimas, 21,4% versus 6,8%), 

a probabilidade é três vezes maior do que nas mulheres não agredidas.  

Do mesmo modo, os recém-nascidos das mulheres fisicamente abusadas têm um risco quatro 

vezes superior de serem leves para a sua idade gestacional, se comparados com as outras crianças. 

O estudo aferiu também que em 8,4% das mulheres inquiridas, os abusos continuam no primeiro 

ano após o parto.  

De acordo com o perfil traçado pela autora do estudo, as mulheres agredidas são usualmente 

jovens, solteiras, com uma baixo nível de escolaridade, com baixo rendimento e até sem 

actividade profissional. O não planeamento da gravidez é também um importante factor 

associado às agressões durante o período de gestação, estando relacionado com gravidezes não 

vigiadas e tardiamente acompanhadas pelos médicos. Para além disso, “as mulheres vítimas de 

violência física apresentam redes de suporte social mais fracas, redes sociais mais reduzidas (centradas no 

quadrante familiar) e maioritariamente fechadas”, afirma a investigadora.  

A autora aferiu ainda que as mulheres agredidas tendem a não amamentar os seus bebés (17% 

não amamentaram, contra 9% no caso das mulheres não agredidas) ou a desistirem mais 

precocemente do que as restantes mães (a percentagem de mulheres não agredidas que amamenta 

durante, pelo menos, quatro meses é de 50,3%, enquanto que no caso das mulheres abusadas na 

gravidez a taxa se situa nos 20,7%).  

As mulheres que sofreram maus-tratos indiciaram um menor cuidado com a sua própria saúde e 

bem-estar no primeiro ano após o parto do que as restantes mulheres avaliadas (44,9% das 

vítimas não procuraram serviços médicos no ano pós parto, contra 16,7%, no caso das mulheres 

não violentadas).  

Este facto poderá estar relacionado com os efeitos psicológicos decorrentes da violentação da 

grávida, que se traduzem em depressão, baixa auto-estima, isolamento e desvalorização. No 

entanto, estas mulheres não descuram os cuidados de saúde a prestar aos seus filhos, sendo que o 

índice de cumprimento das visitas ao médico e vacinação é de cerca de 95% em ambos os grupos 

de mulheres (agredidas e não agredidas).  

As principais conclusões deste estudo foram que a violência física ocorre fundamentalmente  nas 

classes socioeconómicas mais desfavorecidas; a violência física é perpetrada no âmbito 

doméstico, onde o agressor é com mais frequência o companheiro/marido; a violência física no 

período da gravidez, causa efeitos adversos na saúde da mulher e do recém-nascido; a gravidez 
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não constitui um período de protecção para as mulheres vítimas de abuso; os filhos das mulheres 

vítimas são igualmente vítimas de alguma forma de violência. 

Muito importante e necessário, é o facto de os profissionais de saúde investigarem sobre a 

violência doméstica, favorecendo assim o seu reconhecimento como uma questão de saúde 

pública. 

É essencial segundo esta investigadora efectuar sensibilização/capacitação dos profissionais, 

criação de rotinas hospitalares (quem faz o quê), melhoraria dos registos hospitalares, criação de 

uma dinâmica de responsabilização para a notificação dos casos e criação de mecanismos sociais 

de apoio para que a notificação não signifique apenas denúncia. 

Embora a violência contra as mulheres seja reconhecida como um problema importante de saúde 

pública, cuja elevada frequência pudemos evidenciar, conhece-se pouco acerca da efectividade 

das intervenções. E ainda segundo Lúcia Rocha os profissionais de saúde devem identificar as 

mulheres que são vítimas de agressão e fornecer-lhes toda a informação sobre os recursos 

comunitários, sociais e legais disponíveis. Se as mulheres não são avaliadas relativamente à 

agressão, esta permanecerá escondida e, por isso, não tratada, colocando a mulher em risco 

crescente.  

Iremos fazer novamente referência à Lei nº 7/2000, de 27 de Maio298, devido ao facto desta lei 

trazer alterações importantes para o nosso trabalho. Esta Lei veio efectuar alterações ao Código 

Penal e Código de Processo Penal, efectuando reforços às medidas de protecção a pessoas 

vítimas de violência (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 292). Conforme é definido nesta lei, o 

crime de maus-tratos físicos e psíquicos ao conjúgue, a quem conviva em condições analogas às 

dos conjugues ou seja progenitor de descendente comum em 1º grau, passa a ser considerado 

crime público, ou seja, não é necessário apresentação da queixa por parte da vítima299.  

                                                
298Disponível in: http://www.portaldocidadao.pt 
299 Entende-se por Crime o facto declarado punível criminalmente pelo Código Penal ou pela legislação penal 
avulsa. Para efeitos de participação, os crimes classificam-se em: públicos, semi-públicos, e particulares. 
Crimes Públicos: São aqueles cujo procedimento criminal não depende de queixa, podendo ser levados ao 
conhecimento das autoridades públicas por qualquer pessoa ou por quaisquer meios. Exemplos: Crimes de 
homicídio, ofensas corporais graves, falsificação de documentos, furto, burla e fogo posto. A queixa é gratuita. 
Crimes Semi-Público: São aqueles cujo procedimento criminal depende de queixa do ofendido ou do seu 
representante legal. É necessário que o ofendido se queixe para que o Ministério Público possa promover o 
processo e, se não o fizer, o processo não será instaurado ou não poderá ter seguimento. Exemplos: Crimes de 
ofensas corporais simples, ofensas corporais por negligência, ameaças, dano e cheque sem provisão. A queixa é 
gratuita. 
Crimes Particulares: São aqueles cujo procedimento criminal depende de queixa e de acusação através da 
constituição do ofendido como assistente no processo. Exemplos: Crime de difamação e crime de injúrias. 
Nos crimes particulares, a queixa não é gratuita porque quem denuncia o crime é obrigado à constituição de 
assistente, o que impõe a sua representação por advogado, e implica o pagamento da respectiva taxa de justiça. 
Disponível in: http://www.portaldocidadao.pt/ 
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Qualquer pessoa pode apresentar queixa em nome da vítima, bastando uma denúncia ou o 

conhecimento do crime, para que o Ministério Público promova o processo.  

O procedimento criminal inicia com a notícia do crime, e pode ser efectuado através da 

apresentação de queixa por parte da vítima de crime, ou da denúncia do crime por qualquer 

pessoa ou entidade, numa Esquadra da PSP, Posto da GNR, Polícia Judiciária, ou directamente 

no Ministério Público300. 

A queixa ou denúncia não está sujeita a formalidades especiais, podendo ser feita oralmente ou 

por escrito. Sendo verbal, é reduzida a escrito e assinada pela entidade que a recebeu e pelo 

denunciante, devidamente identificado. Na medida do possível, deverá conter a indicação dos 

factos que constituem o crime, o dia, a hora, o local e as circunstâncias em que foi cometido, 

bem como a identificação de quem o cometeu e das testemunhas que puderem depor sobre os 

factos301. 

O crime base é o crime de violência doméstica, maus-tratos e infracção de regras de segurança 

previsto no artigo 152.º do Código Penal Português302.  

                                                
300 http://www.psp.pt/psp/proximidade/ 
301 Disponível in: http://www.portaldocidadao.pt/ 
302 Código Penal: 
“Artigo 152.º- Violência doméstica 
1 — Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 
privações da liberdade e ofensas sexuais: 
a) Ao cônjuge ou ex -cônjuge; 
b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à 
dos cônjuges, ainda que sem coabitação; 
c) Ao progenitor de descendente comum em 1.º grau; ou 
d) A pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência 
económica, que com ele coabite; é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe não 
couber por força de outra disposição legal. 
2 — No caso previsto no número anterior, se o agente praticar o facto contra menor, na presença de menor, no 
domicílio comum ou no domicílio da vítima é punido com pena de prisão de dois a cinco anos. 
3 — Se dos factos previstos no n.º 1 resultar: 
a) Ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos; 
b) A morte, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos. 
4 — Nos casos previstos nos números anteriores, podem ser aplicadas ao arguido as penas acessórias de 
proibição de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas, pelo período de seis meses a cinco 
anos, e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. 
5 — A pena acessória de proibição de contacto com a vítima pode incluir o afastamento da residência ou do 
local de trabalho desta e o seu cumprimento pode ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância. 
6 — Quem for condenado por crime previsto neste artigo pode, atenta a concreta gravidade do facto e a sua 
conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela 
por um período de um a dez anos. 
Artigo 152.º -A - Maus-tratos  
1 — Quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direcção ou educação ou a 
trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença ou 
gravidez, e: 
a) Lhe infligir, de modo reiterado ou não, maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 
privações da liberdade e ofensas sexuais, ou a tratar cruelmente; 
b) A empregar em actividades perigosas, desumanas ou proibidas; ou 
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A mulher vítima de violência deve recorrer ao hospital local (de preferência), centro de saúde ou 

médico particular para ser observada e tratada, é importante identificar o agressor. Se a vítima 

residir nas grandes áreas de Lisboa, Porto e Coimbra, deve dirigir-se para exame médico-legal, ao 

respectivo Instituto de Medicina Legal, onde existe um perito médico-legal. Longe destas áreas, a 

vítima pode dirigir-se aos Gabinetes Médico-legais. Os Institutos e os Gabinetes estão 

preparados para receber denúncias de crimes e prosseguir com os actos necessários e urgentes 

para assegurar os meios de prova, efectuando, os exames de vestígios e transmitindo essas 

denúncias, no mais curto prazo, ao Ministério Público303. Ao apresentar queixa, deve trazer 

documento comprovativo de a ter feito304. 

É importante referir que todos profissionais de saúde devem estar informados e sensibilizados 

acerca deste flagelo da sociedade, de modo a saberem identificas estas situações e encaminharem 

e informarem correctamente as vítimas.   

2.3.2.2 Violência contra crianças 

A violência contra as crianças é um fenómeno corrente em Portugal que necessita de intervenção 

para a sua erradicação. 

Maus-tratos podem ser definidos: “qualquer forma de tratamento físico e (ou) emocional, não acidental e 

inadequado, resultante de disfunções e (ou) carências nas relações entre as crianças ou jovens e pessoas mais velhas, 

num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança e (ou) poder.” (Magalhães, 2002, p. 33). 

                                                                                                                                                   
c) A sobrecarregar com trabalhos excessivos; é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais 
grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 
2 — Se dos factos previstos nos números anteriores resultar: 
a) Ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos;  
b) A morte, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos. 
Artigo 152º -B - Violação de regras de segurança  
1 — Quem, não observando disposições legais ou regulamentares, sujeitar trabalhador a perigo para a vida ou 
a perigo de grave ofensa para o corpo ou a saúde, é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena 
mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 
2 — Se o perigo previsto no número anterior for criado por negligência o agente é punido com pena de prisão 
até três anos. 
3 — Se dos factos previstos nos números anteriores resultar ofensa à integridade física grave o agente é punido: 
a) Com pena de prisão de dois a oito anos no caso do n.º 1; 
b) Com pena de prisão de um a cinco anos no caso do n.º 2. 
4 — Se dos factos previstos nos n.os 1 e 2 resultar a morte o agente é punido: 
a) Com pena de prisão de três a dez anos no caso do n.º 1; 
b) Com pena de prisão de dois a oito anos no caso do n.º 2. 
Ainda assim, são configuráveis outros tipos de crime do Código Penal: homicídio qualificado (art. 132º, n.º2, 
alíneas a) e b)), ofensas à integridade física qualificadas (art.º 145º), ameaça (art.153º), coacção (art.º 154º, n.º4), 
Sequestro (art. 158º), violação (art.º 164º), crimes sexuais contra menores (art.ºs 171º a 176º) e agravação em 
função da qualidade do agente (art. 177º)”. 
Disponível in: http://dre.pt/ 
303 Disponível in: http://www.fjuventude.pt/ 
304 Disponível in: http://www.fjuventude.pt/ 
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Segundo Ana Jorge e colaboradores (2007, p.7) o “fenómeno da criança maltratada corresponde, em 

sentido lato, a um problema de saúde pública que consubstancia, regra geral, uma forma de hereditariedade 

social”.  

Teresa Magalhães (2002, p. 33) define quatro principais formas de abuso: maus-tratos físicos (que 

no limite se traduzem pelo infanticídio ou homicídio), abuso sexual, negligência e abuso 

emocional305. É comum uma única criança ser vítima de mais de que uma forma de abuso. 

Os maus-tratos físicos correspondem a qualquer acção não acidental, por parte dos pais ou 

pessoa com responsabilidade, poder ou confiança, que provoque ou possa provocar dano físico 

no menor. 

O dano pode traduzir-se em lesões físicas de natureza traumática, doença, sufocação, intoxicação 

ou síndrome de Munchausen306. 

O Sindroma de Munchausen por Procuração é referente a um elemento da família (na maior 

parte dos casos, apresenta um discurso credível e sedutor mas ao qual subjaz, por vezes, 

patologia do foro psiquiátrico, nem sempre fácil de identificar), que atribui à criança sinais e 

sintomas vários, com a intuição de fazer crer que a criança tem uma doença e tentar convencer a 

equipa clínica da veracidade dessa doença, provocando a necessidade de a criança ser internada, 

necessidades de procedimentos de diagnóstico exaustivos e recurso a técnicas invasivas. É uma 

forma rara de maus-tratos e que coloca aos profissionais grandes dificuldades de diagnóstico. 

Alguns exemplos: o facto de administrar uma droga/medicamentos para provocar a 

sintomatologia; adicionar sangue ou contaminantes bacterianos às amostras de urina da criança; 

semi-sufocar, repetidamente, a criança e, depois, procurar o hospital, queixando-se de que a 

criança sofre de crises de apneia (Jorge, 2007, p. 18). 

Os maus-tratos são a forma mais frequentemente diagnosticada nos serviços de saúde, sendo 

responsável por índices elevados de morbilidade, incapacidade permanente e mortalidade. 

Enquanto a negligência tem mais probabilidades de ser detectada através do seguimento de 

crianças, jovens e famílias feito a nível dos Centros de Saúde, os maus-tratos físicos são 

                                                
305 Ana Jorge define maus-tratos como um fenómeno que pode ser classificado em diferentes tipos, 
nomeadamente: negligência, mau trato físico, abuso sexual, mau trato psicológico e sindroma de Munchausen 
por procuração. Ana Jorge e colaboradores (2007, p.14) 
306 O Síndroma de Münchausen por Procuração é uma forma de abuso de crianças que é praticado quando 
um/uma cuidador/a, normalmente a mãe, de forma persistente ou intermitente induz sintomas na criança, para 
que a criança seja considerada doente, ou provocando activamente a doença, colocando-a em risco, podendo 
necessitar de tratamento. 
A forma mais comum é aquela em que uma ou mais doenças são simuladas, existem outras duas: a forma 
toxicológica, em que o filho é repetidamente intoxicado com alguma substância (medicamentos, plantas, etc.) e a 
forma por asfixia, em que a criança é asfixiada quase até à morte. Disponível in: http://www.amcv.org.pt/ 
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principalmente detectados nas urgências hospitalares (Jorge, 2007, p. 15). Pode tratar-se de uma 

ocorrência isolada ou repetida. 

Ainda segundo Teresa Magalhães (2002), a negligência constitui um comportamento regular de 

omissão, relativamente aos cuidados a ter com um menor, não lhe sendo proporcionada a 

satisfação das suas necessidades em termos de cuidados básicos de higiene, alimentação e apoio 

(no contexto dos recursos disponíveis pela família ou cuidadores). Resulta num dano na saúde e 

(ou) desenvolvimento físico e psicossocial do menor. 

Inclui diversos tipos como negligência intra-uterina, física, emocional e escolar, além da 

mendicidade e abandono. 

Este tipo de maus-tratos por vezes é continuado no tempo, pode manifestar-se de forma 

“activa”, em que existe intenção de causar dano à vítima, ou “passiva”, quando tem origem na 

incompetência ou incapacidade dos pais ou outros responsáveis de prestarem cuidados à criança. 

A negligência pode manifestar-se através: do domínio físico, psicoafectivo, educativo e escolar, 

tratar-se de abandono temporário ou permanente, consubstanciar mendicidade (Jorge, 2007, p. 

14). 

A negligência pode ser detectada através de sinais ligados à não prestação de cuidados de saúde 

adequados; por exemplo, não cumprir persistentemente o Programa Nacional de Vacinação, não 

comparecer às consultas programadas, ou fazê-lo com atraso recorrente, ou, não procurar ou 

prestar cuidados de saúde de forma atempada quando necessários, em situação de doença ou de 

acidente, crianças ou jovens com sinais de desnutrição ou de maus cuidados de higiene 

persistente como no caso de eritema das fraldas recorrente, sujidade acentuada, múltiplas picadas 

de insecto. 

A idade da criança também tem de ser levada em consideração para ser detectada a negligência: a 

falta de suporte afectivo pode traduzir-se por socialização inadequada do lactente, hiperactividade 

e agressividade na criança pré-escolar, deficiente controlo dos esfíncteres e baixo rendimento na 

criança em idade escolar, comportamentos de risco (toxicodependência, alcoolismo, 

delinquência) na adolescência e, mais tarde, por atitudes negligentes em relação aos próprios 

filhos (Jorge, 2007, p. 15). 

O abuso sexual traduz-se pelo envolvimento do menor em práticas que visam a gratificação e 

satisfação sexual do adulto ou jovem mais velho, numa posição de poder ou de autoridade sobre 

aquele. 

Este tipo de maus-tratos podem manifestar-se de diferentes formas, desde importunar a criança 

ou jovem, obriga-lo a tomar conhecimento ou presenciar conversas, escritos e espectáculos 



Contextualização Teórica 
 

 109

obscenos, utilizá-la em sessões fotográficas e filmagens, até à prática de coito, passando pela 

manipulação dos órgãos sexuais, entre outras (encontram-se previstas e punidas pelo actual art. 

171.º do Código Penal307), que trata expressamente do crime de abuso sexual de crianças. 

Quando o abuso sexual resulta em gravidez, ofensa à integridade física grave ou morte da vítima, 

infecções de transmissão sexual ou suicídio, a pena é agravada em metade ou em um terço, nos 

seus limites máximos e mínimos, conforme o caso. O mesmo acontece se a vítima for 

descendente, adoptada ou tutelada do agente, conforme referenciado no art.º 177 do Código 

Penal. 

Na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de 

Setembro308, com a última redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, o 

abuso sexual está independente dos maus-tratos físicos e psíquicos (art. 3.º n.º 2 – alínea b), 

também na tutela penal o crime de abuso sexual de crianças (art.º 171 Código Penal) tem um 

tratamento autónomo face ao crime de maus-tratos (art.º 152, 152º-A e 152 – B do Código 

Penal).  

O abuso sexual pode ser ocasional ou repetido, ocorrendo no contexto extra ou intra-familiar. 

Quando este tipo de maus-tratos é efectuado por adulto que tem significativo para a criança, 

dificultar o esclarecimento da situação. Nestes casos são frequentes a imposição do segredo e do 

silêncio, sentimento incutido à criança de que ela é “especial” e que por isso foi “escolhida” e 

recebe esse “apreço”, ideia de que o sofrimento deve ser interpretado como um acto de amor 

imenso (Jorge, 2007, p. 17). 

Estes casos são de difícil detecção e diagnóstico, porque segundo a autora (Jorge, 2007, p. 17) 

“[…] raras vezes resultam lesões físicas ou existem vestígios físicos e/ou biológicos de outro tipo de evidência que 

constituam indicadores, porquanto: 

 Na maior parte dos casos não há penetração anal ou vaginal, em particular com crianças pequenas; 

 Quando existe penetração, a ejaculação dá-se, muitas vezes, fora das cavidades; 

                                                
307 Artigo 171.º - Abuso sexual de crianças  
1 — Quem praticar acto sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com outra 
pessoa, é punido com pena de prisão de um a oito anos. 
2 — Se o acto sexual de relevo consistir em cópula, coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de 
partes do corpo ou objectos, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos. 
3 — Quem: 
a) Importunar menor de 14 anos, praticando acto previsto no artigo 170.º; ou 
b) Actuar sobre menor de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espectáculo ou objecto pornográficos; é 
punido com pena de prisão até três anos. 
4 — Quem praticar os actos descritos no número anterior com intenção lucrativa é punido com pena de prisão 
de seis meses a cinco anos. Disponível in: http://dre.pt/ 
308 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
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 Frequentemente, a criança e as roupas são lavadas; 

 Regra geral, o período entre a ocorrência e o exame médico-legal é superior a 48 horas, o que torna difícil, 

se não impossível, os estudos para pesquisa de esperma; 

 O tabu social implícito (vergonha, medo) dificulta o pedido de ajuda; 

 As crianças, sobretudo as mais novas, podem confundir a relação com uma manifestação afectiva 

“normal” ou podem estar submetidos à pressão do segredo imposto pelo abusador; 

 Frequentemente os sintomas surgem desfasados no tempo, em relação à data dos acontecimentos”. 

É importante ter em atenção um conjunto de procedimentos que visam estabelecer uma relação 

de confiança e abertura entre o profissional e a criança, de maneira que seja clarificada a situação, 

da forma menos traumatizante possível. 

O abuso emocional constitui um acto de natureza intencional caracterizado pela ausência ou 

inadequação, persistente ou significativa, activa ou passiva, do suporte afectivo e do 

reconhecimento das necessidades emocionais do menor. 

Os maus-tratos psicológicos são consequência da incapacidade de proporcionar à criança ou 

jovem um ambiente tranquilo, bem-estar emocional e afectivo, indispensáveis ao crescimento, 

desenvolvimento e comportamento equilibrados. Este tipo de maus-tratos engloba também a 

ausência ou precariedade de cuidados ou afeição adequados à idade e situação pessoal, até à 

completa rejeição afectiva. Abrange também a depreciação permanente da criança ou do jovem, 

o que se pode reflectir no sono, no controlo dos esfíncteres, no comportamento, no rendimento 

escolar e em outras actividades da criança ou do jovem (Jorge, 2007, p. 17). Manifesta-se por: 

insultos verbais, humilhação, ridicularização, ameaças, indiferença, discriminação, abandono 

temporário, culpabilização, críticas, envolvimento de violência doméstica extrema. Resulta em 

efeitos adversos no desenvolvimento físico e psicossocial do menor e na estabilidade das suas 

competências emocionais e sociais, com consequente diminuição da sua auto-estima.  

Os maus-tratos psicológicos têm implicações no desenvolvimento físico e psicossocial da criança 

e na estabilidade das suas competências emocionais e sociais. Este tipo de maus-tratos é difícil de 

ser identificado na avaliação dos casos. 

A Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Perigo309 refere mais formas de 

maltratos infantis como o abandono, o abandono escolar, a prostituição infantil, e a exploração 

do trabalho infantil.  

                                                
309 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
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O Abandono refere-se à criança abandonada ou entregue a si própria, não tendo quem lhe 

assegure a satisfação das suas necessidades físicas básicas e de segurança. O Abandono Escolar 

refere o abandono do ensino básico obrigatório por crianças e/ou jovens em idade escolar, isto é, 

entre os 6 e os 15 anos de idade. Inexistência de matrícula no ensino básico obrigatório da 

criança/jovem em idade escolar. Cessação da frequência das actividades escolares de 

crianças/jovens em idade escolar e que não tenham concluído o ensino básico obrigatório.  

A Prostituição Infantil designa a utilização de uma criança em actividades sexuais contra 

remuneração ou qualquer outra retribuição.  

A Pornografia Infantil denomina qualquer representação, por qualquer meio, de uma criança no 

desempenho de actividades sexuais explícitas reais ou simuladas ou qualquer representação dos 

órgãos sexuais de uma criança para fins predominantemente sexuais.  

A Exploração do Trabalho infantil é referente à obtenção de benefícios económicos, a 

criança/jovem é obrigada à realização de trabalhos (sejam ou não domésticos) que excedem os 

limites do habitual que deveriam ser realizados por adultos e que interferem claramente na vida 

escolar da criança. Exclui-se a utilização da criança em tarefas específicas por temporadas. É a 

participação da criança em actividades laborais de forma continuada ou por períodos de tempo. 

A criança não pode participar nas actividades sociais e académicas próprias da sua idade. 

Existem factores de risco que predispõem as crianças aos maus-tratos. Segundo Magalhães são 

quaisquer influências que aumentam a probabilidade de ocorrência ou de manutenção de tais 

situações (Magalhães, 2002, p. 45). 

São marcadores, correlações e, algumas vezes causas, que se dividem por características 

individuais, experiências de vida específicas ou factores de ordem contextual. 

Os factores de risco referem-se a qualquer tipo de influências que aumentem a probabilidade de 

ocorrência ou de manutenção de situações de maus-tratos. Caracterizam-se por variáveis físicas, 

psicológicas e sociais que podem potenciar, no meio em que ocorrem, alterações ao adequado 

desenvolvimento e socialização das crianças e dos jovens. Os sinais ou sintomas de maus-tratos, 

por mais exaustivos que se apresentem, não esgotam os indicadores possíveis do fenómeno, 

servem apenas para orientação do diagnóstico. Perante cada situação é necessário investigar a 

presença de vários sinais, em simultâneo, assim como verificar a congruência das justificações 

apresentadas para que a situação tenha ocorrido. Por vezes é difícil identificar os maus-tratos, e 

deve-se observar a relação e o vínculo estabelecido entre a criança ou jovem e quem dele cuida. 

Perante a situação de risco ou de perigo, consoante o tipo e a gravidade da matéria em questão, 
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são definidos diferentes tipos de procedimentos, a aplicar isolada ou conjuntamente (Jorge, 2007, 

p. 14). 

Algumas características individuais dos pais foram identificadas como factores de risco 

(Magalhães, 2002, p. 45): “alcoolismo, toxicodependência; perturbação da saúde mental ou física; personalidade 

imatura e impulsiva; baixo autocontrole e reduzida tolerância às frustrações; grande vulnerabilidade ao stress; 

baixa auto-estima; atitude intolerante, indiferente ou excessivamente ansiosa face às responsabilidades relativas aos 

filhos; antecedentes de terem sofrido maus-tratos infantis; idade muito jovem (inferior a 20 anos, sobretudo as 

mães); gravidezes muito próximas; desemprego; baixo nível económico e cultural e excesso de vida social ou 

profissional que dificulta o estabelecimento de relações positivas com os filhos”. 

As características de risco dos menores podem ser: vulnerabilidade em termos de idade e de 

necessidades; personalidade e temperamento não ajustados aos pais; prematuridade e baixo peso 

ao nascimento (mais frágeis, menos alerta, mais difíceis de calar); perturbação da saúde mental ou 

física; crianças com anomalias congénitas ou doença crónica e crianças separadas das mães ao 

nascer. 

Os maus-tratos no interior da família são os que têm consequências mais graves porque se 

verifica uma profunda perda de confiança e segurança em casa, o que constitui uma ameaça 

profunda ao seu desenvolvimento. As consequências (Magalhães, 2002, p. 64) podem ir desde a 

morte a graves consequências orgânicas (défice de crescimento físico, sequelas orgânicas de 

origem traumática, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, alterações hormonais ou do 

metabolismo), e graves problemas psicossociais. 

Os problemas psicossociais vão desde alterações cognitivas (défice intelectual, défice de 

linguagem, baixo rendimento académico ou profissional); alterações afectivas (baixa auto-estima, 

sensações de medo, angustia e raiva, disfunções sexuais); alterações comportamentais (dificuldade 

de relacionamento, isolamento, agressividade, sentimentos de culpabilidade, toxicodependência, 

prostituição, conduta anti-social, violência conjugal, maus-tratos os próprios filhos); e alterações 

psiquiátricas (neurose, depressão, psicose, transtornos de personalidade). 

A violência contra as crianças e jovens são um grave problema social, de enorme complexidade 

(Magalhães, 2002, p. 19). 

Por vezes, é a desinformação profissional que impede que se detectem e tratem estes casos de 

forma atempada e correcta. Muitas vezes, a primeira intervenção, só tem lugar quando a situação 

já atingiu um nível de dano grave e irreversível para a criança. Daí ser importantíssimo criar 

meios e estratégias para intervir precocemente e prevenir o aparecimento de outros (Magalhães, 

2002, p. 20). 
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2.3.2.2.1 Contexto histórico 

Durante séculos a criança não foi reconhecida como um indivíduo com poderes legais, pelo que 

os maus-tratos não tinham qualquer significado, nem os indivíduos que lhos infligiam estavam 

sujeitos a qualquer sanção. No século XX já se viria a considerar a criança como um ser uno, 

com direitos. 

Houve ideias e práticas durante varias épocas socialmente aceites, que hoje são repudiadas pela 

sociedade. Por exemplo, na antiguidade, o infanticídio era habitual até ao século IV d.C.  

Na Roma antiga, os recém-nascidos excluídos eram sacrificados em altares, e também, 

projectados contra a parede ou abandonados nus. Aristóteles advogava que o filho, tal como o 

escravo, era propriedade dos pais. Na babilónia, as crianças eram utilizadas nos templos para a 

prostituição.  

Nos séculos XIV e XVII, as crianças, que até à data, eram entregues às amas ou instituições, 

começam a fazer parte da vida afectiva dos pais.  

No século XVII, devido à melhoria das condições higieno-sanitárias, o infanticídio e mortalidade 

infantil diminuem. Durante os séculos XVII e XVIII, a protecção das crianças era efectuada 

através do internamento em instituições. Em 1963, S. Vicente de Paulo, cria o “Hôpital dês enfants 

Trouvés” para acolher crianças abandonadas. 

Na segunda metade do século XVIII, Jean Jacques Rousseau, declara a criança como um ser com 

valor próprio e digna de respeito, com direitos e múltiplas capacidades.  

Em 1860 em França começam a ser denunciados casos de maus-tratos infantis, Ambroise 

Tardieu descreve pela primeira vez a síndrome de criança maltratada. 

O caso Mary Ellen, em 1874, foi o primeiro caso oficial de maus-tratos a crianças. Fundou-se em 

Nova York, a “Society for Prevention of Cruelty to Children”. No final do Século XIX, a mentalidade 

dos pais foi mudando, e eram eles a levar os filhos aos hospitais. A radiografia tornou-se um 

método auxiliar de diagnóstico importante, dos maus-tratos. 

A I Guerra Mundial teve grande influência sobre a população civil e a infância. Gebbs fundou 

em Genebra, em 1920, a “União Internacional de Socorros às Crianças” e dotou-a de uma carta 

com cinco princípios, aprovada pela 5º Assembleia da Sociedade das Nações, em 1924, 

reconhecida por vários países “Carta dos Direitos da Criança ou Declaração de Genebra”. Esta 

carta é reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos estatutos das agências 

especializadas e organizações internacionais interessadas no bem-estar da criança. 
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A II Guerra Mundial também deu um grande contributo. Em 1947, foi criada a UNICEF (The 

United Nations Children’s Fund). 

A UNICEF310 (“Fundo Internacional de Socorro da Infância”) é uma organização mundial, uma agência 

das Nações Unidas, em que o seu principal objectivo é promover a defesa dos direitos das 

crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o seu absoluto 

desenvolvimento. 

A UNICEF rege-se pela Convenção sobre os Direitos da Criança, e defende esses direitos de 

modo a que se convertam em princípios éticos permanentes e em códigos de conduta 

internacionais para as crianças. 

A UNICEF trabalha com os governos nacionais e organizações locais em programas de 

desenvolvimento nos sectores da saúde, educação, nutrição, água e saneamento e também em 

situações de emergência para defender as crianças vítimas de guerras e outras catástrofes311. 

Presentemente, trabalha em 158 países de todo mundo. 

                                                
310 http://www.unicef.pt/ 
311 Ao elaborar o seu Plano de Acção para 2002/2005, a UNICEF decidiu mobilizar os seus recursos para 
conseguir resultados para as crianças em cinco áreas de intervenção prioritária: Educação das raparigas; 
Desenvolvimento na primeira infância; Imunização; Luta contra o HIV/SIDA; e Protecção Infantil: para que 
todas as crianças possam crescer livres da violência, exploração, abusos e discriminação. 
Os progressos conseguidos em qualquer destas áreas de intervenção permitem a concretização das promessas 
feitas pelos dirigentes mundiais na Sessão Especial das Nações Unidas dedicada às Crianças e na Cimeira do 
Milénio, e que se encontram nos documentos: Um Mundo Adequado para as Crianças e Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio 
Na primeira sessão plenária da vigésima sétima sessão especial, realizada no dia 8 de Maio de 2002, a 
Assembleia-geral estabeleceu um Comitê Ad Hoc Pleno da vigésima sétima sessão especial e decidiu que a Mesa 
do Comitê Preparatório da sessão especial actuaria como a Mesa do Comitê Ad Hoc Pleno. 
De modo a alcançar os objectivos internacionais de desenvolvimento previstos para 2015 e as metas da Cúpula 
do Milênio, decidiram cumprir um conjunto de metas e objectivos intermediários durante a presente década 
(2000-2010). 
Tendo em consideração o interesse da criança, comprometeram-se a implementar metas, estratégias e 
actividades, adaptadas, quando necessário, à situação concreta de cada país e às diversas situações e 
circunstâncias em diferentes regiões e países de todo o mundo. 
Tem como objectivo implementar o Plano de Acção considerando a possibilidade de adoptar as seguintes 
medidas: 
“a) Colocar em prática, conforme apropriado, leis, políticas e planos de acção nacionais eficazes e destinar 
recursos para realizar e proteger os direitos das crianças e assegurar seu bem-estar; 
b) Estabelecer ou fortalecer órgãos nacionais, como, entre outros, mediadores independentes que defendam os 
direitos das crianças, quando proceda, ou outras instituições para promover e proteger os direitos das crianças; 
c) Elaborar sistemas nacionais de acompanhamento e avaliação para avaliar os efeitos das medidas que 
tenhamos adoptado em relação às crianças; 
d) Promover ampla consciência e compreensão dos direitos das crianças.” 
A Unicef 2002 refere que “Um mundo para as crianças é construído nos princípios da democracia, da 
igualdade, da não-discriminação, da paz e da justiça social” . 
Disponível in: http://www.unicef.pt/ 
Em Setembro de 2000, os dirigentes mundiais reunidos na Cimeira do Milénio confirmaram as suas obrigações 
comuns para com as outras pessoas, especialmente as mais vulneráveis e, em particular, as crianças do mundo. 
Estabeleceram um conjunto de objectivos específicos, de Desenvolvimento do Milénio, que irão guiar os seus 
esforços colectivos nos próximos anos de forma a combater a pobreza e promover o desenvolvimento 
sustentável. 
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Segundo a UNICEF a violência doméstica ameaça a saúde física e o bem-estar emocional das 

suas vítimas, e obriga-as a suportar posições subalternas e insegurança económica dentro das suas 

famílias. 

A violência contra mulheres e meninas não escolhe raça, cultura, riqueza ou religião. Segundo a 

UNICEF, todos os anos, em muitos países, milhares de mulheres são mutiladas ou mortas por 

pretendentes rejeitados. A Organização Mundial da Saúde realizou um estudo multinacional 

sobre saúde e violência doméstica contra as mulheres, o qual revelou que 37% das mulheres 

brasileiras, 56% das mulheres da Tanzânia e 62% das mulheres de Bangladesh relataram ter 

sofrido violência física ou sexual por parte de um companheiro íntimo312. 

A UNICEF refere que todos os anos, cerca de 275 milhões de crianças no mundo são vítimas do 

fogo cruzado de violência doméstica e sofrem todas as consequências de uma vida familiar com 

violência. A violência nas crianças envolve abusos e lesões físicas e psicológicas, negligência ou 

tratamento negligente, exploração e abuso sexual. Entre os agressores temos os pais e outros 

familiares próximos. Crianças que sobrevivem a abusos frequentemente sofrem danos físicos e 
                                                                                                                                                   
Os objectivos de desenvolvimento do milénio até 2015, foram estabelecidos pelos 189 Estados Membros das 
Nações Unidas e comprometeram-se a: Erradicar a pobreza extrema e a fome; Alcançar o ensino primário 
universal; Promover a igualdade de género e a autonomização da mulher; Reduzir a mortalidade de crianças; 
Melhorar a saúde materna; Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade 
ambiental; Garantir a sustentabilidade ambiental.  
Disponível in:  
http://www.unicef.pt/docs/os_objectivos_de_desenvolvimento_do_milenio.pdf 
O Relatório da UNICEF The State of the World’s Children 2008: Child Survival (A Situação Mundial da 
Infância 2008: A Sobrevivência Infantil), foram realçadas estratégias de maneira a ajudar a reduzir o número de 
crianças que morrem antes dos cinco anos. Este relatório sugere acções, medidas e iniciativas susceptíveis de 
conduzir a mais progressos. “A integração, ao nível da comunidade, de serviços essenciais para as mães, recém-
nascidos e crianças pequenas, e melhoramentos sustentáveis nos sistemas nacionais de saúde podem salvar a 
vida a muitas das mais de 26 000 crianças menores de cinco anos que morrem por dia” afirmou Ann M. 
Veneman, Directora Executiva da UNICEF. Refere ainda que “O relatório descreve o impacte de medidas 
simples e de baixo custo, tais como o aleitamento materno exclusivo, a imunização, as redes mosquiteiras 
impregnadas de insecticida e os suplementos de Vitamina A, as quais têm ajudado a reduzir o número de mortes 
de crianças nos últimos anos.” 
O objectivo consiste em assegurar às crianças o acesso a cuidados de saúde continuados, apoiados em sistemas 
nacionais de saúde que sejam consistentes. "Reforçar o investimento nos sistemas nacionais de saúde será 
crucial para atingirmos as metas estabelecidas pelas Nações Unidas no campo da saúde infantil, mas é possível 
progredir mesmo quando os sistemas de saúde são precários” afirmou a Drª Margaret Chan, Directora-Geral da 
Organização Mundial de Saúde.  
As novas informações divulgadas por A Situação Mundial da Infância 2008 foram obtidas a partir de dados de 
inquéritos a famílias e dados provenientes de parceiros-chave, incluindo a Organização Mundial de Saúde e o 
Banco Mundial. 
“A sobrevivência infantil não é apenas um imperativo de direitos humanos, é também um imperativo de 
desenvolvimento,” afirmou Joy Phumaphi, Vice-presidente da Human Development Network no Banco Mundial. 
“Investir na saúde das crianças e suas mães é uma decisão económica consistente//saudável e uma das maneiras 
mais seguras de um país traçar o seu rumo para um futuro melhor.” 
http://www.unicef.pt/ 
312 Outro documento importante da mesma organização, World report on violence and health (Relatório mundial 
sobre violência e saúde) demonstram que entre 40% e 70% das mulheres vítimas de assassinato na África do Sul, 
na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e em Israel foram mortas pelos seus maridos ou namorados e 
frequentemente no contexto de um relacionamento abusivo. No Reino Unido, 40% das mulheres vítimas de 
homicídio foram mortas por parceiros íntimos. 
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psicológicos de longo prazo, que prejudicam sua capacidade de aprender e de socializar-se, 

dificultando seu bom desempenho escolar e o desenvolvimento de amizades próximas e 

positivas. Se comparadas com crianças que têm uma vida familiar sem violência, as crianças que 

crescem num lar violento tornam-se mais propensas a sofrer abusos313. 

Em 20 de Novembro de 1959 a Assembleia-geral das nações unidas aprovou a “Declaração dos 

Direitos da Criança”314. 

Em 1961, H. Kempe começou a usar a expressão “Battered Child”, em 1962, com os seus 

colaboradores descreveu um síndrome clínico (“The Battered Child Syndrome”), no qual previa o 

afastamento temporário dos pais. 

Em 1963, foi introduzido por Fontana o conceito de “criança maltratada”, que incluía além da 

violência física, a violência emocional e a negligência. Em 1965, Kempe define criança abusada 

(“child abuse”), este novo conceito é mais abrangente que o de Fontana, pois refere-se às crianças 

vítimas de maus-tratos físicos ou emocionais, às abandonadas e às vítimas de negligencia ou de 

abuso sexual. 

Em 1977 é fundada a Sociedade Internacional para a Prevenção do Abuso e Negligência de 

Crianças (ISPCAN), que é uma organização internacional multidisciplinar. 

A missão da ISPCAN é apoiar iniciativas individuais e organizações que trabalham na protecção 

das crianças face ao abuso e negligência a nível mundial. Para além da sua já bem conhecida 

publicação mensal Child Abuse and Neglect – The International Journal, a organização oferece ainda a 

newsletter LINK, a publicação World Perspectives on Child Abuse, debates online, a Lista de 

Membros e Parceiros Nacionais e realiza diversos eventos educativos a nível local, nacional e 

internacional. 

Os membros da ISPCAN são profissionais provenientes de 120 países e de todas as áreas de 

actuação envolvidas na elaboração de um modelo de resposta para o combate ao abuso de 

crianças, quer a nível nacional, quer a nível internacional315.  

                                                
313 Disponível in:  
http://www.unicef.pt/ 
314 Proclamada pela Resolução da Assembleia-geral da ONU, nº1386 (XIV), de 20 de Novembro de 1959. 
Disponível in:  
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html 
315 A comunidade da ISPCAN inclui: Assistentes Sociais, Médicos, Psiquiatras, Enfermeiros, Serviços de 
Protecção a Crianças, Técnicos de Saúde Mental, Psicólogos, Advogados, Magistrados, Agentes das Forças 
Policiais, Investigadores Policiais, Investigadores Sociais, Educadores, Organizações Não Governamentais, 
Líderes Comunitários, Membros do Clero e outros profissionais 
Disponível in: http://www.ispcan.org/euroconf2007/ 
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É criado em 14 de Março de 1983 o Instituto de Apoio à Criança (IAC) por um grupo de pessoas 

de diferentes áreas profissionais: médicos, magistrados, professores, psicólogos, juristas, 

sociólogos, técnicos de serviço social e educadores. O IAC é uma IPSS sem fins lucrativos que 

tem por objectivo principal contribuir para o desenvolvimento integral da criança, na defesa e 

promoção dos seus direitos, sendo a criança encarada na sua globalidade, como total sujeito dos 

seus direitos nas diferentes áreas, quer seja na saúde, educação, segurança social ou nos seus 

tempos livres316. 

O IAC criou em 1988 o SOS Criança, um Serviço anónimo e confidencial de Âmbito Nacional 

de Apoio às Crianças, Jovens, Famílias, Profissionais e Comunidade. Este serviço tem como 

grande finalidade “dar voz à Criança e ao Jovem, promovendo e defendendo os seus direitos, prevenir situações 

de perigo ou problema, garantir o direito à palavra, protecção em situação de risco/ou mau trato, quando privada 

de afeição, isolada, abandonada, ameaçada de agressão física, sexual, negligenciada ou obrigada a trabalhar 

prematuramente”. 

O SOS Criança é um serviço de âmbito nacional, em que a população alvo são as crianças e 

jovens até aos 18 anos e suas famílias, assim como os profissionais que trabalham nestas áreas e 

cidadãos com preocupações neste âmbito.  

O objectivo é ajudar anónima e confidencialmente, através do diálogo, atento e disponível todas 

as Crianças, Jovens e Adultos que contactam, solicitando apoio ou apresentando situações 

relativas a crianças ou jovens em geral e em risco em particular317.  

Em 20 de Novembro de 1989, as Nações Unidas adoptaram por unanimidade 

a Convenção sobre os Direitos da Criança318, documento que enuncia um amplo conjunto de 

                                                
316 Conforme estipulado nos seus estatutos, o IAC promove: 
1) Programas de informação e sensibilização; 
2) Estudos, seminários, colóquios e outras iniciativas que permitam o debate e a reflexão sobre os problemas da 
infância na sociedade actual; 
3) Pareceres e outras tomadas de posição sobre aspectos de política geral relativas à promoção dos direitos da 
Criança.  
317 Disponível in: http://www.iacrianca.pt/servicos/sos.htm 
318 Adoptada e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução nº 44/25 da Assembleia-geral da ONU, de 
20 de Novembro de 1989. Aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República nº 20/90 de 
12 de Setembro. Portugal ratificou a Convenção em 21 de Setembro de 1990. Entrada em vigor na ordem 
jurídica portuguesa: 21 de Outubro de 1990. 
Portugal aceitou a emenda ao artigo 43.º, n.º 2 da Convenção (adoptada pela Conferência dos Estados Partes a 12 
de Dezembro de 1995), disso tendo dado conta o aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros n.º 267/98, de 
20 de Novembro, publicado no Diário da República I Série-A, n.º 269/98.  
Disponível in: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-conv-sobre-
dc.html 
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direitos fundamentais, os direitos civis e políticos, e também os direitos económicos, sociais e 

culturais de todas as crianças, bem como as respectivas disposições para que sejam aplicados319.  

Esta Convenção sobre os Direitos da Criança320 refere no artigo 16º que é da obrigação de todos 

a Protecção da vida privada da criança, pois a criança tem o direito de ser protegida contra 

intromissões na sua vida privada, na sua família, residência e correspondência, e contra ofensas 

ilegais à sua honra e reputação. No artigo 19º menciona que o Estado deve proteger a criança 

contra todas as formas de maus-tratos por parte dos pais ou de outros responsáveis pelas 

crianças e estabelecer programas sociais para a prevenção dos abusos e para tratar as vítimas. 

O artigo 6º desta Convenção declara que todas as crianças têm o direito inerente à vida, e o 

Estado tem obrigação de assegurar a sobrevivência e desenvolvimento da criança. 

Em 1992, o parlamento europeu aprova a “Carta Europeia dos Direitos da Criança”. 

Para melhor realizar os objectivos da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Assembleia-

geral da ONU adoptou a 25 de Maio de 2000 dois Protocolos Facultativos: Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e 

pornografia infantis (ratificado por Portugal a 16 de Maio de 2003)321 e o Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos 

armados (ratificado por Portugal a 19 de Agosto de 2003)322. 

                                                
319 A Convenção sobre os Direitos da Criança consiste no primeiro instrumento de direito internacional a 
conceder força jurídica internacional aos direitos da criança. A diferença fundamental entre este texto e a 
Declaração dos Direitos da Criança, adoptada 30 anos antes, consiste no facto de a Convenção tornar os Estados 
que nela são Partes juridicamente responsáveis pela realização dos direitos da criança e por todas as acções que 
tomem em relação às crianças, enquanto que a Declaração de 1959 impunha meras obrigações de carácter moral. 
320 Artigo 16º: 
1. Nenhuma criança pode ser sujeita a intromissões arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, 
no seu domicílio ou correspondência, nem a ofensas ilegais à sua honra e reputação. 
2. A criança tem direito à protecção de leis contra tais intromissões ou ofensas. 
Artigo 19º: 
1. Os estados partes tomam todas as medidas legislativas administrativas, sociais e educativas adequadas à 
protecção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevicia, abandono ou 
tratamento negligente; maus-tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, enquanto se encontrar sob a 
guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes legais ou de qualquer outra pessoa e cuja guarda haja 
sido confiada” (Luzia, 2005, p. 325) 
321 Neste protocolo no seu artigo 8º, alínea e) faz referencia à importância de proteger a privacidade das crianças: 
“1. Os Estados Partes deverão adoptar medidas adequadas para proteger, em todas as fases do processo penal, 
os direitos e interesses das crianças vítimas das práticas proibidas pelo presente Protocolo, em particular: 
Protegendo, sempre que necessário, a privacidade e identidade das crianças vítimas e adoptando medidas em 
conformidade com a lei interna a fim de evitar uma imprópria difusão de informação que possa levar à 
identificação das crianças vítimas;”Disponível in. http://www.unicef.pt/ 
322 Disponível in: http://www.unicef.pt/ 
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A Convenção relativa à Protecção das Crianças e à Cooperação em matéria de Adopção 

Internacional foi adoptada pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado na sua 17.ª 

sessão, a 29 de Maio de 1993323. 

Portugal assinou, em 6 de Março de 1997, em Estrasburgo, a Convenção Europeia sobre o 

Exercício dos Direitos das Crianças324, aberta à assinatura em Estrasburgo em 25 de Janeiro de 

1996. 

Em Portugal, a legislação foi-se adaptando aos desenvolvimentos científicos e culturais, a 

Constituição da República Portuguesa325, no seu artigo 69º refere que o estado tem obrigação de 

proteger as crianças contra todas as formas de abandono, de descriminação e de opressão.  

 As Comissões de Protecção de Menores surgiram em Portugal em 1978, como órgãos 

gestores dos centros de observação e acção social, dependentes do Ministério da Justiça, 

consistindo na primeira experiência de protecção de menores por via administrativa, 

reguladas pelo Decreto-Lei n.º 314/78, de 24 de Outubro. 

 Em 1991, as Comissões de Protecção de Menores surgem como entidades autónomas, 

envolvendo as comunidades locais, e enquadradas pelo disposto no Decreto-lei n.º 

189/91, de 17 de Maio. 

 A instalação, acompanhamento e avaliação das comissões de protecção são, desde 1998, 

atribuição da Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco, Decreto-

lei 98/98, de 18 de Abril326.  

 A intervenção das Comissões de Protecção é regulada pelo disposto na Lei de Protecção 

de Crianças e Jovens em Perigo327 (LPCJ) aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de 

Setembro. 

                                                
323 Entrada em vigor na ordem internacional: 1 de Maio de 1995. Portugal assinou em 26 de Agosto de 1999.  
Disponível in: http://www.gddc.pt/ 
324 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
325 Artigo 69.º - (Infância) 
1. As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, 
especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo 
da autoridade na família e nas demais instituições. 
2. O Estado assegura especial protecção às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer forma privadas de um 
ambiente familiar normal. 
3. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. 
Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=1014&m=PDF 
326 Decreto-lei 98/98, de 18 de Abril, publicada no Diário da República I serie, nº 91, de 18 de Abril de 1998. 
Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=1019&m=PDF 
327Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, publicada no Diário da 
República I serie – A, nº 204 de 1de Setembro de 1999. Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
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 Com a Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, são revogados o Decreto-Lei n.º 189/91, de 17 

de Maio, e as normas do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro, e demais legislação 

relativas às matérias abrangidas pelo presente diploma. Mantém-se em vigor o Decreto-

Lei n.º 98/98 de 18 de Abril, que cria e regulamenta a Comissão Nacional de Protecção 

das Crianças e Jovens em Risco. 

 A Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, obrigou as Comissões de Protecção de Menores a 

uma reorganização das Comissões existentes, passando as mesmas a ter a designação de 

Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, assumindo-se neste novo enquadramento 

legal como um centro de racionalidade do sistema de protecção de crianças e jovens, 

reforçando-se o papel que já anteriormente lhes era conferido. 

 As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), são entidades oficiais não 

judiciárias, baseadas na lógica de parceria local, com autonomia funcional, que visam 

promover os direitos da criança e do jovem e de prevenir ou pôr termo a situações 

susceptíveis de afectarem a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e independência. 

Estas entidades para intervir dependem do consentimento expresso dos pais, representantes 

legais ou de quem tem a guarda de facto, e da não oposição do menor com idade igual ou 

superior a 12 anos. 

Quando existe uma situação de perigo para a criança, e a CPCJ não obtém o consentimento por 

parte dos pais, representantes legais ou de quem tem a guarda de facto da criança, ou exista 

oposição por parte desta, remete a situação para Tribunal, por não ter legitimidade para intervir, 

solicitando a abertura de processo judicial de promoção/protecção.  

As CPCJ, e os Tribunais, podem aplicar as medidas de promoção/protecção a favor das crianças 

ou jovens em perigo, conforme explicitadas no artigo 35º328 da LPCJ: 

“a) Apoio junto dos pais; b) Apoio junto de outro familiar; c) Confiança a pessoa idónea; d) Apoio para 

autonomia de vida; e) Acolhimento familiar; f) Acolhimento em instituição; g) Confiança a pessoa seleccionada 

para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção.” Esta última medida foi acrescida pela Lei n.º 

31/2003, de 22 de Agosto, mas é da exclusiva competência dos tribunais, não podendo as CPCJ 

aplicá-la. 

A LPCJ define no seu artigo 3º 329a criança e jovem em perigo, que considera ser qualquer criança 

ou jovem que seja abandonada, sofra maus-tratos físicos ou psíquicos ou que seja vítima de 

                                                
328 Disponível in: http://www.malhatlantica.pt/ecae-cm/lei-capIII.htm 
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abusos sexuais, não receba os cuidados ou a afeição adequados, seja obrigada a actividades ou 

trabalhos excessivos ou inadequados ou seja sujeita de forma directa ou indirecta a 

comportamentos que afectam gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional. 

No artigo 4º, alínea b), refere que a intervenção para a promoção dos direitos e protecção da 

criança e do jovem em perigo deve obedecer a certos princípios, entre os quais a privacidade de 

modo a respeitar a intimidade, o direito à imagem e reserva da sua vida privada. 

Qualquer entidade com competência em matéria de infância e juventude que tenha 

conhecimento no exercício das suas funções destas situações devem comunicar às comissões de 

protecção as situações de perigo conforme indica o artigo 65º330. 

O artigo 66º331 refere que qualquer pessoa que tenha conhecimento destas situações deve 

comunicá-las às entidades com competência em matéria de infância ou juventude, às entidades 

policiais, às comissões de protecção ou às autoridades judiciais. Esta comunicação é obrigatória 

para qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em risco a vida, a 

integridade física ou psíquica ou a liberdade da criança ou do jovem. 

                                                                                                                                                   
329 “Artigo 3º - Legitimidade de Intervenção  
1. A intervenção para promoção dos direitos e protecção da criança e do jovem em perigo tem lugar quando os 
pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, saúde, 
formação, educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte da acção ou omissão de terceiros ou da 
própria criança ou do jovem a que aqueles não se oponham de modo adequado a remove-lo. 
2. Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra numa das 
seguintes situações: 
a) Esta abandonada ou vive entregue a si própria, 
b) Sofre maus-tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais,  
c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal, 
d) É obrigada a actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade, e situação 
pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento, 
e) Está sujeita, de forma directa ou indirecta a comportamentos que afectam gravemente a sua segurança ou o 
seu equilíbrio emocional, 
f) Assume comportamentos ou se entrega a actividades ou consumos que afectam gravemente a sua saúde, 
segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a 
guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação. (Luzia, 2005 p. 244). 
330 Artigo 65º: Comunicação das situações de perigo conhecidas pelas entidades com competência em matéria 
de infância e juventude 
1. As entidades com competência em matéria de infância e juventude comunicam às comissões de protecção as 
situações de perigo de que tenham conhecimento no exercício das suas funções sempre que não possam, no 
âmbito exclusivo da sua competência, assegurar em tempo a protecção suficiente que as circunstancias do caso 
exigem. (Luzia, 2005 p. 244). 
331 Artigo 66º: Comunicação das situações de perigo por qualquer pessoa 
1. Qualquer pessoa que tenha conhecimento das situações previstas no artigo 3 pode comunicá-las às entidades 
com competência em matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às comissões de protecção ou às 
autoridades judiciais.  
2. a comunicação é obrigatória para qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em 
risco a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade da criança ou do jovem.” (Luzia, 2005 p. 244) 
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Segundo o artigo 70º, a participação dos crimes cometidos contra crianças e jovens é efectuada 

quando a situação de perigo constitui crime, as entidades e instituições referidas nos artigos 7.º e 

8.º devem comunicá-los ao Ministério Público ou às entidades policiais332.  

A promoção dos direitos e a protecção da criança e do jovem em risco compete, 

subsidiariamente, às entidades públicas e privadas com atribuições em matéria de infância e 

juventude, às CPCJ e, em última instância aos tribunais, quando a intervenção das comissões de 

protecção não possa ter lugar por falta de consentimento dos pais representante legal ou de quem 

tenha a guarda de facto da criança ou do jovem ou por não dispor dos meios a aplicar ou 

executar a medida adequada333. 

Qualquer pessoa que conheça situações de perigo pode comunicá-las às entidades competentes 

em matéria de infância e juventude, às entidades policiais, às CPCJ ou às autoridades judiciárias. 

As autoridades policiais e judiciárias comunicam às CPCJ as situações de crianças e jovens em 

perigo que conheçam no exercício das suas funções.  

As entidades com competência em matéria de infância e juventude (nomeadamente, as autarquias 

locais, segurança social, escolas, serviços de saúde, forças de segurança, associações desportivas 

culturais e recreativas) comunicam às CPCJ as situações de perigo que conheçam no exercício das 

suas funções sempre que não possam assegurar atempadamente a protecção que a circunstância 

possa exigir. 

As CPCJ comunicam ao Ministério Público quando considerem adequado o encaminhamento 

para adopção; quando não haja ou sejam retirados os consentimentos para a intervenção, bem 

como no incumprimento dos acordos; quando não existam os meios para aplicar ou executar a 

medida adequada; quando findo o período de 6 meses após conhecimento da situação não tenha 

sido proferida decisão; quando justifiquem procedimento cível ou quando as situações que 

consideram adequadas o encaminhamento para a adopção. 

As CPCJ dão conhecimento aos organismos de Segurança Social das situações de crianças e 

jovens que se encontrem em situação susceptível de determinar a confiança com vista a futura 

adopção e de outras situações que entendam dever encaminhar para adopção. De acordo com o 

                                                
332 Artigo 7º - Intervenção de entidades com competência em matéria de infância e juventude  
A intervenção das entidades com competência em matéria de infância e juventude é efectuada de modo 
consensual com os pais, representantes legais ou com quem tenha a guarda de facto da criança ou do jovem, 
consoante o caso, de acordo com os princípios e nos termos do presente diploma.  
Artigo 8.º - Intervenção das comissões de protecção de crianças e jovens  
A intervenção das comissões de protecção de crianças e jovens tem lugar quando não seja possível às entidades 
referidas no artigo anterior actuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que se encontram.  
 Disponível in: http://www.malhatlantica.pt/ecae-cm/Lei147-99.htm 
333 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 



Contextualização Teórica 
 

 123

princípio da Subsidiariedade334 as comunicações obrigatórias não determinam a cessação da 

intervenção das entidades e instituições (salvo quando os consentimentos forem negados ou 

retirados). 

Conforme é referido na LPCJ, a intervenção é efectuada a três níveis de acção:   

 Primeiro nível, é atribuída legitimidade às entidades com competência na área da 

infância e juventude, ou seja, na área da saúde, educação, formação profissional, 

ocupação dos tempos livres, entre outros – para intervir na promoção dos direitos e na 

protecção das crianças e dos jovens, em geral, e das que se encontrem em situação de 

risco ou perigo; 

 Segundo nível: quando não seja possível às entidades acima mencionadas actuar de 

forma adequada e suficiente para remover o perigo, toma lugar a acção das CPCJ, nas 

quais a Saúde, participa também; 

 Terceiro nível é à intervenção judicial, que se pretende residual, que cabe o 

protagonismo na protecção de crianças e jovens em perigo (Jorge, 2007). 

Segundo a Lei referida, os Serviços de Saúde têm prioridade na intervenção junto de crianças e 

jovens, face às CPCJ e aos Tribunais, que apenas devem ser chamados a intervir quando não é 

possível afastar o perigo. 

É legitimo aos Serviços de Saúde intervir na protecção da criança ou jovem, com base no 

consentimento e na não oposição por parte de quem tem de o expressar, tal como as CPCJ, não 

têm, contudo, legitimidade para aplicar as medidas de promoção/protecção335 em favor dos 

menores, pois estas são da competência das CPCJ e dos Tribunais.  

A alínea c) do artigo 5.º da LPCJ refere situação de urgência a situação de perigo, actual ou 

eminente, para a vida ou integridade física da criança ou do jovem. 

Nesta situação a entidade do primeiro e do segundo nível podem efectuar todas as diligências 

apropriadas para assegurar a protecção imediata da criança e do jovem, devendo solicitar a 

intervenção do tribunal ou das entidades policiais. 

                                                
334 Após terem sido esgotados todos os meios ao alcance, e os das outras entidades do mesmo nível de 
competências, cumpre-se o chamado Princípio da Subsidiariedade. (Jorge et al., 2007) 
 
335 Segundo o art. 5.º, alínea e) da Lei n.º 147/99 entende-se por Medida de promoção dos direitos e de protecção 
- a providência adoptada pelas comissões de protecção de crianças e jovens ou pelos tribunais, nos termos do 
presente diploma, para proteger a criança e o jovem em perigo 
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Os Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco336, que estão a ser implementados nos 

Centros de Saúde (Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco - NACJR) e nos Hospitais 

(Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco - NHACJR) representam entidades 

de grande importância, uma vez que dão apoio aos profissionais que, no âmbito da intervenção 

de primeiro nível, trabalham na prevenção dos maus-tratos e lidam directamente com as 

situações. 

Estes Núcleos permitem agilizar a comunicação com as CPCJ, e também com os Tribunais, no 

que respeita à comunicação dos casos, quando se torna necessário transitar para segundo e 

terceiro nível. Os núcleos prestam apoio continuado, quer no âmbito da aplicação de medidas 

determinadas pelas CPCJ e Tribunais, quer na continuidade do apoio prestado quando, se 

consegue reverter as situações de perigo e os processos são encerrados (no âmbito geral da Saúde 

Pública e da Medicina Familiar, no das actividades específicas em Saúde Materna, Saúde Infantil e 

Juvenil, Saúde Escolar e no das Especialidades e Urgências Hospitalares)  

Quando sucede que o caso em estudo transcende a capacidade de resposta dos profissionais e 

das instituições de saúde (e uma vez esgotadas as possibilidades de apoio das outras entidades de 

primeiro nível), ou exista desacordo ou oposição à intervenção por parte dos pais ou detentores 

do poder paternal da criança ou jovem, deve-se proceder à sinalização à CPCJ respectiva ou, na 

impossibilidade (por exemplo, não haver CPCJ constituída) ao tribunal competente. 

O profissional de saúde para efectuar o diagnóstico de situações de maus-tratos, deve fazer uma 

correcta colheita de dados. O profissional de saúde tem o dever de prestar cuidados à criança e à 

família/cuidadores e, sempre que achar necessário, deve referenciar a criança a quem de direito. 

Ao efectuar a entrevista necessária para esclarecer a situação e orientar correctamente deve 

proporcionar um ambiente seguro e efectuar a entrevista, tendo em atenção certos aspectos: 

“Assegurar a privacidade e confidencialidade; Não culpabilizar a família; Não envergonhar a família; Dar 

suporte e não criar dependência; Aplicar escuta activa; Promover, no decurso da intervenção, as capacidades e 

competências da família; Tratar dignamente a família mesmo nos casos mais complexos; Facilitar a colaboração e 

envolvimento da família na intervenção.” (Jorge, 2007, p. 53). E ainda deve “assegurar um tratamento digno 

                                                
336 É da responsabilidade dos Núcleos: 

“a) Prestar consultadoria aos profissionais/equipas que lidam directamente com as situações e dinamizar o 
funcionamento das redes de interlocução a nível interno, no Centro de Saúde ou no Hospital, a nível externo, 
com os parceiros na comunidade; 

b) Apoiá-los no acompanhamento das mesmas, através, nomeadamente, da elaboração, para cada caso, de 
um Plano de Intervenção e Apoio à Família (PIAF), desenvolvido a partir das necessidades identificadas; 
c) Avaliar, acompanhar e/ou sinalizar a outra entidade ou nível de intervenção, quando necessário” (Jorge, 
2007, p. 25) 
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a todos os elementos, mesmo nos casos mais complexos; Evitar emitir juízos valorativos, culpabilizar ou 

envergonhar os seus membros.” (Jorge, 2007, p. 21) 

Respeitando os princípios ético-deontológicos e legais que devem estar sempre presentes na 

intervenção destes casos, a confidencialidade e protecção de dados pessoais deve ser sempre 

assegurada, a troca de elementos informativos pertinentes só deve ser revelada a necessária e 

suficiente para cada caso.  

A CPCJ quando solicita junto de um serviço de saúde informação relativamente a uma criança 

sinalizada, o serviço deve fornecer todos os dados pertinentes e relevantes sobre a mesma, que 

permitam a essa Comissão avaliar a existência ou não de matéria de perigo e, sendo caso disso, 

deliberar a medida de promoção/protecção mais adequada. Não têm que constar elementos 

clínicos em detalhe, nem outros que possam constituir violação da confidencialidade de dados, 

ou quebra do princípio da privacidade  

Os profissionais de saúde têm responsabilidade particular na detecção precoce de contextos, 

factores de risco e de sinais de alarme, nesta matéria, no acompanhamento dos casos e na 

sinalização dos mesmos. 

Estes profissionais sentem dificuldades na detecção destas situações devido ao facto de sentirem 

desconforto em lidar com estas situações, falta de informação e preparação técnica, ausência de 

protocolos formais e de apoio institucional para respostas adequadas, desconhecimento das redes 

de apoio e falta de confiança nas instituições. 

A lei obriga excepto em situações de urgência que seja prestado o consentimento livre e 

esclarecido por parte dos pais, representante legal ou da pessoa que tem a guarda de facto, para 

os profissionais poderem intervir. É igualmente reconhecido o direito da criança ou jovem com 

idade igual ou superior a 12 anos, a não autorizar a intervenção das entidades com competência 

em matéria de infância e juventude, ou das CPCJ. 

Perante o diagnóstico de maus-tratos, a intervenção dos profissionais de saúde depende do caso. 

No centro de saúde, perante o diagnóstico da existência de perigo, solicita-se o consentimento 

dos pais, dos representantes legais ou de quem tem a guarda de facto da criança ou do jovem, 

assim como a não oposição deste quando tem doze ou mais anos de idade, com vista ao 

estabelecimento de um Plano de Intervenção e Apoio à Família (PIAF). 

Quando é manifestado oposição ao que é proposto, e depois de esgotadas as hipóteses de 

colaboração, o Centro de Saúde deve sinalizar o caso para a CPCJ respectiva, que posteriormente 

o informará do andamento do processo. 
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Se for aceite o PIAF, cabe ao profissional/equipa de saúde ou ao NACJR, consoante as 

situações, monitorizar a aplicação do plano e proceder à respectiva avaliação. 

Se houver adequação do plano e confirmada a remoção da matéria de perigo, inicia-se uma fase 

de acompanhamento continuado da situação, na qual adquire relevo particular a participação das 

outras equipas da rede interna do Centro de Saúde e as da rede externa, no âmbito das entidades 

de primeiro nível. 

Quando não existe cumprimento do PIAF, ou este é ineficaz, deve ser sinalizada à CPCJ e do 

facto deve ser dado conhecimento ao NACJR, caso não tenha sido este a gerir a situação. 

Nos hospitais (serviço de urgência, consulta externa, unidade de internamento, serviços de 

pediatria, serviço de obstetrícia, etc.) quando se identifiquem riscos acrescidos, haja suspeita ou 

confirmação de uma situação de maus-tratos, quer através de referenciação de outras entidades, 

quer mediante diagnóstico efectuado na própria instituição, deve-se desencadear um conjunto de 

procedimentos, com o objectivo de assegurar a protecção da criança. 

Os profissionais/equipas que contactam com estas situações devem, efectuar avaliação, 

intervenção e encaminhamento dos mesmos, cabendo ao NHACJR (durante o horário de 

funcionamento) um papel de consultadoria. 

Quando uma criança no hospital apresenta lesões físicas cuja gravidade justifique vigilância e/ou 

tratamento hospitalar, deverá ser internada. 

Nesta situação obtêm-se o consentimento para o internamento pelos pais, representantes legais 

ou quem tenha a guarda de facto da criança e os procedimentos clínicos seguem os trâmites 

protocolados à situação. De seguida deve-se contactar o serviço social (de preferência o/a 

assistente social afecta ao NHACJR) que, por sua vez, comunicará com a CPCJ competente de 

modo a ser desencadeado o processo de promoção/protecção da criança. 

Dando continuação ao processo a CPCJ contacta os pais, representantes legais ou quem tem a 

guarda de facto da criança, de modo a obter o consentimento para intervir; caso tal suceda, 

aquela entidade, ficando legitimada para o fazer, deverá articular-se com o Hospital de forma a 

garantir a efectiva protecção da criança. 

Quando a CPCJ não obtêm o consentimento por parte de quem o deva prestar, ou de não 

concordarem com a medida deliberada pela Comissão, esta remete a situação ao Tribunal de 

Família e Menores (ou Tribunal de Comarca), pedindo a sua intervenção. 

Quando a criança ou jovem no hospital não apresenta critérios de internamento do ponto de 

vista físico, deve-se proceder à avaliação do perigo. Nesta situação, podem ocorrer três 
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situações337: A criança ou jovem não se encontra em perigo, pois o prestador de cuidados garante 

um ambiente seguro; ou a criança ou jovem não apresenta critérios de internamento do ponto de 

vista físico, mas há perigo iminente ou actual para a sua vida ou integridade física e existe 

oposição por parte dos detentores do poder paternal; ou apesar de haver perigo, os pais 

colaborem e não se oponham à intervenção do Hospital. 

As entidades com competência na área da infância e juventude na área da saúde (Centros de 

Saúde e Hospitais) comunicam às CPCJ (da área de residência da criança ou do jovem) as 

situações de perigo de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, quando no 

âmbito da sua competência, não conseguem assegurar, em tempo, a protecção, ou entendam que 

a sua intervenção não é adequada ou suficiente para remover o perigo. Quando não exista CPCJ 

instalada, a comunicação é feita ao Ministério Público do Tribunal da Comarca. 

Se o profissional de saúde (do Centro de Saúde, Hospital) verificar que se trata de uma situação 

que envolve perigo iminente ou actual para a integridade física ou a vida da criança, e face à 

oposição dos detentores do poder paternal ou de quem tenha a guarda de facto, acciona-se de 

imediato um “Procedimentos urgentes na ausência do consentimento”, devendo solicitar a intervenção do 

Tribunal ou das entidades policiais, conforme o artigo 91º da LPCJ 338. 

                                                
337 “- A criança ou jovem não se encontra em perigo, pois o prestador de cuidados garante um ambiente seguro 
e, nesta situação, pode ter alta. O NHACJR assumirá a condução do processo após a recepção da 
referenciação. 
- A criança ou jovem não apresenta critérios de internamento do ponto de vista físico, mas há perigo iminente 
ou actual para a sua vida ou integridade física e existe oposição por parte dos detentores do poder paternal; 
neste caso, o responsável da urgência hospitalar presente acciona um procedimento de urgência ou toma as 
medidas entendidas como adequadas, promovendo o acolhimento em Centro de Acolhimento Temporário (CAT), 
ou, por exemplo, mantendo a criança em situação de internamento) de forma a garantir a sua protecção e 
solicitando, de imediato, a intervenção do Tribunal de Família e Menores ou da Comarca (via fax) e das 
autoridades policiais, que darão conhecimento ao Ministério Público. 
Em qualquer destas situações, o Hospital deverá sempre comunicar ao Tribunal a medida que tomou, por ter 
considerado ser a adequada para proteger a criança ou jovem, devendo aquele órgão judicial pronunciar-se em 
48 horas: ou confirma (reforçando assim a decisão tomada pela equipa da saúde) através da aplicação de uma 
medida provisória de protecção/promoção a favor da criança ou do jovem, ou determina qualquer outra 
diligência relativamente ao seu destino 
Em casos extremos, pode ser necessário solicitar a presença de uma autoridade policial para protecção da 
própria criança e/ou dos profissionais de saúde. 
- Pode acontecer ainda que, apesar de haver perigo, os pais colaborem e não se oponham à intervenção do 
Hospital, pelo que deve o mesmo e durante o horário do funcionamento do Serviço Social, contactar, de 
preferência, o/a Assistente Social afecta ao NHACJR, que contactará a CPCJ. 
Após a sinalização, a CPCJ contacta os pais, representantes legais ou quem tem a guarda de facto da criança 
ou do jovem, com vista a obter o necessário consentimento para intervir; caso tal suceda, aquela entidade, 
ficando legitimada para o fazer, deverá articular-se com o Hospital de forma a garantir a efectiva protecção da 
criança. 
No caso da CPCJ não obter o consentimento por parte de quem o deva prestar, ou de não concordarem com a 
medida deliberada pela Comissão, esta remete a situação ao Tribunal de Família e Menores (ou Tribunal de 
Comarca), solicitando a sua intervenção”. (Jorge, 2007, p. 30) 
338 “Artigo 91.º - Procedimentos urgentes na ausência do consentimento  
1 - Quando exista perigo actual ou iminente para. a vida ou integridade física da criança ou do jovem e haja 
oposição dos detentores do poder paternal ou de quem tenha a guarda de facto, qualquer das entidades 
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Quando nas situações de urgência, não existir oposição dos detentores do poder paternal, ou de 

quem tenha a guarda de facto, já não se justifica a aplicação deste procedimento e o processo 

pode iniciar-se na CPCJ, e esta pode aplicar a medida provisória de promoção/protecção que 

considere adequada à situação. 

Se os factos que determinam a situação de perigo constituem crime, os profissionais de saúde 

devem comunicar ao Ministério Público ou às entidades policiais, de acordo com o artigo 70.º da 

LPCJ 339.  

Perante a situação pode haver necessidade de pedir a colaboração do Instituto Nacional de 

Medicina Legal na caracterização dos casos, quando exista suspeita de abuso sexual ou de outras 

situações de maus-tratos específicas e para as quais seja importante a preservação urgente de 

evidências físicas, biológicas e não biológicas (como por exemplo, na roupa e/ou no corpo). 

Através de informações prestadas, ou participação activa no diagnóstico e recolha de provas, 

sendo esta ultima, geralmente, a partir do Hospital de referência. Por vezes existem protocolos 

estabelecidos nas instituições. 

Na área específica da Saúde, a Lei de Bases (em particular, na alínea a) do n.º 1 da Base II), 

aprovada em Agosto de 1990, veio atribuir maior relevo às crianças e adolescentes, ao considerá-

los como dois dos “grupos sujeitos a maiores riscos” e preconizando a tomada de “medidas especiais” 

para ambos. Mais tarde, iniciativas de carácter legal e normativo acentuaram o protagonismo 

desta faixa etária no âmbito das políticas de saúde. 

As expectativas então criadas vieram colocar novas responsabilidades e desafios aos serviços no 

sentido de preservar a segurança, promover um desenvolvimento adequado e obter mais ganhos 

em saúde nos indivíduos nessa faixa etária. Na prossecução deste processo, através de alguns 

profissionais e serviços de saúde, começaram a surgir experiências pioneiras com vista a uma 

melhor adequação das respostas às situações detectadas. Nesse sentido, a partir de 1985, surgiram 

a nível hospitalar, de modo informal, os primeiros “Núcleos de Apoio à Criança Maltratada e 

Família”. 
                                                                                                                                                   
referidas no artigo 7.º ou as comissões de protecção tomam as medidas adequadas para a sua protecção 
imediata e solicitam a intervenção do tribunal ou das entidades policiais.  
2 - As entidades policiais dão conhecimento, de imediato, das situações referidas no número anterior ao 
Ministério Público ou, quando tal não seja possível, logo que cesse a causa da impossibilidade.  
3 - Enquanto não for possível a intervenção do tribunal, as autoridades policiais retiram a criança ou o jovem 
do perigo em que se encontra e asseguram a sua protecção de emergência em casa de acolhimento temporário, 
nas instalações das entidades referidas no artigo 7.º ou em outro local adequado.”  
Disponível in: http://www.cnpcjr.pt 
339 “Artigo 70.º - Participação dos crimes cometidos contra crianças e jovens  
Quando os factos que tenham determinado a situação de perigo constituam crime, as entidades e instituições 
referidas nos artigos 7.º e 8.º devem comunicá-los ao Ministério Público ou às entidades policiais, sem prejuízo 
das comunicações previstas nos artigos anteriores.”  
Disponível in: http://www.cnpcjr.pt 
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Posteriormente, em Agosto de 1992, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 30/92, 

foi criado o Projecto de Apoio à Família e à Criança (PAFAC), sendo nele preconizada a 

constituição, em cada Hospital Central, de um “Núcleo do PAFAC” integrando profissionais da 

instituição de saúde, mas coordenado pelo próprio Projecto. 

A Lei nº 166/99 de 14 de Setembro340, aprova a Lei Tutelar Educativa, as medidas tutelares 

educativas, visam a educação do menor para o direito e a sua inserção, de forma digna e 

responsável, na vida em comunidade. A prática, por menor com idade compreendida entre os 12 

e os 16 anos, de facto qualificado pela lei como crime dá lugar à aplicação de medida tutelar 

educativa conforme as disposições da referida lei. 

O Decreto-Lei nº 332-B/2000 de 30 de Dezembro341 procede à regulamentação da Lei de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, criando as condições jurídicas necessárias à sua 

integral aplicação. Disciplina o regime da intervenção das autarquias locais nas comissões de 

protecção de crianças e jovens, especificando o sistema de atribuição e de gestão do fundo de 

maneio a conceder às referidas comissões de protecção, estabelecendo o regime legal a seguir na 

execução das medidas de promoção dos direitos e de protecção, assim como a competência para 

o acompanhamento das crianças em perigo junto dos tribunais. 

A Resolução da Assembleia da República nº 20/2001342, referente ao combate aos Maus-tratos e 

Abuso Sexual Sobre Menores, efectua o reforço das medidas de apoio às Comissões de 

Protecção de Crianças e Jovens. O reforço de medidas de apoio às comissões de protecção de 

crianças e jovens de forma a ampliar e consolidar uma intervenção sustentada em meios 

humanos e técnicos, assim como um acompanhamento que incentive a reflexão e a partilha de 

experiências entre as diversas comissões. 

O Plano Nacional de Saúde (PNS)343, com o horizonte temporal de 2004-2010, sublinha o facto 

da insuficiência das respostas da saúde face ao fenómeno da violência doméstica, no qual se 

inclui o dos maus-tratos a crianças e jovens. O documento destaca o abuso sexual, nas suas 

diversas expressões, pelo facto de constituir uma das situações em que os profissionais de saúde, 

quando com ela confrontados, sentem mais dificuldade em actuar. Refere também que a 

violência doméstica, enquanto tema de discussão pública e objecto de atenção por parte das 

agências estatais, organizações não-governamentais e meios de comunicação social, deixou de ser 

um problema da esfera da intimidade e passou a ser da responsabilidade exclusiva dos indivíduos 

e das famílias, sendo instituída como um crime público. 
                                                
340 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
341 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/pre 
342 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
343 Disponível in: http://www.dgsaude.min-saude.pt/ 
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Em Janeiro de 2006 foi dada a conhecer uma Inspecção Temática sobre “Atendimento e 

Encaminhamento, nos Estabelecimentos e Serviços do Sistema Nacional de Saúde, das Crianças e Jovens em 

Risco”, realizada pela Inspecção-Geral da Saúde, a qual veio dar maior realce à escassez de 

informação epidemiológica disponível, de preparação técnica dos profissionais, de acção 

organizada nos serviços e de articulação entre estes.  

Constituído na Direcção Geral de Saúde um Grupo de Trabalho que tem vindo a desenvolver 

iniciativas nesse sentido, são definidas as competências e o processo de constituição de Núcleos 

de Apoio a Crianças e Jovens em Risco nos Centros de Saúde e Hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde, assim como a respectiva articulação funcional e a cooperação com outras estruturas e 

sectores envolvidos; são mencionados, ainda, os procedimentos em curso com vista ao reforço 

da capacidade de resposta da Linha de Saúde Pública a este problema de saúde. 

Abuso e negligência infantis constituem um problema de saúde pública pediátrica de grande 

magnitude. A sua contribuição à morbilidade e mortalidade é especialmente proeminente em 

nações desenvolvidas onde o saneamento, imunização e altos padrões de cuidados médicos têm 

reduzido substancialmente as sequelas das doenças infecciosas.  

Segundo os dados da Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Perigo foram 

instaurados processos num total de 14 168 crianças e jovens em 2005. 

As entidades sinalizadoras das situações pelas quais os Processos Instaurados, em 2005, foram na 

sua maioria pelos estabelecimentos de ensino com 25,8%, pelos estabelecimentos de saúde com 

8,3%, pelas autoridades policiais com 6.9%, pelo ministério público com 6,2 %, pelos pais com 

7,4, pelos familiares com 5,8% entre outros344. 

As problemáticas mais detectadas no ano de 2005 nas crianças e jovens foram Negligência 

(34,1%); Abandono Escolar (18,4%); Maus-tratos físicos e psicológicos (17,1%); Exposição a 

modelos de comportamento desviante (12,9%); Abandono (4,3%); Abuso Sexual (3,5%); Prática 

de facto qualificado como crime (2,0%); Mendicidade (1,8%); Problemas de saúde (1,8%); 

Ingestão bebidas alcoólicas (1,1%); Uso de estupefacientes (0,8%); Exercício abusivo da 

autoridade (0,7%); Pornografia infantil (0,6%); Exploração do trabalho Infantil (0,4%); 

Prostituição infantil (0,2%); Corrupção de menores (0,1%)345. 

Segundo a APAV no 1º trimestre de 2006346, as crianças vítimas de crime, que recorreram aos 

serviços da Associação foram 97 no total. Em relação ao sexo das crianças vítimas de crime, as 

diferenças são pouco significativas, uma vez que tanto as raparigas (58%) como os rapazes (42%) 
                                                
344 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
345 Disponível in: http://www.cnpcjr.pt/ 
346 Disponível in: http://www.apav.pt/ 
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são alvos igualmente escolhidos pelos agressores. A faixa etária mais elevada situa-se entre os 11 

e os 17 anos de idade (39,2%). O nível de ensino mais vezes assinalado diz respeito ao pré-

escolar (24,7%) seguindo-se o 1º ciclo (16,5%) ainda com um valor significativo.  

Em relação ao conselho de residência da vítima as cidades de Faro (21,7%), Lisboa (21,7%) e 

Porto (20,6%), ou seja as principais metrópoles do norte, centro e sul do país apresentam o 

maior número de crianças vítimas residentes. 

Dentro dos crimes praticados contra as crianças, os de Violência Doméstica (85%) predominam 

em relação a outros tipos de violência (15%),  

Dentro dos crimes Violência Doméstica os maus-tratos psíquicos e físicos destacam-se dos 

restantes. 

Desta forma é fácil perceber que a residência comum (entre vítima e agressor) seja o local, por 

excelência, onde os crimes são mais praticados, com quase 80% do total.  

Os crimes perpetrados contra crianças são habitualmente praticados por homens (81%) com 

idades compreendidas entre os 36 e os 45 anos de idade (17,5%). 

No que diz respeito ao estado civil dos agressores, estes são habitualmente casados (44,3%) e 

detêm um nível de escolaridade ao nível do 1.º ciclo (10,3%). 

O autor do crime mantém, na maioria das situações, uma relação de consanguinidade com as 

crianças que agride, sendo que os pais são os principais agressores (63,9%). 

O profissional de saúde, professor, educador de infância, ou outro profissional que contacte com 

crianças tem que estar sensibilizado para o facto de que toda a criança poderá ser vítima de maus-

tratos, isto independentemente do seu estrato social. 

O diagnóstico de maus-tratos é difícil de estabelecer, sendo necessário muito tacto, sensibilidade 

e prudência por parte de toda a equipa de saúde envolvida. A equipa que trata destas crianças é 

necessariamente ampla e deve ser coesa na sua intervenção. O médico, o psicólogo, o assistente 

social, o enfermeiro, o juiz, no campo do tratamento das crianças maltratadas, têm uma 

oportunidade de se constituírem um modelo de colaboração interdisciplinar. 

Deve ser preservada a imagem e identidade das crianças e adolescentes, a confidencialidade dos 

seus dados, assim como o acesso aos mesmos, também deve ser garantida (Goldim e 

Francisconi, in Costa, Garrafa e Oselka 1998, p. 279). 
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É de extrema importância sensibilizar a comunidade com lucidez, persistência, de que maltratar 

um criança é crime. A actual legislação refere que um cidadão que presencie maus-tratos infantis 

pode e deve denunciar os responsáveis347. É sua obrigação moral. 

Todos os técnicos de saúde, directamente envolvidos com uma criança maltratada, devem sentir-

se responsabilizados na resolução deste complexo problema. 

2.3.2.3 Indivíduo com doença infecto-contagiosa (SIDA) 

Surgiu nos Estados Unidos em 1981 os primeiros casos de Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA). SIDA é a sigla francesa e portuguesa de síndrome da imunodeficiência 

adquirida e sinonimo do termo inglês AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Uma vez 

instalado esse vírus, para se desenvolver e reproduzir, invade e destrói certo tipo de células do 

sangue (os Linfócitos T4), que são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra 

Infecções e contra Tumores348.  

Em Janeiro de 1983, o Instituto Pasteur isolou pela primeira vez o agente causal responsável pela 

doença e confirmou-se que se tratava de um vírus, mais especificamente de um retrovírus. 

Entre 1983 e 1985, Luc Montagnier descobriu dois tipos de vírus, designados por Vírus da 

imunodeficiência Humana (VIH): HIV1 e HIV2 da família dos retrovírus.  

O HIV1 é o principal responsável pela pandemia, e, o HIV2 apresenta uma expressão 

significativa em África e em países da Europa (Portugal, Reúno Unido, França e Bélgica). 

Luc Montagnier ao descobrir o vírus da SIDA, a sociedade ocidental vê-se confrontada com um 

pesadelo severo. A esta doença associou-se graves descriminações, por um lado, por ser 

incurável, e por outro lado, pelo facto de estar associada a comportamentos sociais desviantes, 

como o consumo de drogas endovenosas (Pereira, 2004, p. 183). 

Nos doentes infectados o vírus encontra-se no sangue, e também aparece nos exsudados, 

corrimentos vaginais na mulher e no esperma do homem. No estado actual do conhecimento da 

doença, são estes líquidos orgânicos os mais infectantes na propagação da doença. A doença é 

transmitida em determinadas condições que incluem relações sexuais, troca de seringas e 

transfusões de sangue, relacionadas com o contacto com fluidos corporais (sangue, sémen, e 

secreções vaginais). 

                                                
347 Através do Centro Nacional de Atendimento Telefónico/Saúde 24 (808 24 24 24), o público em geral, e 
qualquer profissional ou entidade com competência em matéria de infância e juventude pode solicitar 
informação e orientação a propósito de uma situação suspeita ou confirmada de maus-tratos em crianças e 
jovens. 
348 Disponível in: http://www.aidsportugal.com/. 
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Em 1983, duas equipas de médicos pediátricos americanos descreveram pela 1ª vez uma 

síndrome de imunodeficiência adquirida numa criança, que teria sido transmitida no útero 

materno (Henrion e Mandelbrot, 1997). 

A partir do ano de 1985, surgem os primeiros casos de mulheres e crianças com infecção, o que 

impulsionou a investigação da transmissão materna da infecção ou transmissão vertical. Destes 

dados concluiu-se que não é o facto das pessoas pertencerem a um grupo que as coloca em risco, 

mas sim, terem comportamentos de risco, que estão identificados: relações sexuais (homo ou 

heterossexuais) sem preservativo, contacto com sangue infectado, agulhas, seringas e outro 

material de injecção contaminado, transmissão mãe/filho, durante a gestação, parto e 

amamentação. 

A prevenção da transmissão mãe-filho do VIH representa, cada vez mais, uma das estratégias 

essenciais no combate à propagação da SIDA. A realização do teste específico para o VIH na 

preparação e durante a gravidez, para além de possibilitar a adopção das medidas necessárias para 

a redução do risco de transmissão perinatal permite à mulher, no caso de seropositividade 

assintomática, ter acesso precoce aos cuidados apropriados de saúde e melhorar o prognóstico da 

sua doença349. 

Esta doença, na fase final de evolução, provoca portanto uma diminuição total da capacidade do 

organismo de resistir a infecções, mesmo as mais simples e mais correntes, tornando-as tão 

graves e tão difíceis de tratar, que acabam por conduzir à morte.  

A “inevitabilidade” da morte após a contaminação e a condução de um longo processo de 

aparecimento de varias infecções graves, adequa-se à vulnerabilidade da vida humana. Os novos 

conhecimentos médicos, sugerem uma cronicidade que adia a morte para um futuro cada vez 

mais longínquo (Palma, 2005, p. 114).   

É a partir da Declaração de Londres de 28 de Janeiro de 1988, proferida na Cimeira Mundial de 

Ministros da Saúde e promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Governo 

Britânico, que se tem proclamado a necessidade de protecção dos direitos humanos e da não 

descriminação dos portadores do VIH.  Nesta declaração, considera-se esta doença como um 

problema de saúde pública (Rueff, 2006). 

Em Portugal, a vigilância epidemiológica da infecção VIH/SIDA tem por base várias fontes de 

dados de diversas instituições públicas, que procedem à compilação da informação, permitindo a 

análise das tendências temporais da epidemia. 

                                                
349 Ministério da Saúde (2004), Direcção-Geral da Saúde, Gravidez e Vírus da Imunodeficiência Humana, 
Circular Normativa nº 1/DSMIA de 04/02/2004. 
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Em Portugal, o primeiro caso clínico de infecção pelo VIH foi diagnosticado em Outubro de 

1983350. 

O Ministério da Saúde criou, em 1985, o Grupo de Trabalho da SIDA351, que tinha como 

objectivos, recolher informação sobre novos casos de infecção pelo VIH/SIDA; confirmar ou 

refutar os diagnósticos realizados, e implementar estratégias, a nível nacional, de prevenção da 

infecção.  

Com o avanço da doença, em 1990, houve uma reformulação do Grupo de Trabalho, tendo-se 

criado uma nova estrutura, a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA352. Em Julho de 1993, o 

Ministro da Saúde aprovou o Plano Nacional de Luta Contra a SIDA, que orientou a acção da 

Comissão Nacional de Luta contra a SIDA até ao ano de 2000. 

Em 1992, foi criada a Comissão Regional de Luta Contra a SIDA da Madeira, e em 1993, a 

Comissão Regional de Luta Contra a SIDA dos Açores. 

Em 1998, por Despacho Conjunto dos Ministros da Educação, Saúde, Trabalho e Solidariedade 

e do Secretário de Estado da Juventude, foram criadas as Comissões Distritais de Luta Contra a 

SIDA. Estas estruturas vinham responder à necessidade de descentralização da coordenação e 

execução das acções desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional de Luta Contra a SIDA.  

A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA concebeu o Plano Estratégico de Luta contra a 

Infecção pelo VIH/SIDA, para o triénio 2001 – 2003, instrumento que orientou a sua acção até 

ao final do seu mandato.  

A 1 de Julho, a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, por Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 121/2003, foi reestruturada em Unidade de Missão, de forma a melhor conduzir a 

coordenação e acompanhamento da luta contra a SIDA353. 

No âmbito da melhor execução do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, e com os objectivos de 

uma melhor coordenação vertical das instituições envolvidas a Comissão Nacional de Luta 

contra a SIDA foi extinta e integrada no Alto Comissariado da Saúde, através do Decreto 

Regulamentar n.º 7/2005 de 10 de Agosto. As atribuições da Comissão Nacional de Luta contra 

a SIDA são então asseguradas pelo Coordenador Nacional para a Infecção VIH/SIDA. 

                                                
350 Disponível in: http://www.sida.pt/, pesquisa efectuada em 15-06-2007. 
351 Aviso publicado no Diário da Republica, nº 241, II Série de 19 de Outubro da Secretaria-geral do Ministério 
da Saúde. 
352 Despacho 5/90, publicado no Diário da Republica, nº 78, II Série, de 3 de Abril de 1990, do Ministério da 
Saúde, determina que o Grupo de Trabalho da SIDA, passe a designar-se Comissão Nacional de Luta Contra 
SIDA, competindo-lhe a implementação de acções de luta contra a SIDA nas suas múltiplas vertentes: 
preventiva, educativa, assistencial, de investigação, de aconselhamento e de acompanhamento, sendo a mesma 
apoiada por um conselho consultivo e por uma direcção executiva, cuja constituição se refere. 
353 Disponível in: http://www.portugal.gov.pt/ 



Contextualização Teórica 
 

 135

Pelo Despacho nº 19871/2005354, é determinado a nomeação, e as competências, do 

coordenador nacional para a infecção VIH/SIDA, bem como são estabelecidos os objectivos 

gerais da respectiva coordenação. 

São objectivos gerais da Coordenação Nacional da Infecção VIH/SIDA coordenar a elaboração, 

dirigir e avaliar a execução do Programa Nacional de Prevenção da Infecção VIH/SIDA; 

assegurar o conhecimento da dinâmica populacional da Infecção VIH/SIDA; promover a 

produção sistemática  de indicadores, válidos e em tempo, da frequência da infecção e das 

características do agente e do hospedeiro; promover o conhecimento e a evolução dos 

determinantes dos comportamentos associados ao risco da Infecção VIH/SIDA; promover a 

adopção generalizada de práticas clínicas e terapêuticas baseadas no melhor conhecimento 

disponível, assim assegurando um acesso equitativo aos cuidados; promover a análise de 

tendências e a elaboração de cenários prospectivos355. 

Segundo Henrique Barros (Barros, 2008), o Coordenador Nacional para a Infecção VIH/Sida, na 

perspectiva de uma actuação concertada, a Coordenação da Infecção VIH/Sida surge como a 

estrutura para uma intervenção vertical que se espera capaz de catalisar iniciativas com o 

objectivo último de garantir a prevenção da infecção VIH/Sida, e o tratamento, o cuidado e o 

apoio aos que vivem com a infecção. Ainda segundo Barros, para atingir esse objectivo, deve 

haver articulação com organismos oficiais, com organizações não governamentais e 

especialmente com as pessoas que vivem com a infecção VIH/Sida, procurando assegurar “uma 

eficiente intervenção preventiva geral, presente nos mais variados sectores da sociedade, em particular nas escolas, 

mas também uma atenta actividade preventiva individualizada que promova o conhecimento individual do risco; 

que a exclusão e as desvantagens sociais não impeçam o acesso à prevenção, à detecção e ao tratamento da infecção; 

a não discriminação no local de trabalho e a reinserção laboral; o acesso às provas de detecção da infecção VIH, 

mantendo um acompanhamento e aconselhamento profissionais; o rastreio voluntário universal das grávidas; 

equidade no acesso às terapêuticas, promovendo a adesão aos tratamentos, nomeadamente através da intervenção 

integrada sobre co-morbilidades; um conhecimento continuado e válido dos indicadores epidemiológicos da infecção 

VIH/Sida, respondendo aos compromissos internacionais e criando bases para uma avaliação das políticas 

implementadas”. 

À Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida, no âmbito do Alto Comissariado da Saúde, 

está atribuída a responsabilidade de coordenar as actividades de prevenção da infecção no País. 

Cabe-lhe, assim, elaborar o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção pelo 

                                                
354 Despacho nº 19871/2005, publicado no Diário da República 2ª serie, nº 158, 15 de Setembro de 2005. 
355 http://www.sida.pt/, pesquisa efectuada em 15-06-2007. 
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VIH/Sida 2007-2010, documento que desenvolve a estratégia para orientar e coordenar o 

esforço nacional na luta contra a infecção ao longo dos próximos quatro anos.  

Globalmente, o Programa procura dar corpo às propostas do Plano Nacional de Saúde, 

integrando-se numa estratégia nacional mais geral de prevenção das doenças transmissíveis, e 

tendo como quadro de referência as orientações que decorrem da Declaração do Milénio, 

Declaração de Compromisso sobre VIH/Sida (Sessão Especial da Assembleia da Geral das 

Nações Unidas, 2001), a Declaração de Dublin e a Declaração de Vilnius. 

O Programa adopta e adapta os princípios fundamentais consignados nos três “uns”: uma 

liderança, um plano e um sistema de monitorização e avaliação, e estabelece duas grandes metas: 

a primeira relacionada com a diminuição da expressão da epidemia no País e a segunda relativa 

ao contributo nacional para a diminuição da dimensão da mundial da pandemia356.  

Até 2010 com o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/Sida pretende-se 

reduzir em Portugal o número de novas infecções VIH e diminuir o número de novos casos e de 

mortes por Sida pelo menos em 25%, contribuir internacionalmente para a redução da 

transmissão do VIH e melhorar os cuidados e o apoio aos doentes com infecção pelo VIH ou 

com sida, através da Ajuda Pública ao Desenvolvimento.  

Para a concretização destas duas metas foram traçadas onze áreas prioritárias de intervenção: o 

conhecimento da dinâmica e dos determinantes da infecção; a prevenção da infecção, com 

particular atenção às populações mais vulneráveis; o acesso à detecção precoce da infecção e à 

referenciação adequada; o acesso a tratamento de acordo com o estado da arte; a continuidade de 

cuidados e o apoio social aos infectados e afectados; o estigma e a discriminação; a partilha de 

responsabilidades; a formação continuada; a investigação; a cooperação internacional e a 

monitorização e a avaliação357. 

As crenças, atitudes e representações associadas às formas de transmissão do VIH/SIDA, bem 

como a forma como a infecção progride, produzem nos indivíduos, infectados e afectados, 

inúmeras necessidades pessoais e sociais.  

Em muitos casos, a infecção pelo VIH/SIDA dá origem a situações de ruptura social, mesmo em 

pessoas, até então, socialmente integradas, conduzindo, frequentemente, à perda de suportes de 

inserção, como o enquadramento afectivo, o alojamento e o emprego. 

                                                
356 Ministério da Saúde, Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/Sida 2007-2010: Um 
Compromisso com o Futuro, 1 de Dezembro de 2006. Disponível In:  
http://www.portaldasaude.pt/, pesquisa efectuada em 14-06-2007. 
357 Ministério da Saúde, Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/Sida 2007-2010: Um 
Compromisso com o Futuro, 1 de Dezembro de 2006. Disponível In:  
http://www.portaldasaude.pt/, pesquisa efectuada em 10-06-2007. 
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Muito embora esta problemática do VIH/SIDA tenha surgido inicialmente como um problema 

de saúde, é cada vez mais um problema de ordem social, com múltiplas implicações na 

comunidade. Estas implicações, de cariz individual e social, traduzem-se, essencialmente, em 

hospitalizações prolongadas e/ou frequentes, alterações emocionais com implicações a nível 

psicológico, dificuldades de manutenção e/ou obtenção de emprego, diminuição das capacidades 

económicas e o afastamento e/ou rejeição dos elementos de suporte social do indivíduo, 

nomeadamente, colegas, amigos, vizinhos e, muitas vezes, a própria família. 

A actual cobertura do Serviço Nacional de Saúde em termos do tratamento e acompanhamento 

de infectados VIH/SIDA é carente em múltiplos aspectos, muito em particular no apoio 

psicossocial. Tem havido dificuldades de planeamento, de uma forma mais centralizada e 

coordenada por objectivos. Contudo, as unidades mais especializadas no tratamento destes 

doentes têm desenvolvido um esforço notável, desenvolvendo uma praxis clínica a todos os 

títulos notável.  

É importante desenvolver esforços de articulação entre as diferentes unidades especializadas no 

atendimento a doentes. Manter uma boa adesão à terapêutica é essencial para obter os máximos 

benefícios desta, ou seja, estabilizar o doente clinicamente, manter a supressão da carga vírica e 

prevenir o desenvolvimento de resistências do vírus à medicação. Os baixos níveis de adesão 

terapêutica estão intimamente relacionados, apesar dos extraordinários avanços da indústria 

farmacêutica, com o aumento de resistências, insucesso das terapêuticas e maior risco de 

progressão da patologia.  

Apesar da medicação anti-retrovírica ser de acesso gratuito, as imprescindíveis terapêuticas de 

profilaxia primária e secundária podem representar elevados custos para o utente. 

Uma política de incentivo aos doentes, que os apoie na gestão do seu dia-a-dia, é uma das 

prioridades, gerando mais-valias nas áreas clínicas, de enfermagem, de psicologia e de serviço 

social. 

Os Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH são centros de diagnóstico que 

permitem o acesso voluntário, confidencial e gratuito ao teste do VIH, possibilitando a detecção 

precoce da infecção VIH.  

O Plano Nacional de Saúde 2004-2010 no seu conjunto, representa o que podemos designar 

como um “fio condutor” para que as instituições do Ministério da Saúde, outros organismos do 

sector da Saúde – governamentais, privados e de solidariedade social - e de outros sectores de 
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actividade, possam assegurar ou contribuir para a obtenção de “Ganhos em Saúde”, de 2004 a 

2010, orientados pela promoção da saúde e pela prevenção da doença358.  

Através da identificação de prioridades, do desenvolvimento de planos e programas, da criação 

de normas e de sistemas de monitorização e vigilância, tenta-se criar um contexto em que se 

torne possível a gestão mais racional da doença por todos os envolvidos: pacientes, 

administradores, gestores, médicos hospitalares, médicos de saúde pública, clínicos gerais, 

enfermeiros ou outros profissionais, como os de reabilitação. 

É objectivo deste plano reduzir a transmissão do VIH/SIDA e melhorar o apoio aos indivíduos 

portadores de VIH/SIDA através da implementação de melhorias na qualidade do acesso e da 

informação, prevenção, redução de riscos, rastreio e diagnóstico precoce da infecção pelo 

VIH/SIDA, através de uma rede de serviços, que envolve os parceiros sociais na comunidade, os 

Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce (CAD) e na articulação entre os cuidados de 

saúde primários e os cuidados especializados359.  

As doenças infecciosas podem constituir um perigo para a comunidade. Por isso, o médico, 

quando tem conhecimento da ocorrência de uma dessas doenças, designadas por doenças de 

declaração obrigatória, deve preencher o Boletim de Declaração Obrigatória360. O objectivo é 

diminuir o risco de contágio dessas doenças361.   

Em Fevereiro de 2005 à semelhança de outros países da União Europeia, por proposta pela 

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, que a infecção VIH/SIDA fosse incluída na lista das 

patologias de notificação obrigatória, de âmbito nacional, sendo essa notificação efectuada pelo 

médico assistente, com base no diagnóstico clínico e laboratorial.  

A infecção VIH/SIDA foi então considerada como patologia de notificação obrigatória, Portaria 

nº 258/2005362, em que os casos de infecção em qualquer estádio deverão ser notificadas para o 

Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis.  

A infecção pelo VIH passou a integrar a lista das Doenças de Declaração Obrigatória de maneira 

a poder optimizar o seu controle epidemiológico, e apesar de colidir como direito à privacidade 

individual, encontrou o seu fundamento no interesse público e no bem comum (Nunes, 2006). 

                                                
358 Plano nacional de saúde 2004-2010, I Volume, Prioridades, Ministério da Saúde, Lisboa, 2004, in: 
http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/vol1_04.html. 
359 Plano nacional de saúde 2004-2010, II Volume, Orientações Estratégicas, Ministério da Saúde, Lisboa, 2004, 
in: http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/vol2_222.html. 
360 Disponível in: http://bdjur.almedina.net/ 
361 Disponível in: http://www.dgs.pt/, pesquisa efectuada em 10-06-2007. 
362 Portaria nº 258/2005, de 16 de Março, publicada no Diário da República nº 53, Série I-B de 16 de Março de 
2005. Disponível in: http://www.srsdocs.com/parcerias/normas/legislacao/dr/2005/declaracao_sida.pdf 
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Em Portugal o registo dos casos notificados é efectuado pelo Centro de Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, solicitando, sempre que necessário, elementos 

epidemiológicos e outros em falta, de forma a completar a informação disponível para cada caso, 

de acordo com os objectivos dos sistemas de vigilância da infecção VIH/SIDA nacional e 

europeu (Eurohiv). 

O Centro tem como missão desenvolver actividades no âmbito da vigilância epidemiológica das 

doenças transmissíveis, nomeadamente, VIH e SIDA; desenvolve acções tendentes ao 

conhecimento da situação epidemiológica, em Portugal, das patologias mencionadas. 

A transição do sistema de vigilância com base na notificação voluntária para a notificação 

obrigatória procurou melhorar o sistema de vigilância, isto é, garantir que todos os casos 

diagnosticados fossem efectivamente notificados, obtendo-se desta forma uma maior fiabilidade 

da informação.  

A 31 de Dezembro de 2007, encontravam-se notificados 32 491 casos de infecção VIH /SIDA 

nos diferentes estádios de infecção, ou seja, o total acumulado dos casos de infecção pelo vírus 

da imunodeficiência humana segundo a classificação epidemiológica (Portadores Assintomáticos 

[PA], Sintomáticos Não-SIDA e SIDA), entre 01/01/1983 e 31/12/2007. 

Como elemento comum a todos os estádios, verificou-se que o maior número de casos 

notificados (“casos acumulados”) corresponde a infecção em indivíduos referindo consumo de 

drogas por via endovenosa ou “toxicodependentes”, constituindo 43,9% (14 252 / 32 491) de 

todas as notificações, reflectindo a tendência inicial da epidemia no País.  

O número de casos associados à infecção por transmissão sexual (heterossexual) representa o 

segundo grupo com 38,8% dos registos e a transmissão sexual (homossexual masculina) 

apresenta 12,0% dos casos; as restantes formas de transmissão correspondem a 5,3% do total.  

Os casos notificados de infecção VIH/SIDA, que referem como forma provável de infecção a 

transmissão sexual (heterossexual), apresentam uma tendência evolutiva crescente. No segundo 

semestre de 2007, a categoria de transmissão “heterossexual” regista 57,2% dos casos notificados 

(PA, Sintomáticos não-SIDA e SIDA)363. 

Entre 1 Julho e 31 de Dezembro de 2007 foram recebidas no Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, I.P., notificações de 887 casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, 

63,6% dos quais diagnosticados nesse mesmo período, assim distribuídos por: 261 casos de 

                                                
363 Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis: Infecção VIH/SIDA do Instituto Nacional 
de Saúde DR. Ricardo Jorge, a situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2007, Lisboa, Fevereiro de 2008, 
disponível in: http://www.insarj.pt/ 
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SIDA, 121 casos classificados como sintomáticos não-SIDA e 505 casos de Portadores 

Assintomáticos364. 

O número de pessoas que vivem com o VIH está a aumentar, assim como as complicações 

causadas pela SIDA. A nível mundial a situação no final de 2006 é de 39.5 milhões pessoas 

infectadas; 4.3 milhões novos casos/2006; 2,3 milhões de crianças e 17,7 milhões de mulheres365.  

A África Subsaariana é a região mais afectada com 24,7 milhões; o Norte África e Médio Oriente 

com 460,000; a América Latina com 1.7 milhões; a América Norte com 1,4 milhões; a Ásia 

Oriental com 750,000;  a Europa Oriental e Ásia Central com 1.7 milhões;  a Europa Ocidental e 

Central com 740,000 e a Oceânia com 81,000 366. 

A terapêutica anti-retrovírica e o rastreio da infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana na 

grávida têm contribuído para a redução da transmissão vertical deste vírus. 

A criação de serviços que permitem o diagnóstico voluntário, confidencial e gratuito da infecção 

pelo VIH, através da criação da Rede de Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce da 

infecção pelo VIH (REDE CAD), poderá também contribuir para o conhecimento da 

seropositividade nas grávidas. 

Segundo o relatório da Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA de 31 de Dezembro 

de 2006, a causa provável causa de transmissão da infecção VIH nas mulheres grávidas é a 

transmissão sexual em 677 casos (89%); a toxicodependência em 76 casos (10%) e em 3 casos 

(0,4%) a transfusão. Cinco mulheres não especificam qualquer factor de risco367. 

Do total de mulheres grávidas, 187 casos foram diagnosticados entre 1986 e 2000, registando-se 

um elevado número de notificações (574) para o período 2001-2006. O reduzido número de 

casos de infecção VIH/SIDA notificados em 2006 reflecte, possivelmente, o rastreio da infecção 

na mulher antes desta engravidar368. 

Estes números alertam para a importância da consulta pré-concepcional, como medida para 

ajudar a reduzir a gravidez em contexto de infecção pelo VIH, a transmissão ao parceiro sexual a 

transmissão vertical. 

                                                
364 Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis: Infecção VIH/SIDA do Instituto Nacional 
de Saúde DR. Ricardo Jorge, a situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2007, Lisboa, Fevereiro de 2008, 
disponível in: http://www.insarj.pt/ 
365 Disponível in: http://data.unaids.org/ 
366 Disponível in: http://data.unaids.org/pub/EpiReport/2006/2006_EpiUpdate_es.pdf 
367 Disponível in: http://www.sida.pt/ 
368 Disponível in: http://www.sida.pt/, pesquisa efectuada em 15-06-2007. 
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Dos 53 casos de mulheres grávidas diagnosticadas com infecção VIH em 2006, 30 casos (56,6%) 

são naturais de Portugal, 22 casos (41,5%) referem ser naturais de um País Africano e 1 caso 

(1,9%) é natural da América Latina. 

A infecção pelo VIH em mulheres jovens coloca três problemas fundamentais: a infecção do 

parceiro sexual, a possibilidade de transmissão vertical (de mãe para filho), em caso de gravidez, e 

as repercussões da própria infecção sobre a capacidade reprodutiva. 

Para muitas mulheres partilhar o diagnóstico com o companheiro/família significa revelar ou 

levantar suspeitas sobre os seus comportamentos. 

O estigma social pode provocar não só o medo de partilhar o diagnóstico com o 

companheiro/família, mas também a inibição na procura de cuidados de saúde. Este problema 

surge com mais frequência quando o companheiro não esta infectado pelo VIH e não existem 

certezas quanto à via de transmissão da infecção na mulher. Confrontado com o diagnóstico, a 

relação pode terminar e a família desmembrar-se. 

No estudo de Kamenga e colaboradores refere-se que existe uma maior percentagem de homens 

seronegativos para o VIH que se divorciaram da sua esposas seropositivas, comparativamente às 

mulheres nas mesmas condições (Kamenga e colaboradores, 1991, p. 61-67). 

A opção pelo segredo, motivada pelo medo da discriminação e da rejeição, cria um conflito, por 

um lado, protege a intimidade individual e familiar, e por outro, o afastamento dos cuidados de 

saúde, do apoio psicológico, emocional e social. O segredo do diagnóstico por um dos parceiros 

é impeditivo da resolução deste dilema e põe em causa o papel da família na prevenção da 

família. 

No estudo efectuado por T. Araújo (2005, p. 136) são frequentes as perturbações na relação com 

o companheiro na sequência do conhecimento e partilha do diagnóstico de infecção pelo VIH. 

No total das mulheres (40) que tinham parceiro sexual no momento em que conheceram o 

resultado positivo do teste VIH ou que posteriormente iniciaram uma relação, 35 partilharam o 

diagnóstico. As mulheres que não quiseram revelar (6), desconhecem o estado serológico do 

companheiro e tem medo da rejeição (3) ou por se relacionarem com múltiplos parceiros (2). 

No Código Penal, refere no artigo 283º369 o crime de propagação de doença contagiosa é punido 

com pena de prisão.  

                                                
369 Artigo 283º - Propagação da doença, alteração da análise ou receituário 
 “1. quem: a) – propagar doença contagiosa [...] 
e criar deste modo perigo para a vida ou perigo grave para a integridade fisica de outrem é punido com pena de 
prisão de 1 a 8 anos. 
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Damião da Cunha afirma que “no caso de a transmissão do vírus se verificar no âmbito e uma relação estável 

e baseada numa legítima confiança, não se pode falar de um acto de propagação. [...] Diferentemente, caso haja a 

possibilidade de posterior transmissão do vírus, seja no caso de contacto ocasional, seja noutra qualquer hipótese, 

então poderá equacionar-se a propagação (ou eventualmente a sua tentativa) e o preenchimento deste crime”. 

Sendo teoricamente possível a punição a título de homicídio, revela-se de extrema dificuldade 

por varias razões: a SIDA é uma doença crónica; portadores de VIH que nunca desenvolvem a 

doença; vírus pode ser proveniente de varias fontes: relações sexuais, transfusões de sangue, 

contactos sanguíneos no barbeiro ou dentista, etc. (Pereira, 2004, p. 184). 

É sempre salvaguardada a hipótese de punição a título de tentativa de homicídio (mesmo que a 

morte não se verifique ou o processo causal não seja provado em tribunal por intervenção de 

terceiro).  

A revelação de segredo relativo a doença grave e transmissível, é aceite, através do direito de 

necessidade, para a salvaguarda da vida e da saúde de terceiros, nomeadamente no caso da SIDA 

(Pereira, 2004, p. 184; Andrade, 2004). 

Os autores são hoje unânimes em reconhecer ao médico o direito de necessidade de informar os 

familiares do portador da doença SIDA que se recusa a faze-lo bem como outros médicos ou 

profissionais de saúde que vão lidar com o doente (Andrade, 1999, p. 797). 

Perante crimes previstos nos artigos 163º a 167º (Crimes contra a liberdade sexual), 171 a 174º 

(Crimes contra a autodeterminação sexual) do Código Penal (Antunes, 1999, p. 587), as penas 

são agravadas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se o agente for portador de 

doença sexualmente transmissível, conforme artigo 177º370. 

                                                                                                                                                   
2. se o perigo referido no número anterior for criado por negligência, o agente é punido com pena de prisão até 
5 anos. 
3. se a conduta referida no nº1 for práticada por negligência, o agente é punido com pena de prisão até 3 anos 
ou com pena de multa.” 
Disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
370 Artigo 177.º - Agravação 
“1 - As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º e 167.º a 176.º são agravadas de um terço, nos seus limites 
mínimo e máximo, se a vítima: 
a) For ascendente, descendente, adoptante, adoptado, parente ou afim até ao segundo grau do agente; ou 
b) Se encontrar numa relação familiar, de tutela ou curatela, ou de dependência hierárquica, económica ou de 
trabalho do agente e o crime for praticado com aproveitamento desta relação. 
2 - As agravações previstas no número anterior não são aplicáveis nos casos do n.º 2 do artigo 163.º, do n.º 2 do 
artigo 164.º, da alínea c) do n.º 2 do artigo 169.º e da alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º 
3 - As penas previstas nos artigos 163.º a 167.º e 171.º a 174.º são agravadas de um terço, nos seus limites 
mínimo e máximo, se o agente for portador de doença sexualmente transmissível. 
4 - As penas previstas nos artigos 163.º a 168.º e 171.º a 174.º são agravadas de metade, nos seus limites 
mínimo e máximo, se dos comportamentos aí descritos resultar gravidez, ofensa à integridade física grave, 
transmissão de agente patogénico que crie perigo para a vida, suicídio ou morte da vítima. 
5 - As penas previstas nos artigos 163.º, 164.º, 168.º, 174.º, 175.º e no n.º 1 do artigo 176.º são agravadas de um 
terço, nos seus limites mínimo e máximo, se a vítima for menor de 16 anos. 
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Costa Andrade citado por Pereira, refere que “é consensual a licitude (ex vi direito de necessidade) da 

revelação de segredo relativo a doença grave e transmissível com vista à salvaguarda da vida e da saúde de terceiros. 

O médico pode revelar aos familiares que alguém é portador da doença sexualmente transmissível caso ele não se 

disponha a fazê-lo. Reconhece-se ao médico o direito de necessidade de informar os familiares do portador da doença 

que se recusa a fazê-lo bem como outros médicos ou profissionais de saúde que vão lidar com ele” (Pereira, 2004, 

p. 185). 

Refere Costa Andrade que, no caso de um casal em que o médico é simultaneamente médico de 

ambos, este tem o dever de informar um dos seus consulentes sobre os riscos de saúde em que 

incorre, mesmo violando outro dever, o de manter sigilo sobre o estado clínico de outro seu 

doente, podendo o médico incorrer em responsabilidade criminal por prática de homicídio ou 

ofensas à integridade física por omissão (artigo 10º do Código penal) (Pereira, 2004, p.185). 

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) emitiu o Parecer 

32/CNECV/2000 sobre Sigilo Médico (Archer, 2000) em que o que está em causa é um doente 

seropositivo para o vírus VIH, que mantêm relações sexuais não protegidas com a sua mulher e 

nunca a informou da sua seropositividade. A médica assistente depara-se com o conflito entre 

dois deveres: o da defesa da privacidade do seu doente através do sigilo médico e, por outro lado, 

o da protecção da saúde e vida da mulher do seu paciente e dos eventuais filhos do casal. 

O CNECV é da opinião que a médica em causa deve efectuar todos os esforços ao seu alcance 

para persuadir o seu doente a informar a sua mulher. Caso ele não o faça a médica segundo este 

parecer, deve informar o seu doente que irá cumprir a sua obrigação de comunicar à sua mulher a 

sua seropositividade, o que não pressupõe, neste caso, quebra de sigilo médico. As normas éticas 

de respeito pela legitimidade e pela vida de terceiros justificam a comunicação em causa à mulher 

do doente para que esta possa fazer os testes de diagnóstico e iniciar tratamento, caso já tenha 

sido infectada. 

Neste caso verifica-se a aplicação ao caso dos artigos 195º, 283º, nº 1 e 10º371 respectivamente do 

Código Penal. Verifica-se crimes de violação de segredo e de propagação de doença contagiosa, 

por omissão do médico, e do entrecruzar da problemática com a possibilidade de violação de 

segredo profissional e perpetuação do respectivo crime (Rueff, 2005, p. 262). 

                                                                                                                                                   
6 - As penas previstas nos artigos 163.º, 164.º, 168.º, 175.º e no n.º 1 do artigo 176.º são agravadas de metade, 
nos seus limites mínimo e máximo, se a vítima for menor de 14 anos. 
7 - Se no mesmo comportamento concorrerem mais do que uma das circunstâncias referidas nos números 
anteriores só é considerada para efeito de determinação da pena aplicável a que tiver efeito agravante mais 
forte, sendo a outra ou outras valoradas na medida da pena” 
Disponível In: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
371 Disponível In: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
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Os crimes de perigo comum são referidos no artigo 283º do Código Penal, em que quem 

propagar doença contagiosa e provocar perigo para a vida ou perigo grave para a integridade 

fisica de outrem é punido segundo o Código penal com pena de prisão de 1 a 8 anos, se a 

conduta for práticada por negligência, o agente também é punido372. 

É importante que exista uma adequação de actuação do profissional de saúde perante este 

conflito de forma a ponderar os interesses em causa. 

A infecção de outrem com o vírus da SIDA é uma ofensa à integridade física grave sempre que 

se possam relacionar as manifestações patológicas próprias deste tipo de infecção com um acto 

de transmissão determinado (Faria, 1999, p. 232). A infecção com o vírus da SIDA é um 

comportamento que cria um perigo para a vida de outrem nos termos da alínea d) do artigo 

144373º do Código Penal. 

Se o agente tendo conhecimento da sua doença, mantém relações sexuais de risco, com um ou 

mais parceiros, aceitando o perigo de transmissão do vírus, não existem dúvidas que a sua 

conduta é dolosa, e a provar-se a existência de uma relação de causalidade entre esses contactos e 

o desencadear da doença, o agente deve ser condenado por ofensas à integridade físicas dolosas. 

A transmissão da infecção gera um perigo para a vida de outrem (Faria, 1999, p. 232; Palma, 

2005, p. 119). 

Quando se está perante um acto de transmissão em contexto amoroso, apesar de poder ser 

explicado e compreendido, não é inequívoco que esteja excluído o dolo de homicídio, devido ao 

natural confronto do agente com o risco da vítima e a eventual sobreposição de certos interesses 

emocionais à não contaminação da vítima. A lógica do desejo amoroso é muitas vezes egoísta e 

possessiva podendo-se tornar homicida (Palma, 2005, p. 119).  

O princípio da legalidade impõe que só se verifica a propagação (e não apenas a possibilidade de 

propagação), quando as vítimas contraírem a doença (Palma, 2005, p. 122). 

Conforme refere a American Psychiatric Association (APA), se o médico possui “informações 

clínicas convincentes” de que o paciente está infectado com o VIH e se tem razões para acreditar que 

as acções desse paciente colocam outras pessoas em risco de contagio, então “é eticamente 
                                                
372 Disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
373 Artigo 144.º Ofensa à integridade física grave 
Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a: 
a) Privá-lo de importante órgão ou membro, ou a desfigurá-lo grave e permanentemente; 
b) Tirar -lhe ou afectar -lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, de 
procriação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem; 
c) Provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou incurável; ou 
d) Provocar-lhe perigo para a vida; 
é punido com pena de prisão de dois a dez anos. 
Disponível In: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
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permissível que o médico notifique uma pessoa identificável que julgue estar a correr risco de contrair o vírus” 

(Beauchamp e Childress 2002, p. 462). 

Um paciente infectado com o VIH, tem responsabilidade e deve abster-se de práticas que 

coloquem em risco a vida de terceiros, tendo a obrigação de evitar a transmissão da doença. 

Perante a recusa do infectado em comunicar ao seu parceiro sexual o seu estado, pode-se quebrar 

o sigilo médico para defender a saúde de terceiros. No entanto, deve-se restringir a informação 

apenas a quem dela necessite (Carvalho e Porto, 2002, p. 296; Goldim e Francisconi, 1998, p. 

278). 

Não há dúvida, que o bem da vida humana é superior ao do direito à discrição, portanto por 

vezes surgem situações que apontam ao médico a necessidade de extensão do segredo 

profissional (Carvalho e Porto, 2002, p. 300). 

Walter Osswald (2007) afirma que “o sigilo é um bem e a vida é um bem superior”, portanto o sigilo 

deve ser levantado e quebrado. Refere ainda que se deve comunicar ao doente que vamos 

quebrar o segredo profissional e pedir-se autorização à ordem respectiva.  

O Plano Nacional de Saúde 2004-2010, globalmente entendido como sucedâneo do esforço 

realizado a partir da segunda metade da década de noventa, assume para a política da saúde, 

particular importância como guia orientador de mudanças e de metas globais para a saúde dos 

portugueses. 

Os princípios e direitos humanos segundo Rueff (2006) das pessoas infectadas e afectadas pela 

infecção do VIH/sida, bem como tendentes a prevenir o alastramento desta epidemia incluem: o 

direito à saúde; o direito à igualdade e o princípio da não discriminação; o direito à educação e 

informação; os direitos da criança; o direito ao trabalho; o direito à privacidade; o direito a casar e 

a fundar uma família; o direito à liberdade, o direito à segurança social, assistência e bem-estar; o 

direito à liberdade de movimentos e a não ser submetido a tratamentos cruéis desumanos ou 

degradantes, entre outros. 

Em relação à privacidade, ainda segundo Rueff (2006) as medidas constantes do Anexo à 

Recomendação nº R (89) 14 da Comissão de Ministros do Conselho da Europa (24 de Outubro 

de 1989), refere que seja respeitada a confidencialidade na comunicação de informação sobre 

seropositividade a terceiros e de que se vele para que em princípio não seja efectuada qualquer 

comunicação sobre seropositividade aos parceiros (as) sexuais, sem o consentimento expresso do 

doente e encorajar o pessoal de saúde quanto à importância de ajudar os portadores de VIH a 

compreenderem a sua responsabilidade frente aos companheiros sexuais.  
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Quando estamos perante um conflito de deveres (artigo 36º do Código Penal374), um dever de 

agir e um dever de omitir, esta problemática deve-se tratar segundo Rueff (2005, p. 263) no 

Direito de Necessidade, de acordo com o artigo 34º375 do Código Penal. 

No Direito Interno Português existe a possibilidade, absolutamente excepcional e justificada por 

direito de necessidade ou conflito de deveres, nos termos dos artigos 34º/36º do Código Penal, 

de comunicação por parte do médico ao companheiro (a), se este correr riscos de poder ser 

contaminado e caso o portador (a) do vírus de VIH se recuse a fazê-lo, quando o médico prestar 

simultaneamente os seus serviços a ambos os membros do casal (Rueff, 2006). 

2.3.2.4 Indivíduo ferido com causa duvidosa 

Reconhecer concretamente os direitos essenciais e fundamentais do Homem constitui um acto 

profissional de muito elevado nível. Os profissionais de saúde, pelo lugar que ocupam, 

acompanham o Homem desde a concepção até à morte. O respeito dos direitos Humanos e o 

direito à vida e à dignidade da existência em primeiro lugar é sinal e factor de humanização. 

A humanização das interacções de saúde é a expressão de competência profissional e é muitas 

vezes representada não só como defesa da vida, mas como ajuda para que o homem volte a 

encontrar o sentido da sua existência. O respeito pela vida humana, a sua defesa em qualquer 

circunstância e a sua promoção até ao limite máximo que for possível, constituem o primeiro 

dever do enfermeiro que se proclama dos valores humano-cristãos. 

Perante um exercício dominado pela técnica é necessário que o enfermeiro respeite a deontologia 

na profissão para que estabeleça com os utentes relações humanas suficientemente responsáveis 

e com os outros profissionais relações de equipa colaborantes. 

Segundo o Código Deontológico do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros376, no artigo 82377 

alínea a) o enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida tem o dever de atribuir à vida de 

qualquer pessoa igual valor, pelo que protege e defende a vida humana em todas as 

circunstâncias. A alínea b) faz alusão ao respeito pela integridade bio-psicossocial, a alínea c) 

                                                
374 Disponível In: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
375Disponível In: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
376Disponível in: http://www.esslei.ipleiria.pt/ 
377 “Artigo 82º - Dos direitos à vida e à qualidade de vida 
O enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida durante todo o ciclo vital, assume o dever de: 
a) - Atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo que protege e defende a vida humana em todas as 
circunstâncias. 
b) – Respeitar a integridade bio-psicossocial, cultural e espiritual da pessoa; 
c) – Participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de vida;  
d) - Recusar a participação em qualquer forma de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante” 
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refere-se ao dever de valorizar a vida e a alínea d) reporta-se ao facto do enfermeiro se recusar a 

participar em qualquer tipo de tortura ou tratamento cruel. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu artigo 3º378 refere que todo o indivíduo 

tem direito a vida, à liberdade e à segurança pessoal. No artigo 5º refere que ninguém será 

mantido em escravatura ou em servidão. 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem aborda o direito à vida no artigo 1º 

em que refere “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua Pessoa”379. 

A Convenção Americana sobre Direitos do Homem consagra o direito à vida no seu artigo 4º, 

em que refere que qualquer pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve 

ser protegido pela lei e, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida 

arbitrariamente. Esta convenção consagra no artigo 5º o direito à integridade pessoal em que é 

referido que qualquer pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e 

moral380.  

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos381 faz também alusão ao respeito pela 

vida humana.  

Os Estados Partes no referido Pacto reconhecem estes direitos decorrentes da dignidade inerente 

à pessoa humana. No artigo 6º, faz referência que o direito à vida é inerente à pessoa humana. 

Este direito deve ser protegido pela lei e que ninguém pode ser arbitrariamente privado da vida. 

No artigo 7º é efectuado referência à protecção da integridade física: “Ninguém será submetido à 

tortura nem a pena ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradante”382.  

A Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais383 faz 

também alusão no artigo 2º ao direito à vida. O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela 

lei e ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida, salvo em execução de uma sentença 

                                                
378 Declaração Universal dos Direitos do Homem: Adaptada e Proclamada pela Assembleia-geral da ONU, na 
sua Resolução 217 (III), de 10 de Dezembro de 1948 - Artigo 3º (NUNES, e SERRÃO 1998, p.187). 
379 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Resolução XXX, Acta Final, aprovada na IX 
Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em Abril de 1948 
Disponível in:  
http://www.fd.uc.pt/ 
380 Disponível In: http://www.aids.gov.br/legislacao/vol1_4.htm 
381 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Resolução 
2200 (XXI) Assembleia-geral dos Estados Membros das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966. Aprovado 
para ratificação pela Lei n.º 29/78, de 12 de Junho, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 15 de 
Setembro de 1978, disponível in: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/ 
382 Disponível in: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/ 
383 Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, adoptada em Roma, a 4 
de Novembro de 1950, aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13 de Outubro, publicada no Diário da 
República, I Série, n.º 236/78, rectificada por Declaração da Assembleia da República publicada no Diário da 
República, I Série, n.º 286/78, de 14 de Dezembro e entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 9 de 
Novembro de 1978, disponível in: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/ 
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capital pronunciada por um tribunal, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei. No 

artigo 3º é referido que ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos 

desumanos ou degradantes.  

O artigo 4º da Carta dos Direitos do Utente384 menciona que o utente goza do direito inviolável à 

vida. 

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 24º faz referência à importância e ao 

direito de qualquer cidadão à vida, estabelece que a vida humana é inviolável e que em caso 

algum haverá pena de morte, e no seu artigo 25º refere que a integridade moral e física das 

pessoas é inviolável e que ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis ou 

desumanas 385. 

O direito à vida faz parte integrante dos direitos fundamentais. Qualquer documento 

internacional, quer seja convenções ou cartas, afirma que o primeiro e mais importante direito 

fundamental é o direito à vida (Gerin, 1996, p. 23). 

O Código Penal386 “Dos Crimes contra a integridade física”, no artigo 153º, refere que quem ameaçar 

outra pessoa com a prática de crime contra a vida é punido com pena de prisão até 1 ano ou com 

pena de multa até 120 dias. No artigo 154º quem por meio de violência ou de ameaça com mal 

importante, constranger outra pessoa a uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade, é 

punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

                                                
384 Portugal, Entidade Reguladora da Saúde: Carta dos Direitos do Utente dos Serviços de Saúde, elaborada pela 
Departamento de Protecção da Qualidade e Direitos dos Cidadãos da Entidade Reguladora da Saúde; Porto, 
2005. 
385 Artigo 24º -  Direito à vida: 
1 - A vida humana é inviolável 
2 - Em caso algum haverá pena de morte. 
Artigo 25.º- Direito à integridade pessoal 
1 - A integridade moral e física das pessoas é inviolável. 
2 - Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. (Canotilho e 
Moreira, 2005) 
386 Artigo 153º - Ameaça 
1 - Quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, 
a liberdade e autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor, de forma adequada a 
provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de 
prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 
2 - Se a ameaça for com a prática de crime punível com pena de prisão superior a 3 anos, o agente é punido 
com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 
3 - O procedimento criminal depende de queixa. 
Artigo 154º - Coacção 
1 - Quem, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, constranger outra pessoa a uma acção ou 
omissão, ou a suportar uma actividade, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 
Disponível in: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.PDF 
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No Código Civil, artigo 483º387, aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 

de outrem fica obrigado a indemnizar o lesado. 

A vida encontra-se protegida como um bem jurídico, nos artigos 131º a 139º do Código Penal. 

Os crimes contra a integridade física são descritos nos artigos 143º a 152º388. 

O crime de homicídio constitui o tipo legal fundamental dos crimes contra a vida. O conteúdo 

essencial do ilícito de todos os crimes contra a vida é o bem jurídico protegido: a vida de outra 

pessoa (Dias, 1999, p. 3). 

O tipo objectivo de ilícito do homicídio consiste em matar outra pessoa, segundo Figueiredo 

Dias (1999), portanto, o homicídio realiza-se com a morte de outra pessoa, isto é, com o causar a 

morte de pessoa diferente do agente. 

O crime de ofensa à integridade física grave surge como um delito qualificado pelo resultado. O 

bem jurídico protegido corresponde à integridade física do ofendido, entendida esta como 

integridade corporal. 

O profissional de saúde perante um doente (ao qual está a prestar cuidados pois encontra-se 

ferido e necessita de tratamento) que lhe confessa que matou outra pessoa e lhe pede para não 

revelar, fica perante um dilema ético. Por um lado está abrangido pelo segredo profissional e, por 

outro lado, sob a obrigação de proteger a vida de terceiros. 

Segundo Manuel Andrade (1999, p. 792) existem duas causas de justificação de ilicitude, que 

ganham um peso privilegiado que são as autoridades legais e o direito de necessidade. 

As disposições legais que autorizam a revelações de segredo, podem-se ilustrar com as situações 

de quebra de segredo imposta pelo tribunal competente nos termos do artigo 135º do Código 

Processo Penal.  

O tribunal competente só pode impor a quebra do segredo profissional quando “este se mostre 

justificado face às normas e princípios aplicáveis da lei penal nomeadamente face ao princípio da prevalência do 

interesse preponderante” (Andrade, 1999, p. 795). 

O artigo 135º do Código Processo Penal consagrou a solução que admite a justificação da 

violação de segredo desde que esteja em causa a perseguição dos crimes mais graves, os que 

provocam maior alarme social. O profissional será chamado ao processo criminal como 

testemunha. 
                                                
387 Artigo 483.º - Princípio geral  
1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal 
destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação.  
Disponível in: http://www.dgpj.mj.pt/ 
388 Disponível in: http://dre.pt/pdf 
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A justificação a titulo de direito de necessidade ocorre quanto (artigo 34º do Código penal), a 

revelação for necessária para afastar perigo iminente que ameaça interesses superiores (Andrade, 

1999, p. 796). 

Actualmente, é quase consensual a licitude da revelação de segredo relativo a doença grave e 

transmissível com objectivo de salvaguardar a vida e saúde de terceiros (Andrade, 1999, p. 797). 

Segundo Osswald (2007) afirma que “até que ponto se deve conservar esse segredo quando põe em risco a 

vida de terceiros?”, “a prática de homicídio, em que o indivíduo fica ferido e procura cuidados, o profissional deve 

falar à policia”, porque “deve-se referir o paradeiro de um criminoso para deixar de constituir perigo”. Refere 

ainda que o segredo profissional deverá ser levantado por indicação da ordem dos médicos. 

2.3.3 Modelo Principalista de Tom Beauchamp e James Childress 

A ética significa decidir sobre “o que é mais correcto fazer?” ou “decidir como devo eu agir?”. A resposta a 

estas questões deve ser descoberta nas inter-relações entre os profissionais de saúde e o doente 

(Queirós, 2001, p. 21). 

A ética refere-se ao estudo e à prática daquilo que é bom e correcto para os seres humanos 

(Thompson, Melia e Boyd, 2004, p. 5). 

O Direito regula coercitivamente a actividade humana em razão do bem comum. O Biodireito 

formula as normas e princípios jurídicos que rejam a aplicação dos avanços das Ciências 

Biomédicas à vida humana.(Melo, 1998, p. 171) 

O Direito da Saúde é definido por  Correia (1991) como um sistema de normas jurídicas que 

disciplinam as situações que têm a saúde por objecto imediato ou mediato e regulam a 

organização e o funcionamento das instituições destinadas à promoção e defesa da saúde. 

A bioética, ou ética biomédica, é um ramo especial da ética, é uma “ética da vida” que considera 

como, quando e porquê o investigador interfere com o “valor da vida humana” e de que modo esse 

valor orienta as suas decisões, quando interage com outro homem (Melo, 1999, p. 26). 

O termo bioética surge pela primeira vez por Van Rensselaer Potter, médico investigador na área 

da oncologia, em 1970. Potter recorreu ao termo bioética para designar uma nova “ciência da 

sobrevivência” (Neves, 2002, p. 30). A bioética caracteriza-se essencialmente pela sua natureza 

transdisciplinar, uma vez que procura consagrar os conhecimentos de vários saberes. 

A chamada teoria dos quatro princípios foi formulada pela primeira vez por Tom L. Beauchamp 

e James F. Childress, publicada no livro Principles of Biomedical Ethics, cuja primeira edição foi em 

1979. 
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Existem semelhanças estruturais e de conteúdo com o modelo teórico proposto pelo “Relatório 

de Belmont”389, em 1978. Beauchamp  foi um dos relatores do “Relatório de Belmont” (Neves, 

M., 2002, p. 42). O “Relatório de Belmont” vem na mesma linha que levou à realização do 

código de Nuremberga, em que ambos incidem sobre a experimentação humana no intuito de 

criarem regras da sua prática e evitarem abusos (Neves, M., 2002, p. 39). 

Os princípios propostos por Beuchamp e Childress (2002) servem de pilar estrutural da ética 

médica: princípio do respeito pela autonomia, beneficência, não-maleficência, e justiça. Estes 

quatro princípios possuem um objectivo claro, o de garantir o respeito e a dignidade da pessoa. 

Em termos práticos a aplicação destes princípios permite a resolução (usando de alguma 

prudência) muitos dos actuais dilemas éticos que se colocam nos profissionais de saúde (Neves 

C., 2001, p. 14). 

Os princípios éticos relacionados com os direitos do doente, com a autonomia, a beneficência, 

precisam ser transferidos para os comportamentos éticos do dia-a-dia, de maneira a adquirir uma 

real compreensão destes princípios (Queirós, 2001, p. 38). 

O segredo profissional está abrangido por estes 4 princípios clássicos da bioética: a autonomia, a 

não maleficência, a beneficência e a justiça. 

2.3.3.1 Princípio da autonomia 

O termo autonomia deriva de duas palavras gregas autos e nomos, que significa respectivamente o 

poder de dar a si próprio uma regra, definindo os seus interesses individuais e relações 

particulares. Autonomia é o poder de independência exercido pela pessoa (Filipe, 2004, in Neves, 

2004, p. 238). 

A definição de autonomia deve-se sobretudo a Kant, ele introduz o conceito da liberdade, 

relacionando-a com o problema da autonomia: “ora à ideia da liberdade está inseparavelmente ligado o 

conceito de autonomia” (Kant, 1988, p. 102), e “a liberdade é condição de possibilidade de autonomia e tem que 

ser atribuída a todo o ser racional que tenha vontade, porque só assim ele pode agir (Kant, 1988, p. 96). 

                                                
389 Relatório Belmont: Numa reacção institucional ao escândalo causado pelos abusos de investigação com 
humanos, o Governo e o Congresso norte-americano constituíram, em 1974, a National Commission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Researchh. Foi estabelecido, como objectivo 
principal da Comissão, identificar os princípios éticos “básicos” que deveriam conduzir a experimentação em 
seres humanos, o que ficou conhecido como “Belmont Report: ethical principles and guidelines for the 
protection of human subjects of research”, finalizado e aprovado em 1978. O Relatório Belmont apresenta os 
princípios éticos, considerados básicos, que deveriam nortear a pesquisa biomédica com seres humanos: o 
princípio do respeito às pessoas; o princípio da beneficência; o princípio da justiça. (Braz e colaboradores, 2008) 
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Para Kant, define-a como “o conceito segundo o qual todo o ser racional deve considerar-se como legislador 

universal por todas as máximas da sua vontade, para, deste ponto de vista, se julgar a si mesmo e às suas acções” 

(Kant, 1988, p. 75), e “propriedade da vontade de ser lei para si mesma” (Kant, 1988, p. 94).  

O princípio da autonomia confere ao doente o direito de participar nas decisões clínicas em 

conjunto com o médico (Neves C., 2001, p. 16). 

O respeito pela pessoa envolve algumas condições indispensáveis como: a privacidade, a 

veracidade e a autonomia. 

Um conflito que surge no princípio da autonomia é o papel restritivo que a sociedade pode ou 

não ter sobre as decisões dos doentes quando estas entram em conflito com outros valores, se 

por exemplo a decisão autónoma colocar em perigo a saúde pública, efectuar mal a um indivíduo 

indefeso (feto, criança, etc.), ou envolver um recurso que é escasso, a sociedade pode através do 

estado restringir o exercício da autonomia individual, e a justificação para este acto coercivo 

encontra-se num dos outros princípios da bioética: beneficência, não-maleficência ou justiça 

(Neves C., 2001, p. 16). É deste princípio da autonomia que provém o direito do doente à 

informação, assim como o consentimento esclarecido. 

Garantir a autonomia implica o respeito pelas decisões tomadas em pleno uso da 

autodeterminação própria, mesmo que tal pareça insensato. Para tal, é necessário garantir que a 

mensagem foi apreendida sem ruídos que prejudiquem a comunicação. 

A não directividade e a relativa neutralidade de valores são referências de contornos pouco 

definidos, passíveis de limitarem a autonomia dos parceiros. Devem ser consciencializados como 

tal, e suavizados por uma reflexão critica, de modo a potenciar uma escolha responsável, porque 

as questões éticas ultrapassam o indivíduo, estendem-se à família e sociedade. Não há escolhas 

certas e erradas, “o que deverá haver sempre é informação rigorosa, tempo para uma ponderação de valores e 

escolha informada” (Teles, 2002). 

Respeitando este princípio, a obtenção do consentimento informado, enquanto forma de exercer 

a auto-determinação do doente e forma de respeitar a integridade moral e física por parte do 

técnico, é essencial para toda e qualquer intervenção. Comporta uma “ (1) descrição pormenorizada 

do procedimento proposto; (2) descrição dos riscos e benefícios mais prováveis; (3) discussão das alternativas 

possíveis; (4) apresentação dos presumíveis resultados; (5) resposta a qualquer outra informação adicional” 

(Nunes, 2002). Pressupõe-se que seja voluntário, sem coacções e implica a hipótese de recusa. 

Como premissa base para esta relação terapêutica considera-se que ao recorrer a um técnico o 

paciente não renuncie à sua autonomia, apenas procure ajuda especializada para tomar uma 

decisão. 
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Também, no pleno uso da autonomia se põe a hipótese de haver uma recusa em saber. Esta 

recusa deve ser respeitada, de acordo com o princípio da autodeterminação, no entanto devem 

ser ajuizados os motivos que condicionaram esta atitude e deve ser monitorizada a evolução, pois 

frequentemente é temporária. 

A autonomia pessoal é limitada pelo respeito pela autonomia dos outros indivíduos da sociedade. 

O bem-estar das pessoas deve ser promovido, e os seus valores e escolhas respeitados (Macer, 

1998, p. 27). 

A autonomia é a capacidade de decidir no sentido do bem e da justiça, com liberdade e sentido 

de responsabilidade. É o dever de respeitar e promover a dignidade humana em si e em cada ser, 

harmonizando interiormente o desejo e a razão e agindo com benevolência mútua, de maneira 

justa e equitativa. 

Segundo Patrão Neves (2001, p. 173) “a autonomia constitui não só um dos valores principais da vida 

moral, mas também não raramente um princípio hegemónico na medida em que o respeito pela autonomia do outro 

se afirma como condição suficiente para a moralidade”.  

Ainda segundo Patrão Neves (2001, p. 175) “todo o eu é um eu comunitário o que significa que se 

desenvolve em sociedade a qual, por sua vez, promove e sustenta o desenvolvimento. Por isso, a revitalização das 

tradições de uma sociedade, no reforço da sua unidade e coerência, o reforço das suas instituições, na revitalização 

da sua organização e funcionalidade, contribuem directamente para o desenvolvimento do eu e devem ser tão 

importante para o indivíduo como a defesa dos seus direitos fundamentais”.  

Citando novamente a mesma autora (2001, p. 177) “a moralidade do homem exige igualmente a sua 

capacidade e dever de responsabilidade, na sua recente e mais alargada concepção em que esta não se restringe mais 

à resposta de cada um pela acção individual que realizou, mas também ao dever de prever os efeitos da sua acção 

antes de a cometer. A responsabilidade, sem diminuir em nada a autonomia, restabelece a vida de relação como 

dever”. 

O respeito pela pessoa implica ter em consideração a privacidade, a veracidade e a autonomia. Os 

enfermeiros devem promover a privacidade e no acto de prestação de cuidados respeitar a 

intimidade e a reserva da vida privadas. 

No artigo 86º, do Código Deontológico do Enfermeiro390, refere a importância do respeito pela 

intimidade inerentes à pessoa, respeitar a intimidade da pessoa e protegê-la de ingerência na sua 

                                                
390 Artigo 86º - Do respeito pela intimidade 
Atendendo aos sentimentos de pudor e interioridade inerentes à pessoa, o enfermeiro assume o dever de: 
a) Respeitar a intimidade da pessoa e protegê-la de ingerência na sua vida privada e na da sua família; 
b) Salvaguardar sempre, no exercício das suas funções e na supervisão das tarefas que delega, a privacidade e 
a intimidade da pessoa. Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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vida privada e na da sua família, respeitando o intimo da pessoa. Deve-se respeitar a vontade do 

doente, estando implícito o respeito do sigilo profissional. Não divulgar qualquer informação que 

diga respeito ao doente, sem o seu consentimento.  

O doente tem direito a saber a verdade da sua situação clínica, segundo o respeito do princípio 

da autonomia. 

Este princípio tem algumas excepções, dependendo da estrutura psicológica do doente, pois 

pode a verdade causar mais prejuízo do que beneficio, o que acontece por vezes numa situação 

terminal Em, relação à situação de doenças infecto-contagiosas o doente tem de saber sempre a 

verdade, pois deve ser prevenido e informado do comportamento que deverá ter de modo a não 

contagiar os outros (Filipe, 2004, p. 242). 

Ao respeitar a autonomia o enfermeiro concede ao doente o privilegio que ele tem do direito ao 

sigilo profissional, pois só divulga informação que o doente autorize, salvo excepções previstas 

na lei, conforme refere o artigo 85º alínea c) do Código Deontológico do Enfermeiro391. 

2.3.3.2 Princípio da beneficência 

O princípio da beneficência refere-se à obrigação moral de actuar em benefício de outros, no 

sentido de ajudar e promover os seus legítimos interesses. 

A moralidade requer não apenas que tratemos as pessoas como autónomas e que nos 

abstenhamos de prejudicá-las, mas também que contribuamos para seu bem-estar. A palavra 

“beneficência” significa actos de compaixão, bondade e caridade. O altruísmo, o amor e a 

humanidade são também considerados formas de beneficência. O princípio da beneficência 

afirma a obrigação de ajudar outras pessoas promovendo os seus interesses legítimos e 

importantes (Beauchamp e Childress, 2002 p. 281-282). 

O princípio da beneficência é o que mais se aproxima do amor, e a palavra até é preferida em 

relação a “amor” porque esta tem outros significados, como foi acima referido o altruísmo, 

caridade e humanidade (Macer, 1998, p. 27; Pessini 2002 p. 431).  

Este princípio está expresso no juramento de Hipócrates, traduz que o médico deve actuar no 

melhor interesse do doente (Neves, 2001, p. 14). 

O princípio da beneficência enuncia a obrigação do profissional de saúde ou investigador de 

promover, o bem do doente e nele se fundamenta a regra da confidencialidade (Beauchamp e 

Childress, 2002 p. 303). 

                                                
391 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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Para Diego Gracia, citado por Carlos Neves (2001, p 15) a beneficência tem aplicabilidade moral 

a três níveis: o primeiro no facto de todos os seres humanos se sentirem obrigados a ajudar os 

seus semelhantes; os profissionais de saúde têm uma obrigação de ajuda, perante a sua formação 

especializada; e terceiro lugar as pessoas que se encontram vinculadas por laços familiares tem 

uma obrigação moral de assistência. 

É importante que uma sociedade tenha a capacidade de equilibrar os benefícios e os riscos de 

aplicações da tecnologia médica ou biologia. Os pontos de vista públicos devem ser integrados 

nas políticas, enquanto respeitando os deveres da sociedade de assegurar a escolha informada do 

indivíduo. A consciência das preocupações e dos riscos deve ser mantida e debatida, pois pode 

diminuir a possibilidade de um uso errado dessas tecnologias (Macer, 1998, p. 145) . 

O princípio da beneficência refere-se à obrigação moral de actuar em benefício de outros, no 

sentido de ajudar e promover os seus legítimos interesses. Segundo esta interpretação a relação 

conselheiro/aconselhado segue um ideal de beneficência, a questão surge quando o que seria 

considerado a melhor para o indivíduo não é por ele apreendido como tal. É o conflito entre o 

princípio da autonomia do doente frente ao princípio da beneficência médica, e tal como foi dito 

anteriormente, a autonomia do doente deverá prevalecer pressupondo-se que ele está ciente das 

consequências da sua decisão. 

Uma criança com leucemia que tem uma patologia gravíssima e pode morrer, está dependente de 

todas as condicionantes, e deve-se utilizar uma possibilidade, que é o facto de ter outro filho para 

salvar essa criança. Para tal, parece que uma metodologia de trabalho assente na exploração da 

unicidade de cada caso seria a mais indicada para o aconselhamento. 

É perfeitamente legítimo que as pessoas tenham mais filhos para salvar uma criança. A 

probabilidade de um irmão ser igual a outro em termos de HLA (Histocompatibilidade) é de 

25%. E se, for igual, o sangue do cordão pode ser utilizado para a criança que está doente. É um 

acto de beneficência o facto de querer ter uma criança para ajudar outra, não se vai matar uma 

para salvar a outra. É necessário é que os pais estejam bem informados das probabilidades das 

crianças serem compatíveis, e se não forem aceitarem a criança como um novo filho, como um 

bem.  

Assim os avanços da medicina implicam que questões sobre o que é ou não é eticamente 

aceitável devem ser revistas constantemente. Se a ciência oferece uma solução, o profissional de 

saúde tem o dever de a apresentar de uma forma objectiva com o maior respeito pelas suas 

decisões.  



Contextualização Teórica 
 

 156

Garantir o respeito pelos direitos humanos constitui uma missão para os enfermeiros na sua 

actuação. A finalidade da profissão de enfermagem é o bem do utente, embora se possa 

questionar se sabemos o que é melhor para essa pessoa.  

O artigo 78º do Código Deontológico do Enfermeiro392 refere que o enfermeiro deve agir no 

sentido da defesa da liberdade e dignidade da pessoa, cuidando dela, tendo respeito pela vida 

humana.  

Segundo Lurdes Martins (2004, p. 234) “Compreender os princípios éticos e zelar para que sejam 

respeitados é parte integrante do cuidar do outro”. 

No respeito pelo princípio da beneficência, devemos respeitar a vontade do doente em não 

divulgar as informações que temos acerca dele, respeitando o sigilo profissional, de modo a agir 

no sentido de fazer o bem. Devemos ter em atenção, certas situações por nós já relatadas, em 

que o bem será divulgar, como é o caso dos maus-tratos a crianças. O bem para estas crianças é 

protegê-las, ou seja, divulgar a informação necessária para as autoridades poderem agir da melhor 

maneira.  

2.3.3.3 Princípio da não-maleficência 

Este princípio, formulado em latim pela célebre frase “primum non nocere” (“acima de tudo, ou antes de 

tudo, não causar dano), em conjunto com o princípio da beneficência são as bases da moral das 

profissões ao longo dos tempos. Para Beauchamp e Childress estes dois princípios têm um 

carácter moral diferente já que o dever de não fazer o mal é mais vinculativo que a exigência de 

fazer o bem (Neves C., 2001, p. 15). 

Este princípio tem como base a obrigação de não causar dano intencionalmente. É importante 

em bioética como princípio orientador da intervenção médica, e serve de suporte, assim como o 

princípio da beneficência a deveres profissionais como a competência, a responsabilidade 

profissional e cientifica, respeito pelos direitos e dignidade humana, a responsabilidade social e a 

integridade. 

A responsabilidade profissional e científica guia-se por padrões da competência. Deve ser 

potenciada a responsabilidade dos profissionais pelas áreas que lhe são adstritas, no sentido de 

proporcionar os melhores cuidados à população, de acordo com as normas e princípios da sua 

área profissional. O profissional é também responsável por toda a informação transmitida, de 

forma retrospectiva e prospectiva, ou seja pela veracidade e acuidade da mesma e seus efeitos a 

prazo. 

                                                
392 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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O respeito pela dignidade humana e direitos associados são essenciais ao profissional para uma 

acção ética. As diferenças culturais e individuais deveram ser tidas em linha de conta para não 

haver discriminação. O respeito pelos valores morais e direitos devem reger toda a actividade 

profissional. 

Quanto à responsabilidade social esta é particularmente saliente no campo do segredo 

profissional, dada a sua repercussão no presente e perspectivas futuras, a nível individual, familiar 

e social; dai deriva a necessidade da consciencialização perante a sociedade dos deveres do 

profissional. 

A integridade reporta-se a uma postura de honestidade, de respeito, de clareza e de rectidão no 

relacionamento com os doentes. A privacidade é um bem a preservar, sendo que o sigilo é um 

dever importante num ideal beneficente e não-maleficente.  

A extensão do ideal do amor que nos dá o princípio de não fazer mal, pode também dizer que 

não é permitida a excepção em que se possa matar um ser humano, é uma questão de extensão e 

aplicação do princípio do amor e respeito. Santo Agostinho, no século IV, numa doutrina de 

amor, disse que o amor é irmos para além de nós próprios e depositarmos a nossa afeição num 

objecto de amor. O amor é inevitável porque os humanos são incompletos, e uma pessoa pode 

amar objectos físicos, outra pessoa ou a si mesmo. Nada é mau em si mesmo, e os problemas 

morais advêm do modo como as pessoas se ligam aos seus objectos de amor e às expectativas em 

relação aos resultados desse amor (Macer, 1998, p. 28, 34).  

Este princípio tem como base a obrigação de não causar dano intencionalmente. É importante 

em bioética como princípio orientador da intervenção médica, e serve de suporte, assim como 

princípio da beneficência a deveres profissionais como a competência, a responsabilidade 

profissional e científica, respeito pelos direitos e dignidade humana, a responsabilidade social e a 

integridade. 

Assim, designa-se por competência um conjunto de conhecimentos científicos e adquiridos 

durante a experiência profissional, que tornam o profissional apto a desempenhar determinada 

actividade especializada com qualidade. Em situações de insuficiência de conhecimentos, meios 

ou conflitos dever-se-á encontrar soluções alternativas, como o encaminhamento para outras 

instituições, recorrer a outros técnicos, no respeito pelos princípios acima indicados. A 

competência deve ser temperada pelo bom senso e apurada por um juízo crítico. 

É a partir deste princípio da não-maleficência que deriva normas como “não matar”, e ainda que 

se levanta o dilema de duplo efeito, segundo o qual provocam por um lado um efeito bom ou 
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efeito pretendido e por outro lado provocam o mal ou efeito tolerado (Neves C., 2001, p. 15; 

Martins, 2004, p. 231).  

Segundo este princípio não se deve infringir qualquer dano de forma intencional, em que o 

respeito pelo sigilo profissional está intrínseco. Divulgar informação, a qual não nos foi permitida 

pela pessoa a que pertence, é infringir o mal a essa pessoa. O enfermeiro deve respeitar o sigilo 

de modo a não prejudicar a pessoa em causa e não causar o mal. Por vezes, surge dilemas éticos e 

origina nos profissionais dúvidas, não sabem como agir. O enfermeiro deve efectuar uma 

correcta apreciação de todos os factores presentes aquando da sua tomada de decisão. 

Partindo do pressuposto que o profissional deve ter sempre presente que deve agir de modo a 

não causar o mal, ou seja, respeitando o princípio da não maleficência só deve divulgar a 

informação quando necessária que esteja prevista na lei devendo, para tal efeito, recorrer a 

aconselhamento deontológico e jurídico, segundo o artigo 86º do Código Deontológico do 

Enfermeiro393. 

2.3.3.4 Princípio da justiça 

Este princípio parte do ideal Aristoteliano que os iguais devem ser tratados igualmente e os 

desiguais desigualmente, mas ultrapassou esta máxima e hoje considera-se que a justiça deve 

basear-se na igualdade de tratamento de acordo com a necessidade (Beauchamp e Childress, 

2002). 

O princípio da justiça formula-se afirmando que situações iguais têm de ser tratadas de forma 

igual. Este princípio nas ciências médicas diz respeito principalmente à discussão da problemática 

do acesso aos serviços de saúde pelo cidadão e à discussão da distribuição de recursos (Neves, 

2001, p. 17). 

Em Portugal este princípio está garantido através da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, 

Lei de Gestão Hospitalar, a equidade está consignada (Base I e II)394. 

Um dos grandes desafios da bioética é a discussão da distribuição e utilização dos recursos 

disponíveis para a saúde, porque são finitos e necessitam de ser ponderados entre critérios 

económicos e princípios morais da liberdade e igualdade (Neves, 2001, p. 18). 
                                                
393 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
394 Base I - Princípios gerais  
2 - O Estado promove e garante o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde nos limites dos recursos 
humanos, técnicos e financeiros disponíveis. 
Base II - Política de saúde 
1 - A política de saúde tem âmbito nacional e obedece às directrizes seguintes:  
b) É objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, seja qual for a sua 
condição económica e onde quer que vivam, bem como garantir a equidade na distribuição de recursos e na 
utilização de serviços; Disponível In: http://www.portaldasaude.pt/ 
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Segundo Morais (1998, p. 332-333), o objectivo do estado de orientação social e democrática é 

organizar e gerir as instituições e os recursos ao tratamento da doença. O objectivo é tornar o 

tratamento da doença acessível a todos os cidadãos de forma equitativa, portanto o controlo e a 

melhoria da saúde pública e o controlo dos custos do sistema de saúde. Para atingir este 

objectivo requer a transmissão e a recolha de informações sobre o estado de saúde do indivíduo, 

tal como sobre a sua evolução e a propagação das doenças. A doença do indivíduo deixa de ser 

um problema unicamente pessoal e passa a ter uma dimensão social e pública. O direito a um 

tratamento justo e equitativo podem opor-se ao direito à intimidade (vida privada) da pessoa. No 

caso da SIDA, um indivíduo pode por um lado, querer que sejam criados programas de vigilância 

e de prevenção e por outro lado, pretender proteger, as informações que lhe dizem respeito. 

Surge o conflito entre direitos individuais e direitos colectivos, e a obrigação do segredo do 

médico perante um terceiro. 

Uma sociedade madura é aquela que desenvolveu ferramentas sociais e comportamentais para 

equilibrar os princípios bioéticos e aplicá-los em novas situações criadas pela tecnologia. Em vez 

de julgarmos os outros devemos sim concentrar-nos no que nós próprios fazemos e em como 

podemos trabalhar para tornar a sociedade mais amorosa, mais afectuosa (Macer, 1998, p. 84). 

O utilitarismo (o maior bem para o maior número de pessoas) baseia-se no amor. Mas, mesmo se 

tivermos o objectivo de servir o amor ou a felicidade, é muito difícil atribuir valores aos 

interesses e preferências de diferentes pessoas, interesses esses que iram entrar em conflito.  

Os seres humanos são desafiados a tomar decisões éticas, têm de o fazer. Os benefícios são 

grandes, mas há muitos riscos possíveis. Por exemplo, nunca podemos ter a certeza que temos 

um controlo completo sobre os efeitos da introdução de novas sequências genéticas, e em muitos 

casos é necessária mais experimentação antes que se possa permitir eticamente o seu uso em 

larga escala. Nunca saberemos exactamente como uma pessoa irá reagir a uma droga ou 

tratamento, especialmente se são novos. A ignorância das consequências significa cautela no uso 

das novas técnicas. Uma medida importante do progresso da maturidade social e cultural é o 

grande desenvolvimento de uma discrição ética no uso pessoal e social da tecnologia. Parte da 

maturidade é justiça, é dar a todos uma oportunidade justa. Devem desenvolver-se métodos para 

aumentar a discrição ética e a maturidade dos indivíduos e dos sistemas sociais. O papa João 

Paulo II afirmou “Só um País socialmente justo tem o direito de existir” (Macer, 1998, p. 140-146). 

O artigo 78º do Código Deontológico da Ordem dos Enfermeiros395, define que “as intervenções de 

enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do 

                                                
395 Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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enfermeiro”. Na relação profissional entre o enfermeiro e o utente devem-se observar certos 

valores como: a igualdade, a liberdade responsável, a capacidade de escolha tem em atenção o 

bem comum, a competência profissional, a verdade e a justiça. 

Perante o dilema bioético do direito ao cuidado, em que é questionado o direito ao tratamento, 

por exemplo, de uma pessoa culpada por homicídio ou de um condutor com uma elevada taxa de 

alcoolémica que provoca um acidente, pode-se correr o risco de julgar um inocente e não é 

função do enfermeiro julgar o comportamento do outro. 

Segundo António Dias (2004, p. 318) “a equidade no acesso aos cuidados de saúde implica que todas as 

pessoas com idênticas necessidades de saúde devem auferir da mesma oportunidade efectiva, e não apenas formal, de 

receber tratamentos e cuidados apropriados”.  

Em todas as decisões que dizem respeito aos cuidados de saúde, o enfermeiro deve respeitar em 

absoluto os princípios éticos, respeitando o segredo profissional que o doente tem direito.  

Segundo Bernardo Domingues (2003) o nosso comportamento deve ter em atenção “decisões 

razoáveis, ponderadas e respectiva acção eficaz e competente no momento oportuno”, ou seja, tendo em conta o 

respeito pelo direito do doente ao sigilo profissional e o direito ao bem comum.  

Ainda segundo António Dias (2004, p. 314), deve-se agir com integridade moral cumprindo o 

que a sua consciência ética disser, no respeito pelo direito individual do outro à saúde e à vida, e 

refere que “a humildade, a tolerância, o bom senso, o respeito pelo outro e por outras perspectivas, serão virtudes 

de equilíbrio a desejar e a promover”. 

2.3.4 Implicações do segredo profissional para a prática de enfermagem 

O amor dá-nos uma resposta para cada dilema, ao nível individual, somos confrontados com a 

necessidade de uma decisão. O equilíbrio dos princípios, o amor por si próprio (autonomia), o 

amor pelos outros (justiça), o amor pela vida (não fazer o mal) e o amor pelo bem (beneficência) 

podem dar-nos um veículo para expressar os nossos valores, de acordo com o desejo de amar. 

Mas quando pedimos a duas pessoas para fazer este equilíbrio, a decisão pode diferir, sendo 

saudável para a bioética que difiram (Macer, 1998, p. 144). 

Ideais éticos como a autonomia e a justiça devem ser protegidos e incluídos no equilíbrio 

beneficio/risco, que é importante para a aplicação ética da biotecnologia na medicina. 

Há pessoas que dizem que a ciência é eticamente neutral. Isto implica que os cientistas não têm 

responsabilidade na produção do conhecimento. Contudo, esta crença confunde as descobertas 

da ciência, que são eticamente neutrais, com a actividade científica que não o é. Podemos não ser 
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capazes de prever os abusos do conhecimento puro, contudo os cientistas são ainda agentes 

morais e tem de prever possíveis abusos (Macer, 1998, p. 134). 

Quando olhamos para as várias culturas, o valor que parece ser o principal é a vida e a sua 

preservação, daí a conclusão que a bioética é o amor pela vida (Macer, 1998, p. 147). 

O amor pelos outros fornece assim uma base para o respeito e uma relação com os outros. 

Quando tentamos pensar no significado do amor, podemos imaginar muitos dos aspectos das 

relações, tais como a confiança, a segurança e a esperança. O amor que recebemos dos outros 

mantém-nos vivos e motivados. 

Será que a presença de um ideal impede a pessoa de se esforçar mais para ajudar os outros? Será 

que as pessoas desistem completamente e se tornam más? Geralmente não, embora nos devam 

dar esperança quando estamos desapontados com os nossos fracassos em alcançar um ideal. O 

amor diz-nos para enfrentar os outros, nós não somos indivíduos isolados mas uma família de 

vida. Pelo menos podemos concluir que devemos todos tentar um pouco mais, de modo a atingir 

um ideal comum, e o mundo será um lugar melhor (Macer, 1998, p. 149). 

Kant refere-se à autonomia como o dever dos indivíduos se auto governarem segundo a sua 

razão, isto é, a necessidade de a razão ter domínio nas questões de Ética (Kant, 1988).  

Considerando uma pessoa autónoma aquela que é capaz de determinar o seu próprio curso de 

acção, Margarida Vieira (1995), adverte que reconhecer a autonomia de uma pessoa é aceitá-la 

como ser racional, capaz de fazer escolhas; reconhecer que pode legislar para si mesma; 

reconhecer que tem o direito de fazer escolhas por si, em função das suas condições pessoais, 

desde que não interfiram nem lesem a liberdade dos outros (Vieira, 1995, p. 115). 

No seu acto de cuidar o enfermeiro ao respeitar a autonomia do utente está a respeitar a 

capacidade de fazer escolhas. Dar a informação necessária é portanto, uma forma de respeitar a 

autonomia da pessoa que cuidamos. Acresce salientar, que este é um dever à informação do 

enfermeiro, que vem expresso, no art.º 84 do Decreto-lei n.º 104/98 do Código Deontológico. 

Sabendo que a enfermagem tem como objectivo promover a saúde, prevenir a doença, recuperar 

os deficientes, aliviar o sofrimento, temos como profissionais de saúde que somos, 

responsabilidades perante a comunidade, a família e os doentes. Sendo a enfermagem 

essencialmente relação de ajuda, marcada pelo dinamismo e preocupação com os outros, 

devemos aceitar que ela é uma profissão que tem de se reger por normas ético-morais. 
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O enfermeiro como profissional deve obedecer a um Código deontológico, princípios éticos, 

bem como aos princípios da instituição em que exerce a sua actividade, mas que ao mesmo 

tempo é uma pessoa com valores e moral próprias, e advogado do doente. 

A quantidade de informação que deve ser divulgada aos doentes abordando o diagnóstico, 

prognóstico e aspectos da prestação de cuidados é um dilema com o qual os enfermeiros se vêm 

confrontados com grande regularidade, se não houver uma exploração dos princípios éticos que 

estão envolvidos. Portanto, o enfermeiro é responsável por informar o doente sobre os seus 

direitos, devendo assegurar-se de que os entende e que sabe como exercê-los na instituição de 

saúde. No entanto, esses direitos assentam em valores e cabe também ao enfermeiro, na 

qualidade de seu defensor, ajudá-lo a discernir e a clarificar os seus valores numa dada situação, e 

a partir dessa autoavaliação tomar decisões. 

A livre e consciente decisão do utente em relação aos cuidados que lhe são propostos é para nós 

o fundamento da ética em enfermagem. É fundamental, que o enfermeiro, enquanto profissional, 

tenha sempre presente que ao seu cuidado está alguém que tem o direito de ser livre na sua 

escolha. 

Nesta medida o enfermeiro dentro da equipa deve estar preparado para satisfazer esta 

necessidade e tomar as atitudes e procedimentos mais convenientes para que a informação seja 

mais assertiva possível. Esta temática hoje é apenas uma das preocupações ético-deontológicas 

que se colocam ao enfermeiro e também ao doente, apesar dos muitos papéis preenchidos, 

dando o seu assentimento para o que for necessário. No quotidiano dos nossos hospitais somos 

abordados frequentemente para pequenas informações que requerem por parte de quem escuta, 

respeito e aceitação pelo outro. 

Sendo assim, o enfermeiro, desde que técnica e cientificamente preparado, deve dizer a verdade, 

deve ser exacto e dar a informação desejada. Trata-se de um direito do doente, direito que lhe 

assiste derivado da Constituição da República Portuguesa, e ainda da Declaração sobre os direitos 

do doente – Declaração de Lisboa396. 

O consentimento informado decorre do conceito fundamental dos direitos humanos, 

especialmente no direito da autodeterminação e da inviolabilidade baseada na integridade 

corporal. 

A falta de obtenção do consentimento pode originar responsabilidade disciplinar, civil ou 

criminal. 

                                                
396 A Declaração de Lisboa, de 1981, sobre os Direitos do Doente, feita durante a primeira presidência 
Portuguesa da Associação Médica Mundial. 
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Os enfermeiros devem estar preparados e presentes aquando do consentimento informado para 

esclarecer dúvidas, facilitando a compreensão de alguns aspectos que não o tenham sido tão 

esclarecedores e precisos. Devem estar preparados para em situações difíceis poderem prestar 

esclarecimentos quer ao doente, quer à família, a fim de estabelecer uma relação de confiança 

com todos os intervenientes no processo. 

Importa salientar, que para o doente tomar uma decisão sobre o seu problema de saúde este tem 

que estar devidamente informado das opções que tem ao seu alcance inclusive o direito ao não 

tratamento. 

O enfermeiro deve dar a informação que está no âmbito da sua competência profissional em 

conjunto com os membros da equipa multidisciplinar. 

O consentimento esclarecido, informado, é por si mesmo, um dever moral. Se quisermos 

humanizar dignificando a pessoa humana, deve apontar-se para a sua autonomia, na base de um 

conhecimento perfeito sobre tudo o que diz respeito à sua pessoa. 

Quando não é possível a obtenção do consentimento por parte do indivíduo doente, como no 

caso de menores de idade, pessoas com perturbação mental ou situações de emergência, deve o 

profissional de saúde agir segundo a doutrina do melhor interesse do utente. Os representantes 

legais, quando chamados a decidir, devem orientar-se preferencialmente pelos valores e opções 

do doente e não por outro tipo de motivação. 

É importante, que para este conceito seja generalizado, que todos, incluindo doentes e 

profissionais de saúde, tenham conhecimento da sua existência e aplicabilidade. 

Cuidar é entendido e reconhecido como a essência ou como o núcleo da Enfermagem. O que o 

conceito de Cuidar encerra é tão antigo quanto o próprio homem, como refere Marie Colliére 

(1989) “é um acto de vida, que tem primeiro e antes de tudo, como fim, permitir à vida continuar a desenvolver-

se”. Para Colliére, o cuidar é ajudar a viver. Cuidar requer uma relação interpessoal, que engloba 

comportamentos e sentimentos, tais como o assistir, o ajudar, o ouvir, o respeito, o estar ao 

serviço de, desenvolvendo acções de enfermagem e mostrando capacidade de empatia em relação 

às expectativas e individualidade do doente.  

Cuidar, mais de que um saber científico, uma acção técnica ou uma relação interpessoal, deve ser 

um imperativo moral que fundamente o exercício da enfermagem na defesa e preservação da 

dignidade da pessoa que, como enfermeiros, cuidamos. 
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Kant através das suas críticas e análises refere: “No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. 

Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se, em vez dela, qualquer outra coisa como equivalente; mas quando 

uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade” (Kant, 1988). 

Segundo Kant citado por Roque Cabral “o ser humano é um valor absoluto, fim em si mesmo, porque 

dotado de razão. A sua autonomia, porque ser racional, é a raiz da dignidade, pois é ela que faz do homem um 

fim em si mesmo” (Cabral, 2000). 

Para Kant o ser humano enquanto ser racional tem poder de se auto determinar. Ao se auto 

determinar, o ser humano está a escolher como quer ser e qual o seu próprio fim, pelo que a 

razão impõe que se respeite a sua essência, a sua liberdade de escolha (Kant, 1988).  

Daqui resulta a formulação do imperativo prático, ou imperativo moral de Kant: “ […] age de tal 

maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 

como fim e nunca simplesmente como meio”. 

Segundo Margarida Vieira (1993, p. 325) verifica-se a existência de três componentes para este 

imperativo:  

a) Todas as pessoas devem ser respeitadas como pessoas;  

b) Cada pessoa deve respeitar a sua própria humanidade e  

c) As pessoas nunca devem ser tratadas somente como um meio para um fim. 

O Código deontológico do Enfermeiro define o exercício da enfermagem a partir de princípios e 

valores inscritos no quadro de uma relação interpessoal, explicitados no art. 78º “as intervenções de 

enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade a da dignidade da pessoa humana e do 

enfermeiro”397. 

As questões éticas em enfermagem não aparecem ocasionalmente, mas todas as acções do 

enfermeiro são uma questão ética e moral que merece reflexão. A pessoa que cuidamos é /era, 

em princípio, autónoma, livre e responsável, com direito a ser tratada como um fim em si mesma 

e não apenas como um meio para qualquer outro fim (Kant, 1988). 

Porque a promoção da liberdade e da dignidade pessoal é um valor intrínseco a considerar no 

acto de cuidar, os enfermeiros devem reconhecer, respeitar e defender a autonomia de todas as 

pessoas ao seu cuidado. Ao respeitar a autonomia do doente estamos a respeitar o seu direito à 

confidencialidade. 

                                                
397 http://www.esslei.ipleiria.pt/files/_104-98_43590f45e0cc3.pdf 
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Beauchamp e Childress (1999) consideram uma pessoa autónoma aquela que é capaz de 

determinar o seu próprio curso de acção de acordo com um plano escolhido por si. Ainda 

segundo os mesmos autores, reconhecer a autonomia da pessoa é aceitá-la como ser racional, 

capaz de fazer escolhas em função de princípios que gostaria de ver tornarem-se leis universais; é 

reconhecer que a pessoa pode legislar sobre si mesma e que gostaria de ver essas leis adoptadas 

por todos; reconhecer ainda que cada pessoa tem o direito de fazer escolhas para si, em função 

das suas convicções pessoais; desde que as escolhas feitas não interfiram nem lesem a liberdade 

dos outros, ninguém tem o poder de interferir nelas. 

Respeitar a autonomia é respeitar a capacidade de cada um fazer escolhas esclarecidas segundo os 

seus princípios - tratar uma pessoa como um fim e respeitar as suas escolhas.  

Segundo Margarida Vieira (1995, p. 115) sendo o enfermeiro moralmente obrigado a respeitar a 

autonomia do doente, isto é, a respeitar as suas escolhas, logo importa dar ao doente a 

informação possível sobre todos os actos de enfermagem que a ele digam respeito os 

procedimentos e tratamentos a realizar, e obter o seu acordo e permissão, mesmo para os actos 

que prática por prescrição médica. 

Os enfermeiros devem respeitar o artigo 84º alínea b) do Código Deontológico do Estatuto da 

Ordem dos Enfermeiros398, que consiste em: 

“Artigo 84º – Dever de informar 

- No respeito pelo direito à autodeterminação, assume o dever de: 

b) Respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao consentimento informado.” 

Dar a informação necessária ao doente é respeitar a autonomia do doente. 

Quando a pessoa, que pela suas circunstâncias específicas não pode apelar à sua autonomia, fazer 

as suas opções e afirmar os seus direitos, como acontece com alguns doentes psiquiátricos, os 

doentes em coma, as crianças e os deficientes mentais, por exemplo. Estes doentes, não podendo 

decidir por si devem contar com o enfermeiro para a sua defesa e dos seus interesses. 

Se o doente não for capaz de definir as suas escolhas, o enfermeiro deve agir de acordo com a 

concepção que o doente manifestou antes, e se este não o tiver feito, como a família o manifestar 

desde que não se sobreponha aos interesses do doente Se o enfermeiro não tem meios de saber 

qual a escolha do doente ou a vontade da família, deve agir de acordo com os princípios 

universais. 

                                                
398 http://www.esslei.ipleiria.pt/ 
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Esta tomada de decisão deve ser feita em equipa, com os outros profissionais de saúde e requer o 

apuramento dos factos, a identificação do problema ético, a análise de opções, pela aplicação e 

princípios éticos e a realização de escolhas. Quando a pessoa não é capaz de tomar decisões, 

pressupõe-se que as nossas decisões sejam tomadas no seu interesse: preservar a vida, aumentar a 

qualidade da vida, aliviar o sofrimento. 

O enfermeiro deve aceitar que o doente tem o direito de ser informado sobre tudo o que vai se 

realizar e na sua pessoa (tratamentos, cuidados, exames para diagnóstico, etc.) para que possa 

tomar as decisões que considerar mais oportunas, segundo as suas crenças e os seus valores.  

O consentimento informado deve assentar no princípio de que cada ser humano tem direito a 

decidir sobre si e sua situação. Sem informação o doente não está em condições de adoptar uma 

decisão verdadeiramente livre e responsável. Esta não deve ser um amontoado de dados, mas 

oferecer-lhe os conteúdos fundamentais para uma reflexão e opção realista acerca do seu 

tratamento e de acordo com os seus próprios valores e objectivos. 

Em simultâneo com o dever de informar existe o dever de sigilo, em que este dever garante a não 

divulgação, a confidencialidade de qualquer informação relativamente à pessoa.  

O dever do sigilo ou de segredo existe de forma a preservar o direito da confidencialidade 

(Nunes, 2001, p. 30). No Código deontológico dos enfermeiros, está consagrado no artigo 85º 

“Do dever de sigilo”399: 

“O enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua 

profissão, assume o dever de: 

a) Considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados e da família, qualquer que seja a 

fonte; 

b) Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como 

critérios orientadores o bem-estar, a segurança física, emocional e social do indivíduo e família, assim como os seus 

direitos; 

c) Divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família só nas situações previstas na lei, devendo, para 

tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico; 

d) Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controlo 

da qualidade de cuidados.” 

O enfermeiro tem como dever considerar toda a informação que tem conhecimento no exercício 

das suas funções de confidencial (alínea a). O enfermeiro só deve partilhar informação acerca do 
                                                
399 Disponível in: http://www.esslei.ipleiria.pt/ 
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indivíduo e família aqueles que estão implicados no plano terapêutico (alínea b). Deve ter em 

atenção, que só poderá divulgar informação confidencial nas situações previstas na lei e após 

recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico (alínea c). Quando o enfermeiro utiliza um 

caso de qualquer doente, seja para fins de ensino ou investigação deve respeitar o anonimato da 

pessoa em causa (alínea d). 

O enfermeiro deve considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados 

e da família, qualquer que seja a fonte (Nunes, 2001, p. 30). 

O enfermeiro só pode divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família, nas 

situações previstas na lei, devendo para tal, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico 

(Nunes, 2001, p. 31). Segundo Nunes, o sigilo pode ser abordado do ponto de vista da 

privacidade (garantir a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à 

própria pessoa, à sal intimidade, preservar o seu anonimato) e da confidencialidade (garantia do 

resguardo das informações dadas em confiança e a protecção contra a sua revelação não 

autorizada). 

Para divulgar o que é sigilo, é necessário aconselhamento, pelo que o enfermeiro deve cumprir os 

requisitos e critérios para essa conduta. Garantir a eticidade da conduta que coloca face-a-face a 

violação do segredo e a protecção de outro, do interesse público, do bem comum (Nunes, 2001, 

p. 31). 

Hoje em dia, exige-se ao enfermeiro que além de respeitar e promover a normativa moral do seu 

Código deontológico, desenvolva também um espírito de reflexão ética que, face a uma situação 

inédita, lhe permita agir sempre no respeito pela humanidade do outro (Neves, 2003, p. 41). A 

responsabilidade inerente ao papel assumido perante a sociedade, o respeito pelos direitos 

humanos na relação com os clientes, a excelência do exercício na profissão em geral, e na relação 

com os outros profissionais são princípios orientadores da actividade da enfermagem (Cerdeira, 

2004, p. 11). 

O enfermeiro, durante toda a sua actividade, tem o dever de trabalhar no caminho da excelência. 

O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação inter-pessoal do enfermeiro com 

uma pessoa ou um grupo de pessoas, como a família ou comunidades. Na tomada de decisão o 

enfermeiro identifica as necessidades de cuidados de enfermagem da pessoa individual ou de 

grupo, após correcta identificação da problemática do cliente, as intervenções de enfermagem são 

tomadas de forma a evitar riscos, a detectar precocemente problemas potenciais e a resolver, ou, 

minimizar os problemas reais identificados. A boa prática de enfermagem enformam a atitude de 

respeito pelos valores, costumes e religiões e o respeito pelo Código deontológico. 
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Na vida quotidiana lidamos muitas vezes com problemas que exigem a tomada de decisões 

morais. Estes dilemas implicam conflitos entre princípios orais opostos ou valores aplicáveis às 

situações (Thompson, Melia e Boyd, 2004, p.8). 

O processo de tomada de decisão faz parte do dia-a-dia do enfermeiro. O enfermeiro está 

constantemente a tomar decisões. A decisão é influenciada pelos saberes, pela natureza e 

qualidade da informação colhida, pela capacidade de análise desta informação, pela previa 

validação da mesma, pelo padrão de qualidade almejados, pelos contextos da equipa de saúde e 

pela previsão das consequências da decisão (Silva, 2003, p.30). 

O enfermeiro deve ponderar sobre o que está em causa: por um lado, o respeito pelo segredo 

profissional e, por outro lado, o direito de terceiros. Dever pois recorrer a aconselhamento 

deontológico antes de tomar uma decisão.  
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3 METODOLOGIA 

A metodologia é um processo auxiliar do investigador, para estudar e avaliar os vários métodos 

disponíveis. 

Metodologia, segundo Marie Fortin (1996, p. 372), é um “Conjunto dos métodos e das técnicas que 

guiam a elaboração do processo de investigação científica. Também, secção de um relatório de investigação que 

descreve os métodos e as técnicas utilizadas no quadro dessa investigação”. 

Assim, a metodologia que se expõe neste capítulo tem a finalidade de elucidar qual a forma de 

atingir os objectivos propostos e dos passos que são necessários. 

As diversas decisões metodológicas são importantes para assegurar a fiabilidade e a qualidade dos 

resultados de investigação. 

Após uma reflexão criteriosa, equacionamos o seguinte problema “Como decidem os profissionais de 

saúde perante situações limite de segredo profissional?” 

Esta ideia foi influenciada por Lakatos e Marconi (1990, p. 23), quando se refere que a escolha do 

tema significa: 

 “Seleccionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as aptidões e as tendências de 

quem se propõe elaborar um trabalho científico” 

 “Encontrar um objecto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e 

delimitado em função da pesquisa”. 

Vamos utilizar uma análise descritiva, porque segundo Fortin (1996, p. 137) é “um estudo em que o 

investigador explora e descreve fenómenos, descreve as características de uma população e identifica relações” e “os 

estudos deste género visam denominar, classificar, descrever uma população ou conceptualizar uma situação”.  

Segundo Selltiz (1965), citado por Lakatos (1990, p. 19), os estudos exploratórios enfatizam a 

descoberta de ideias e discernimentos. Enquanto que para Best (1972), citado pela mesmo autora 

será também descritivo porque “Delineia o que é – aborda também quatro aspectos: a descrição, registo, 

análise e interpretação de fenómenos actuais, objectivando o seu funcionamento no presente.” 

Na análise de dados iremos utilizar o método quantitativo, mesmo nas perguntas abertas 

trabalhadas por análise de conteúdo que convertemos em valores. Segundo Fortin (1996, p. 221) 

a medida quantitativa consiste “em atribuir valores numéricos aos objectos ou acontecimentos segundo certas 

regras de medida ou de correspondência”.  
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A regra de medida permite determinar se a característica está presente e em que grau. Os 

resultados da pesquisa apenas são visíveis na altura da apresentação do relatório final. Trata-se de 

uma metodologia universal, que refuta a subjectividade e os juízos de valor, defende a 

neutralidade e a distância em relação ao fenómeno em estudo, assegurando deste modo a 

fiabilidade da pesquisa, nesta metodologia acredita-se que a soma de observações é suficiente 

para produzir teorias. 

3.1  Identificação e justificação do problema  

O segredo profissional abrange todos os factos que tenham chegado ao conhecimento do 

profissional de saúde, durante o exercício das suas funções, ou de algum modo relacionadas 

(Azevedo, 2000, p. 84). 

Uma profissão, como a dos profissionais de saúde, tem por objectivo principal servir a 

Humanidade. Todos os que exercem uma profissão de saúde estão ligados por eventuais 

segredos profissionais (Domingues, 2003, p. 316). 

O segredo médico é a verdade do doente dita ao médico, sem consentimento de revelação, tendo 

em conta uma relação estabelecida entre ambos, fundada na doença ou na prevenção da doença 

(Rueff, 2005, p. 259). 

O segredo profissional “é um caso especial de segredo confiado” (Archer, Biscaia e Osswald, 1996, p. 

191). A defesa do segredo surge em diversos documentos, como por exemplo, a Declaração dos 

Direitos do Doente (1981) e na Declaração dos Direitos do Homem (1948). 

O dever de sigilo, ou de segredo, existe como forma de preservar o direito à confidencialidade. O 

direito do utente à confidencialidade reforça a ideia de que o próprio deve decidir, aquilo que, da 

informação, pode ser partilhado (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005, p. 235). 

A confidencialidade é a regra. Contudo, admite-se que o dever de segredo tem limites – que se 

prendem com o direito do bem individual e do bem colectivo, como é o caso da obrigação de 

notificação de algumas doenças ou da defesa de valores superiores (Nunes, Amaral e Gonçalves, 

2005, p. 236). 

Os profissionais de saúde hoje em dia têm que tomar decisões que acarretam o risco da dúvida 

numa valoração do risco/benefício (Almeida, 2002, p. 132). 

As questões acerca do carácter absoluto ou relativo do segredo profissional têm fundamento 

devido a conflitos de interesses entre, por um lado, o interesse individual em preservar o direito à 
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confidencialidade, intimidade da vida privada, e por outro lado, o interesse da comunidade, na 

inviolabilidade da vida humana, integridade, liberdade e segurança (Rueff, 2005, p. 259). 

Ultimamente, os enfermeiros demonstram a preocupação em discutir questões éticas que 

emergem dos princípios da bioética, mais concretamente questões relacionadas com os princípios 

da autonomia e beneficência, nomeadamente as que se dirigem aos direitos à informação e à 

confidencialidade (Vieira, 2002, p. 146). 

De acordo com o artigo 85º, referente ao dever do sigilo, do Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros, “o enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício 

da sua profissão, assume o dever de: [...] c) divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família só nas 

situações previstas na lei, devendo, para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico”. 

Perante situações limite de segredo profissional o enfermeiro vê-se confrontado com um conflito 

de deveres, o dever de sigilo profissional e o dever de denunciar um crime público. 

É necessário determinar até que ponto os enfermeiros, no exercício da sua profissão, podem 

divulgar às autoridades judiciárias, situações previstas na lei em que devem divulgar informação 

confidencial, estando abrangidos pelo seu Código Deontológico, devendo respeitar o Dever do 

Sigilo, Artigo 85º, obrigando-os a guardar segredo profissional sobre o que tomam conhecimento 

no exercício da sua profissão.   

Exercemos funções no serviço de Obstetrícia – Puerpério, no Hospital de São João E.P.E., onde 

observamos a existência de situações de conflito ético-jurídico em relação ao sigilo profissional, 

na equipa de enfermagem. Nomeadamente, em 2006, surgiram-nos três casos semelhantes, de 

parturientes com VIH positivo, que pedem à equipa de enfermagem para não divulgar ao marido 

que são seropositivas, pois contraíram o vírus com o anterior companheiro, suscitando grandes 

dúvidas e polémica, na Equipa de Enfermagem, no modo como se deve agir. Tudo isto causa 

uma incerteza nas nossas acções como profissionais de saúde, podendo-se reflectir nos cuidados 

de enfermagem prestados ao doente. 

A observação deste facto despertou-nos a curiosidade e fez-nos lançar ao desafio para avaliar até 

que ponto os profissionais estão informados acerca do segredo profissional. Também é do nosso 

interesse conhecer melhor este assunto para que deste modo possamos resolver questões 

problemáticas. 

Por conseguinte, a nossa escolha recaiu sobre o tema “Segredo Profissional – situações limite”, e 

o nosso problema é: “Como decidem os profissionais de saúde perante situações limite de 

segredo profissional?” 
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3.2 Finalidade e objectivos da investigação 

Segundo Fortin (1996, p. 40), objectivo é “um enunciado que indica claramente o que o investigador tem 

intenção de fazer no decurso do estudo”. 

Pretendemos com este estudo chegar a um resultado conclusivo que nos permita fazer uma 

interpretação válida, com interesse para os profissionais de saúde e que possa, deste modo, 

contribuir para projectos futuros relacionados com esta matéria. 

O objectivo do estudo visa tentar averiguar como os profissionais resolvem conflitos ético-

jurídicos relacionados com o segredo profissional, como os tentam resolver e procurar soluções. 

Tem como grande finalidade ajudar os profissionais a lidar com situações limite do segredo 

profissional que lhes surgem durante o seu exercício profissional e, como consequência, uma 

melhor prestação de cuidados de enfermagem.  

Pretendemos elucidar em termos Ético-Jurídicos acerca de situações limite, que são tão 

importantes na prática profissional, e se é lícito ou não a quebra do segredo profissional em cada 

situação. 

3.3 Variáveis em estudo e sua operacionalização 

Segundo Fortin (1996, p. 36) “As variáveis são qualidades, propriedades ou características de objectos, 

pessoas ou de situações que são estudadas numa investigação […] é tudo aquilo que pode assumir diferentes 

valores, segundo os casos particulares ou as circunstâncias e pode oscilar em quantidade ou qualidade”. 

As variáveis podem ser classificadas de diferentes maneiras, segundo a sua utilização. Numa 

investigação devem ser definidas com clareza, objectividade e de forma operacional. Após a 

selecção das variáveis que se pretendem estudar e medir, torna-se emergente defini-las do ponto 

de vista operacional, para se poder explicar exactamente o que medir e como medir. A 

operacionalização pretende especificar as operações que se devem executar para efectuar uma 

correcta colheita de dados. 

Ainda segundo Fortin a “operacionalização é um processo metodológico pelo qual um conceito é definido após se 

terem feito observações empíricas”. 

3.3.1 Variável dependente 

A variável dependente também chamada de variável de critério é aquela que sofre o efeito da 

variável independente. É a variável que tentamos descrever ou compreender e que constitui o 
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foco de investigação. Como refere Marie Fortin (1996, p. 37) “a variável dependente é o comportamento, 

a resposta ou resultado observado que é devido à presença da variável independente.”  

Neste estudo definimos como variável dependente a “Atitude dos profissionais de saúde  

perante situações que envolvem o segredo profissional”. 

3.3.2 Variáveis independentes 

As variáveis independentes manipulam um estudo com o intuito de permitir ao investigador 

medir o seu efeito na variável dependente. As variáveis independentes seleccionadas para o nosso 

estudo foram: 

 Sexo,  

 Idade cronológica, 

 Estado civil,  

 Habilitações literárias,  

 Habilitações profissionais,  

 Categoria profissional,  

 Tempo de serviço, 

 Violência doméstica contra mulheres, 

 Violência doméstica contra menores,  

 Crime por homicídio, 

 Contágio por VIH. 

3.4 Questões de Investigação  

Identificado o problema, revista a bibliografia, identificado o marco teórico adequado, formulam-

se as questões. Estas devem ser estabelecidas antes de efectuar o estudo, uma vez que 

direccionam para a obtenção e interpretação dos dados. 

Segundo Fortin (1996, p. 101), a questão de investigação é “um enunciado interrogativo, escrito no 

presente que inclui habitualmente uma ou duas variáveis e a população a estudar”. 

Neste contexto formulámos as seguintes questões de investigação, que vão servir de orientação 

ao nosso estudo e às quais iremos tentar dar resposta. 
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 Questão de Investigação 1 – Na situação limite de violência doméstica contra mulheres 

os enfermeiros quebram o segredo profissional? 

 Questão de Investigação 2 – Na situação limite de violência doméstica contra menores 

os enfermeiros quebram o segredo profissional? 

 Questão de Investigação 3 - Na situação limite de crime por homicídio os enfermeiros 

quebram o segredo profissional? 

 Questão de Investigação 4 – Na situação limite de contágio por VIH os enfermeiros 

quebram o segredo profissional? 

 Questão de Investigação 5 – A atitude dos enfermeiros perante o conflito de deveres é 

diferente consoante o sexo? 

 Questão de Investigação 6 – A atitude dos enfermeiros perante o conflito de deveres é 

diferente consoante a idade? 

 Questão de Investigação 7 – A atitude dos enfermeiros perante o conflito de deveres é 

diferente consoante as habilitações literárias? 

 Questão de Investigação 8 – A atitude dos enfermeiros perante o conflito de deveres é 

diferente consoante as habilitações profissionais? 

 Questão de Investigação 9 – A atitude dos enfermeiros perante o conflito de deveres é 

diferente consoante o estado civil? 

 Questão de Investigação 10 – Os enfermeiros com mais tempo de profissão consultam 

mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo profissional do que os 

enfermeiros com menos tempo de profissão? 

 Questão de Investigação 11 – Os enfermeiros com a categoria profissional de 

especialista consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo 

profissional? 

3.5 Caracterização do serviço 

No Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de São João E.P.E. são 

prestados cuidados de enfermagem a doentes com valência Ginecológica e Obstétrica. A equipa 

multidisciplinar é constituída por enfermeiros, médicos, auxiliares de acção médica, e pessoal 

administrativo. Colaboram outros profissionais, quando solicitada a sua presença. 
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Neste serviço a Equipa de Enfermagem está dividida pela Sala de Partos e pelo Bloco 

Operatório.  

Este serviço situa-se no piso 01 dividindo-se em dois sectores diferenciados: 

 Unidade de cuidados, onde estão integradas: 

 Admissão:  

 “Gabinete” de ecografia, 

 2 “Gabinetes” de observação/atendimento, 

 “Gabinete” de cardiotocografia, 

 Sala de expectantes/Sala de induções/OBS: 

 4 camas, 

 5 salas de partos, uma das quais para partos gemelares, 

 Sala de apoio aos Recém-nascidos.  

 3 unidades de apoio, 

 Bloco operatório: 

 2 salas, 

 2 unidades de recobro cirúrgico, 

 Área de apoio, constituída: 

 Gabinete médico; 

 Gabinete de enfermagem; 

 Copa; 

 Aprovisionamento; 

 Áreas de desinfecção, 

 Secretariado; 

 Vestiários; 

 WCs; 

3.6 Descrição da população 

Segundo Fortin (1996, p. 202), uma população é “uma colecção de elementos ou de sujeitos que partilham 

características comuns, definidas por um conjunto de critérios. O elemento é a unidade de base da população junto 

da qual a informação é recolhida. (...) Uma população particular que é submetida a um estudo é chamada 

população alvo”. 
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O nosso estudo irá incidir nos profissionais de enfermagem, como já referimos anteriormente, 

porque é a nossa área profissional, e por ser muito problemático abranger neste momento, pelo 

motivo de falta de tempo, as outras áreas profissionais abrangidas pelo segredo profissional. 

A nossa população é a equipa de enfermagem do Serviço de Urgência de 

Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de São João E.P.E. Uma vez que iremos estudar a 

totalidade dos enfermeiros que fazem parte da equipa a amostra corresponde ao total da 

população constituída por um grupo de 53 enfermeiros. 

Foi entregue no serviço de pessoal a formalização do pedido de autorização para o estudo de 

investigação, com a respectiva aplicação do questionário, no Serviço de Urgência de 

Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de São João E.P.E (em Anexo). 

3.7 Instrumento de colheita de dados: 

Para cada estudo o investigador terá de ter em conta os instrumentos de recolha de dados que 

melhor se enquadra com o fim a atingir. 

Pois consoante a investigação a trabalhar, serão obtidos melhores resultados se o investigador 

souber optar pelos instrumentos mais ajustados à situação problema que pretende analisar. 

Como instrumento de recolha de dados iremos utilizar um questionário anónimo e voluntário, 

tendo como finalidade a caracterização da população, e análise dos dados resultantes, de forma a 

atingir os objectivos do estudo e dar resposta às questões de investigação (em Anexo). 

Segundo Fortin (1996, p. 245), o questionário é “um método de colheita de dados que permite colher 

informações junto dos participantes relativas aos factos, às ideias, aos comportamentos, às preferências, aos 

sentimentos, às expectativas e às atitude”. 

A nossa escolha recaiu sobre o questionário, devido ao pouco tempo que dispomos, por ser um 

método rápido de colheita de informação, ser um instrumento económico, oferecer a 

possibilidade do anonimato, implicar poucos recursos humanos na distribuição e recolha e 

diminuir a tendência da resposta por parte do pesquisador. 

Segundo António Gil (1995, p. 125) as principais vantagens do inquérito por questionário são: 

 Possibilitar a aplicação num grande número de pessoas, mesmo que possam estar 

dispersas numa zona geográfica extensa, pois o questionário pode ser enviado por 

correio;  

 Implicar um menor gasto, já que não exige treino do investigador;  
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 Garantir o anonimato;  

 Permitir que as pessoas possam responder no momento que acharem ser mais oportuno 

e possibilitar que o investigador não seja influenciado pelas pessoas inquiridas.  

Uma das vantagens de aplicação deste método é permitir-nos quantificar uma multiplicidade de 

dados e, por conseguinte, proceder a numerosas análises, quer simples, quer de cruzamento das 

mesmas. 

Como desvantagens, segundo Gil (1995, p. 126), este método  

 Não permite o esclarecimento de dúvidas ao inquirido quando este não entende 

correctamente as instruções ou perguntas; 

 Impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que pode ser 

importante na avaliação da qualidade das respostas; 

 Proporciona muitas vezes resultados possíveis de critica, em relação à objectividade, pois 

podem existir perguntas com significados diferentes para cada sujeito 

inquirido/pesquisado. 

Elaboramos um questionário constituído por um conjunto de perguntas que são apresentadas 

por escrito, não havendo interferência directa do inquiridor na resposta, de perguntas fechadas 

(com algumas abertas) dando a possibilidade dos enfermeiros exprimirem as suas opiniões e que 

segundo Gil (1995, p. 127) “cumprem um importante papel nos estudos exploratórios”. 

Embora a utilização de abordagens mistas seja considerada aceitável, segundo Gil (1995), o 

estudo é consistentemente quantitativo, dado que a utilização de análise do conteúdo é pontual. 

Ao elaborarmos o nosso questionário tivemos em conta: a sequência e tipos de questões, à 

selecção dos conteúdos e também ao uso de vocabulários mais claros e simples possível de forma 

a não levantar dúvidas aos enfermeiros inquiridos. 

A escolha do tipo de questões tiveram presente o tipo de população a atingir, a brevidade nas 

respostas, e que fornecessem o máximo de informação pretendida, possibilitando apenas uma 

interpretação, referindo uma única ideia por questão, relacionando-as com o problema em 

estudo. 

Este questionário, quer por razões da funcionalidade, quer de apresentação, está dividido em 

duas partes distintas.  
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A primeira parte é constituída por perguntas que dizem respeito à colheita de dados pessoais 

(sexo, idade, estado civil, habilitações literárias, habilitações profissionais, categoria profissional, 

anos de profissão, serviço onde desempenha funções) de forma a caracterizar a população. 

Na segunda parte pretende-se identificar a atitude dos profissionais de saúde face ao segredo 

profissional e analisar as decisões na resolução de situações limite do segredo profissional. 

 Antes de ser pedido a cada enfermeiro, que responda ao questionário, será explicado os 

objectivos do mesmo, assim como o fim a que se destina. 

O questionário foi aplicado aos enfermeiros no período do mês de Dezembro de 2006. 

3.7.1 Pré-Teste 

Após a elaboração do questionário será necessário submetê-lo a um pré-teste de forma a 

descobrir os problemas apresentados na recolha de informação, permitindo eliminar questões 

que não conduzam a dados relevantes (Bel, 1997, p. 110).  

Tendo em conta os elementos primordiais que segundo Lakatos (1990, p. 91) são: 

 “Fidedignidade – qualquer pessoa que os aplique, obterá sempre os mesmos 

resultados 

 Validade – os dados são necessários á aprendizagem 

 Operatividade – o vocabulário acessível e significado claro.  

A utilização de pré-teste, também permite a observação de uma estimativa sobre futuros dados”. 

Foi efectuado a um grupo de enfermeiros que não pertencia à população em estudo, mas que 

possuía características idênticas, visto ser um serviço onde surge dilemas éticos. Foram entregues 

os questionários à Enf.ª Chefe do serviço de obstetrícia-puerpério que se prontificou a colaborar 

no estudo, entregando o questionário a cinco enfermeiros do referido serviço. Foi efectuado 

pedido de autorização para efectuar o pré-teste. 

Esta aplicação visa a identificação de aspectos relativos à compreensão e à duração média do 

tempo necessário para o seu total preenchimento. Através desta aplicação foi possível alterar a 

sequência de algumas questões que graficamente estava apresentada de forma incorrecta, pelo 

que reformulamos a sua apresentação. 

A aplicação do pré-teste, mostrou-se muito útil, já que a sua finalidade foi evidenciar possíveis 

falhas, e levar a alterações pertinentes. Permitiu ainda assegurar que o questionário estivesse 

elaborado com clareza e precisão de termos, apresenta-se questões bem formuladas e 

organizadas. 
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3.8 Recursos necessários 

Para serem atingidos os objectivos propostos é necessário recorrer a alguns recursos quer 

humanos, materiais e temporais, que passaremos a descrevê-los.  

3.8.1 Recursos humanos 

Os recursos humanos necessários para a elaboração deste trabalho são: 

 Aluna responsável pelo trabalho; 

 Apoio e orientação da Sr.ª Prof. Dr.ª Helena Melo; 

 Todos os que colaboram indirectamente para a consecução deste trabalho; 

 Todas os enfermeiros do Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de 

São João E.P.E, que fazem parte da população. 

3.8.2 Recursos materiais 

Como recursos materiais temos: 

 As deslocações;  

 Os contactos telefónicos;  

 Fotocopias, livros adquiridos; 

 Material de papelaria – canetas, lápis, agrafador; folhas de papel A4; 

 Fotocopiadora; 

 Computador/disquetes/CD;  

 Impressora; 

 Encadernação do trabalho final. 

3.8.3 Recursos temporais 

Para a elaboração do nosso trabalho de investigação elaboramos um cronograma, de forma a 

estabelecer prazos para cada uma das etapas (em Anexo).  

A realização deste trabalho encontra-se inserida no 2º ano do III Curso de Mestrado em Bioética, 

para elaboração da dissertação, instituído pelo Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto. 
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4 ANÁLISE, TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS 
DADOS 

4.1 Introdução 

A análise dos dados permite produzir resultados que podem ser interpretados pelo investigador. 

Os dados são analisados em função do objecto de estudo, segundo se trata de explorar ou 

descrever fenómenos, ou de verificar relações entre variáveis. Após os dados serem analisados, 

pode-se interpretá-los e tirar conclusões em relação com a teoria, a prática e a investigação, e 

propor recomendações (Fortin, 1996, p. 42). 

Após a recolha de dados, através do questionário, procedeu-se a análise, tratamento e 

interpretação dos dados manualmente e através do computador (utilizou-se um programa Word 

para texto e para o tratamento dos dados o programa de estatística Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) v. 14.0). 

As perguntas de tipo misto, na sua parte de resposta aberta, foram trabalhadas através do 

emprego da análise do conteúdo e especificamente pela técnica de análise categorial. 

Análise do conteúdo, segundo Fortin, é uma “estratégia que serve para identificar um conjunto de 

características essenciais á significação ou à definição de um conceito” (Fortin, 1996, p. 364). 

As unidades de registo de análise ou enunciados discursivos são segmentos de conteúdo que se 

classificam em função das categorias. Estas foram elaboradas cuidadosamente, pelo que se teve 

em atenção preocupações com: 

 Objectividade – ao procurar que as características das categorias fossem tão claras quanto 

possível, tornando-as acessíveis a qualquer codificador; 

 Exclusividade – ter em atenção que os mesmos elementos não caibam em mais do que 

uma categoria; 

 Pertinência – que dizem respeito à problemática em estudo. 

Neste capítulo vamos sequenciar a apresentação e tratamento quantitativo dos resultados 

obtidos, procedendo-se à sua análise. Numa abordagem analítica dos dados vão ser realçados 

aspectos considerados significativos, utilizando a análise e interpretação dos dados referentes à 

população inquirida. 

Pretendemos assim descrever as características fundamentais da população em estudo. 
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A população é constituída por 53 indivíduos e o objectivo principal do estudo é averiguar como 

os profissionais perante conflitos ético-jurídicos relacionados com o segredo profissional, os 

resolvem.  

A apresentação dos dados vai ser efectuada por ordem sequencial do questionário, tendo como 

suporte a estatística descritiva e auxiliada pela apresentação de tabelas, para uma melhor 

visualização e compreensão dos resultados. Onde anexamos os devidos valores absolutos e 

relativos que lhe são intrínsecos. Foram efectuados os cruzamentos de resultados que pensamos 

permitirem a comprovação das perguntas de partida. 

A nível estatístico a análise das variáveis incidiu essencialmente a análise descritiva, através de 

frequências absolutas e relativas.  

4.2 Caracterização da população 

Em relação ao sexo dos intervenientes os resultados apresentam-se na Tabela 1. 

Sexo Frequência Percentagem 

Masculino 5 9,4% 
Feminino 48 90,6% 

Total 53 100,0% 

Tabela 1 – Distribuição absoluta e relativa em relação ao sexo dos enfermeiros inquiridos 

Como se pode observar, 90,6% dos enfermeiros são do sexo feminino. Esta observação vem em 

concordância com o facto de a profissão de enfermagem ser tradicionalmente feminina. P. 

Kallisch e B. Kallisch (1986) citadas por Queiroz (2004, p. 19) referem que, nas escolas médicas, 

para além do ensino de medicina, se ensinava as mulheres a assistir ao nascimento das crianças.  

Em relação à idade dos intervenientes os resultados apresentam-se na Tabela 2. 
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Idade Frequência Percentagem 

21-30 10 18,9 
31-40 21 39,6 
41-50 14 26,4 
51-60 8 15,1 
Total 53 100,0 

 

Tabela 2 – Distribuição absoluta e relativa da idade dos enfermeiros inquiridos 

De acordo com o que é possível observar na Tabela 2, constatamos que a população dos 

enfermeiros inquiridos é relativamente jovem, pois praticamente 60% tem uma idade inferior aos 

40 anos.  

Em relação ao estado civil dos intervenientes os resultados apresentam-se na Tabela 3. 

Estado Civil Frequência Percentagem 

Solteiro(a) 16 30,2 
Casado(a) 31 58,5 

Divorciado(a) 6 11,3 
Total 53 100,0 

Tabela 3 – Distribuição absoluta e relativa do estado civil dos enfermeiros inquiridos 

Relativamente ao estado civil, como acima se verifica 58,5% dos inquiridos são casados, 30,2% 

são solteiros, e 11,3% são divorciados. 

Em relação às habilitações literárias dos intervenientes os resultados apresentam-se na Tabela 4. 

Habilitações Literárias Frequência Percentagem 

3º Ciclo (9º ano) completo 2 3,8 

Ensino Secundário (12º ano) completo 1 1,9 

Licenciatura 49 92,5 
Mestrado 1 1,9 

Total 53 100,0 
 

Tabela 4 – Distribuição absoluta e relativa das habilitações literárias dos enfermeiros inquiridos 

A distribuição dos enfermeiros, segundo as habilitações literárias, como podemos observar, 

demonstra-nos que 92,5% (49) dos enfermeiros possuem licenciatura, 3,8% possuem o 9º ano 

completo, e 1,9% possuem o 12º Ano e o mestrado. 

Em relação às habilitações profissionais dos intervenientes, os resultados apresentam-se na 

Tabela 5.  
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Habilitações Profissionais Frequência Percentagem 

Curso Geral de Enfermagem 2 3,8 

Curso de Bacharelato em Enfermagem 3 5,7 

Curso de Licenciatura em Enfermagem 15 28,3 

Curso de Especialidade em Enfermagem 33 62,3 

Total 53 100,0 
 

Tabela 5 – Distribuição absoluta e relativa das habilitações profissionais dos enfermeiros inquiridos 

Dos enfermeiros inquiridos, podemos observar que 62,3% (33) tem o curso especialidade em 

enfermagem, 28,3% (15) tem o curso de licenciatura em enfermagem, 5,7% (3) tem o curso de 

bacharelato em enfermagem, e apenas 3,8% (2) tem o curso geral de enfermagem. 

Sendo o Serviço em que foi aplicado o questionário o de Bloco de Partos é de esperar que a 

maioria dos enfermeiros possuísse as Habilitações Profissionais de Enfermeiro Especialista em 

Saúde Materna e Obstetrícia. 

Segundo a Directiva 80/155/CEE de 21 de Janeiro de 1980, no Artigo 4º, os enfermeiros 

especialistas em Saúde Materna e Obstétrica estão habilitados a: 

“5. Assistir a parturiente durante o trabalho de parto e vigiar o estado do feto in útero pelos meios clínicos e 

técnicos apropriados; 

6. Fazer o parto normal quando se trate de apresentação de cabeça incluindo, se for necessário, a episiotomia, e, em 

caso de urgência, fazer o parto tratando-se de apresentação pélvica; 

7. Detectar na mãe ou no filho sinais reveladores de anomalias que exijam a intervenção de um médico e auxiliar 

este ultimo em caso de intervenção; tornar as medidas de urgência que se imponham na ausência do médico, 

designadamente a extracção manual da placenta, eventualmente seguida de revisão uterina manual; 

8. Examinar o recém-nascido e cuidar dele; tomar todas as iniciativas que se imponham em caso de necessidade e 

praticar, se for caso disso, a reanimação imediata;”400 

Em relação às categorias profissionais dos intervenientes os resultados apresentam-se na Tabela 

6. 

                                                
400 Disponível in: 
http://www.ordemenfermeiros.pt/ 
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Categoria Profissional Frequência Percentagem 

Enfermeiro 10 18,9 
Enfermeiro Graduado 16 30,2 

Enfermeiro Especialista 26 49,1 
Enfermeiro Chefe 1 1,9 

Total 53 100,0 
 

Tabela 6 – Distribuição absoluta e relativa das categorias profissionais dos enfermeiros inquiridos 

Relativamente às categorias profissionais, podemos constatar que a maior fracção 49,1% (26) são 

enfermeiros especialistas, 30,2% (16) dos enfermeiros inquiridos são enfermeiros graduados, 

18,9% (10) são enfermeiros nível 1 e 1,9% (1) corresponde à enfermeira chefe. 

Partindo do pressuposto do anterior resultado, era de prever que a maioria dos enfermeiros 

possuísse a categoria profissional de enfermeiro especialista, uma vez que exercem funções no 

Serviço de Bloco de Partos. 

Em relação ao tempo de serviço dos intervenientes os resultados apresentam-se na Tabela 7 

Tempo de serviço Frequência Percentagem 

0-1 Ano 4 7,5 
2-5 Anos 4 7,5 
6-10 Anos 5 9,4 

11-20 Anos 22 41,5 
21-30 Anos 13 24,5 

> 30 5 9,4 
Total 53 100,0 

Tabela 7 – Distribuição absoluta e relativa do tempo de exercício profissional dos enfermeiros inquiridos 

Pelo que nos é dado a observar a maior percentagem 41,5% dos enfermeiros exercem a sua 

actividade profissional há 11-20 anos, 24,5% exerce há 21-30 anos, 9,4% exercem a sua profissão 

entre 6-10 anos e há mais de 30 de anos de serviço, 7,5% há menos de 1 ano e máximo 5 anos. 

Como a população em estudo é relativamente jovem é de se prever que os enfermeiros exerçam a 

sua actividade profissional há cerca de 11-20 anos. 

Em relação ao local de exercício profissional dos intervenientes os resultados apresentam-se na 

Tabela 8: 
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Desempenha funções de 
enfermagem no serviço? Frequência Percentagem 

Serviço de Urgência de 
Obstetrícia/Ginecologia: Sala de Partos 33 62,3 

Serviço de Urgência de 
Obstetrícia/Ginecologia: Bloco Operatório 20 37,7 

Total 53 100,0 
 

Tabela 8 – Distribuição absoluta e relativa em relação ao local de exercício profissional dos enfermeiros inquiridos 

Ao analisarmos a Tabela 8 concluímos que 62,3% dos enfermeiros desempenham funções no 

Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia – Sala de Partos e 37,7% exerce funções no 

Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia – Bloco Operatório.  

Importa referir que o serviço é o mesmo, só que está dividido em dois sectores distintos, o Bloco 

de Partos e a Sala de Partos. 

4.3 Tratamento e interpretação dos resultados 

Nesta parte do questionário, como já referimos, pretendemos identificar a atitude dos 

profissionais de saúde perante o segredo profissional, e como resolvem os profissionais de saúde 

situações limite de segredo profissional. 

Em relação à opinião dos enfermeiros inquiridos se consideram importante o segredo 

profissional para a profissão os resultados apresentam-se na Tabela 9: 

Considera o segredo 
profissional importante? Frequência Percentagem 

Sim 52 98,1 
Não 1 1,9 
Total 53 100,0 

 

Tabela 9 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros inquiridos se consideram importante o segredo 
profissional para a profissão 

Como podemos observar na Tabela 9 a grande maioria dos enfermeiros inquiridos 98,1% 

consideram o segredo profissional importante para a profissão de enfermagem.  

Ao analisar os resultados verifica-se que existe praticamente unanimidade entre os profissionais 

de enfermagem que demonstram ter conhecimento que na nossa profissão o sigilo é um dever. 

É de referir que um enfermeiro não considera importante o segredo profissional, que apesar de 

ser só um é desprestigiante para a profissão de enfermagem haver enfermeiros que não 
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considerem importante um dever ético-deontológico, que vem expressamente redigido no 

Código Deontológico dos Enfermeiros. 

Em relação à opinião dos enfermeiros inquiridos sobre a confidencialidade, ou seja, se 

consideram lícito o utente ter sempre direito ao segredo profissional, os resultados apresentam-se 

na Tabela 10: 

 Frequência Percentagem 

Sim 32 60,4 
Não 3 5,7 

Às vezes 18 34,0 
Total 53 100,0 

 

Tabela 10 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros inquiridos se consideram lícito o utente ter 

sempre direito ao segredo profissional 

A grande percentagem dos enfermeiros inquiridos (60,4%) considera que é licito os utentes terem 

sempre direito ao segredo profissional. 

Conforme refere a Carta dos Direitos das Pessoas Doentes -  no ponto 4  onde é abordado a 

confidencialidade e respeito da vida privada - “todas as informações relativas ao estado de saúde de um 

doente, a sua situação médica, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento, bem como todas as outras informações de 

carácter pessoal, devem ser consideradas confidenciais, mesmo após a morte”. 

É importante que os enfermeiros tenham consciência dos direitos dos doentes, portanto das 

pessoas que cuidam, de modo a respeitar a sua individualidade e autonomia. Porque respeitando 

os seus direitos estão a respeitar o seu direito à decisão de escolher o que pode ser ou não 

revelado acerca da sua pessoa. 

Em relação à opinião dos enfermeiros inquiridos, em que questiona se o segredo profissional 

deve ser sempre respeitado, os resultados apresentam-se na Tabela 11. 
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Pensa que o segredo 
profissional deve Frequência Percentagem 

Ser sempre respeitado 22 41,5 

Em função da situação pode ser ou 
não respeitado 30 56,6 

Total 52 98,1 
Em falta 1 1,9 

Total 53 100,0 
 

Tabela 11 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros acerca do respeito do segredo profissional 

Em relação ao segredo profissional ser sempre respeitado, 56,6% considera que o respeito deve 

ser respeitado mediante a situação e 41,5% refere que o segredo profissional deve ser sempre 

respeitado, um enfermeiro não respondeu. 

O facto do grupo se dividir nesta pergunta pode significar que mais de metade dos enfermeiros 

inquiridos (56,6%) sabe concretamente como e quando se deve usar o segredo profissional. 

Perante uma determinada situação o enfermeiro deve ponderar os valores em causa para poder 

decidir. 

Em relação à opinião dos enfermeiros inquiridos acerca da violência doméstica contra as 

mulheres os resultados apresentam-se na Tabela 12 que se segue: 

Considera a violência doméstica 
contra as mulheres um crime Frequência Percentagem 

Público 47 88,7 
Semipúblico 4 7,5 

Particular 1 1,9 
Total 52 98,1 

Em falta 1 1,9 
Total 53 100,0 

 

Tabela 12 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros acerca da violência doméstica contra as 
mulheres  

Como se pode observar 88,7% dos enfermeiros inquiridos consideram a violência doméstica 

contra as mulheres um crime público, mas ainda uma percentagem relevante 7,5% considera um 

crime semi-público e 1,9% considera um crime particular. 

Se houvesse um total conhecimento da Legislação Portuguesa, todos os enfermeiros teriam 

respondido que a violência doméstica contra as mulheres é um crime público, conforme 

menciona a Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio401, artigo 152º. 

                                                
401 Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio, publicada no Diário da República n.º 123, I Série – A, pág. 2458 
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Em relação à opinião dos enfermeiros inquiridos acerca da violência doméstica contra as crianças 

os resultados apresentam-se na Tabela 13. 

Considera a violência doméstica 
contra as crianças um crime Frequência Percentagem 

Público 51 96,2 
Semipúblico 2 3,8 

Total 53 100,0 
 

Tabela 13 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros acerca da violência doméstica contra as 
crianças 

Como se pode observar 96,2% dos enfermeiros inquiridos consideram a violência doméstica 

contra as crianças um crime público, e uma pequena percentagem 3,8% considera um crime 

semi-público. 

Nesta pergunta apercebemo-nos que praticamente todos os enfermeiros consideram a violência 

doméstica contra as crianças um crime público. Isto poderá reflectir o facto de que, sendo as 

crianças mais vulneráveis, os enfermeiros denunciam mais facilmente crimes contra as crianças.  

A ordem dos Enfermeiros emitiu uma posição (OE 15 Março 2007 – EP03/07) sobre a 

protecção de crianças em que o enfermeiro deve ter conhecimento e o dever de salvaguardar os 

direitos da criança, nomeadamente a protecção da criança deve ser assegurada em todos os 

contextos e todas as situações, protegendo-a de qualquer forma de abuso e encaminhá-la para 

outro profissional, caso a situação ultrapasse a sua competência402. 

Em relação à situação limite do segredo profissional/parturiente com VIH os resultados 

apresentam-se na Tabela 14. 

Como podermos verificar 30,2% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à ordem para 

quebrar o segredo profissional, uma grande percentagem 41,5% dos enfermeiros não divulga ao 

marido pois não quer quebrar o segredo profissional, 18,9% não responde nenhuma das 

anteriores, 9,4% dos enfermeiros informa o marido pois consideram que este tem direito a ser 

alertado. 

                                                
402 Ordem Dos Enfermeiros - Enunciado de Posição da Ordem dos Enfermeiros sobre a protecção de crianças 
(OE 15 MARÇO 2007 – EP03/07) 
Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/ 



Análise, tratamento e interpretação dos dados 

 189 

Uma parturiente com VIH positivo pede à equipa de 
enfermagem para não divulgar ao marido que é seropositiva, 
pois contraiu o vírus com o anterior companheiro. Após 
aconselhar a mulher a contar ao marido, e esta recusando 
sempre a contar, a atitude que eu tomaria seria: 

Frequência Percentagem 

Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem 
direito ao segredo profissional 22 41,5 

Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser 
alertado para se poder tratar 5 9,4 

Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo 
profissional e só depois é que informo o marido 16 30,2 

Nenhuma das anteriores 10 18,9 

Total 53 100,0 
 

Tabela 14 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros acerca do segredo profissional/parturiente 

com VIH 

Em relação a alínea em que a opção era outros, dez enfermeiros não escolheram nenhuma das 

anteriores, e as respostas foram agrupadas em categorias: 

Categoria Subcategoria Unidade de Significância 

Informar o médico “Informava o médico” I 25; I 31; I 53 

Médico deve informar 
“A equipa médica tem obrigação de 

divulgar” I 33 
“A equipa mesmo tendo conhecimento 

deve ser o médico a informar” I 46 
Informar a puérpera “Informava a puérpera que tem direitos 

e também deveres” I 1 
Marido deve saber “Marido tem direito e dever de saber, 

porque a vida dele esta em causa” I 9 
Pedir apoio a outros 

profissionais 
“Pedir auxilio a outros profissionais 

para persuadir a puérpera a contar ao 
marido” I 13 

Não divulgar “Não divulgo porque não é da minha 
competência” I 23 

Atitude dos enfermeiros 

Tratar assunto com 
delicadeza 

“Os casos de VIH tem de ser tratados 
com muita delicadeza” I 44 

Tabela 15 – Atitudes dos enfermeiros perante situações limite de segredo profissional 

Se juntarmos a percentagem dos enfermeiros que pedem autorização à ordem para quebrar o 

segredo profissional e os que informam o marido obtemos uma percentagem de 39,6%, inferior a 

metade do total dos enfermeiros inquiridos. Podemos concluir que estes enfermeiros são os que 

reflectem mais acerca da importância da vida do marido. Estes enfermeiros entendem que a vida 

humana não tem preço, deve ser preservada. Conforme refere: Azevedo (2000, p. 155): “manter o 

segredo numa doença como o SIDA é uma hipocrisia moral que nem respeita os direitos da vítima, em acto, nem 

das vítimas, em potência”.  

Em relação à situação limite do segredo profissional/violência doméstica às mulheres os 

resultados apresentam-se na Tabela 16. 
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Uma mulher que se dirige ao serviço de urgência demonstra 
marcas evidentes de ter sofrido agressões físicas, e confessa que 
foi agredida pelo marido, mas que não pretende efectuar queixa, e 
pede-lhe para não o fazer. Após aconselhar a mulher a contar às 
autoridades, e esta recusando sempre, a atitude que eu tomava 
era 

Frequência Percentagem 

Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de 
agressões físicas 20 37,7 

Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo 
profissional 19 35,8 

Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo 
profissional e depois informo as autoridades competentes 9 17,0 

Nenhuma das anteriores 5 9,4 
Total 53 100,0 

Tabela 16 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros acerca do segredo profissional/violência 
doméstica contra as mulheres 

Como podermos verificar 17,0% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à Ordem dos 

Enfermeiros para quebrar o segredo profissional, uma grande percentagem (35,8%) dos 

enfermeiros não divulgaria às autoridades para não quebrar o segredo profissional, 37,7% dos 

enfermeiros informa as autoridades competentes que a mulher foi vítima de maus-tratos, e 9,4% 

não responde nenhuma das anteriores. 

Em relação a alínea em que a opção era outros, cinco enfermeiros responderam nenhuma das 

anteriores e as respostas foram agrupadas em categorias: 

Categoria Subcategoria Unidade de Significância 

Encaminhar para associações 

“Tentar convencer a mulher a 
fazer a queixa e encaminha-la 
para associações de apoio à 

vítima” I 13; 

“Alertava-a para as associações 
de apoio à vítima” I 21; 

Atitude dos enfermeiros 

Respeitar a decisão da 
mulher 

“Não divulgo porque a mulher é 
adulta e ela que tome as suas 

opções” I 9; 
“Não contava ao marido para 

respeitar a vontade da utente” I 
28 

“Respeitar a decisão da utente” I 
46 

Tabela 17 – Atitudes dos enfermeiros perante situações limite de segredo profissional 

Os enfermeiros que informam as autoridades (37,7%) ou que pedem autorização à Ordem dos 

Enfermeiros para quebrar o segredo profissional (17,0%) são em maior percentagem, 

demonstrando que os enfermeiros estão cientes das consequências da violência contra as 

mulheres, nomeadamente no risco de vida que correm. O profissionais de saúde não podem ficar 

indiferentes a esta problemática, têm que ter conhecimentos e competências para poderem actuar 

e encaminhar as vítimas.  
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Em relação à situação limite do segredo profissional/violência doméstica sobre crianças os 

resultados apresentam-se na Tabela 18: 

Uma criança dá entrada no serviço de 
urgência com marcas evidentes de 
agressões físicas, e as pessoas que a 
acompanham negam qualquer agressão 

Frequência Percentagem 

Informo as autoridades competentes que a 
criança foi vítima de agressões físicas 44 83,0 

Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros 
para quebrar o sigilo profissional e depois 
informo as autoridades competentes 

5 9,4 

Nenhuma das anteriores 4 7,5 
Total 53 100,0 

Tabela 18 – Distribuição absoluta e relativa da opinião dos enfermeiros acerca do segredo profissional/violência 
doméstica contra as crianças 

Como podermos verificar 9,4% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à ordem para 

quebrar o segredo profissional, uma grande percentagem 83,0% dos enfermeiros informa as 

autoridades competentes que a criança foi vítima de maus-tratos, e 7,5% não responde nenhuma 

das anteriores. 

Em relação a alínea em que a opção era outros, quatro enfermeiros responderam nenhuma das 

anteriores, e as respostas foram agrupadas em categorias: 

Categoria Subcategoria Unidade de Significância 

Informar o médico “Informava o médico” I 37; 
“Decisão é do médico” I 46; 

Atitude dos enfermeiros Reunir com a equipa 
multidisciplinar para decidir 

“Reunir com a equipa profissional 
para decidir, se necessário retirar 

a tutela da criança aos 
responsáveis pela mesma” I 13; 

“Ajudo a averiguar se são marcas 
em conjunto com a equipa 

multidisciplinar” I 23 

Tabela 19 – Atitudes dos enfermeiros perante situações limite de segredo profissional 

Como podemos verificar, todos os enfermeiros tomam uma atitude e nenhum fica indiferente à 

violência contra as crianças. Não houve um único enfermeiro que respondesse que não divulgaria 

um caso de violência contra uma criança. Podemos concluir que este grupo de enfermeiros tem 

noção das consequências para esta criança, do risco que corre se não se actuar . 

A Convenção sobre os Direitos da Criança faz alusão que é obrigação de todos proteger a criança 

contra todas as formas de maus-tratos por parte dos pais ou de outros responsáveis pelas 

crianças.  

Em relação à situação limite do segredo profissional/morte de um indivíduo os resultados 

apresentam-se na Tabela 20. 
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Um indivíduo que recorre ao serviço de 
urgência, com ferimentos, confessa que 
matou uma pessoa, e pede para não 
divulgar. Após aconselhar o indivíduo a 
contar às autoridades, e este recusando 
sempre, a atitude que eu tomava seria 

Frequência Percentagem 

Informo as autoridades competentes que o 
indivíduo matou uma pessoa 27 50,9 

Não divulgo, porque acho que não posso 
quebrar o segredo profissional 5 9,4 

Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros 
para quebrar o sigilo profissional e depois 
informo as autoridades competentes 

13 24,5 

Nenhuma das anteriores 8 15,1 

Total 53 100,0 

 

Tabela 20 – Distribuição absoluta e percentual da opinião dos enfermeiros acerca do segredo profissional/morte de 
um indivíduo 

Como podermos verificar 24,5% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à ordem para 

quebrar o segredo profissional, uma grande percentagem 50,9% dos enfermeiros informa as 

autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa, 9,4% dos enfermeiros não divulga 

às autoridades pois não quer quebrar o segredo profissional e 15,1% prefere indicar que não 

tomaria qualquer das anteriores atitudes. 

Em relação a alínea em que a opção era outros, oito enfermeiros responderam nenhuma das 

anteriores, sendo as respostas agrupadas em categorias: 

Categoria Subcategoria Unidade de Significância 

Não saber resolver “Não sei” I 5 

Encaminhar para psicólogo 
Pedir a avaliação psicológica do 

indivíduo” I 13 
“Pedir apoio psicológico” I 33 

Encaminhar para psiquiatra 
“Solicitar a colaboração de 

psiquiatra” I 24 
“Encaminhar para psiquiatria” I 23 

Solicitar parecer jurídico “Solicitava um parecer jurídico à 
Ordem dos Enfermeiros” I 18 

Encaminhar para Autoridades 
“As autoridades competentes 

devem averiguar se é verdade” I 
19 

Atitude dos enfermeiros 

Averiguar a verdade “Averiguar se realmente é 
verdade” I 45 

Tabela 21 – Atitudes dos enfermeiros perante situações limite de segredo profissional 

Perante estes resultados verificamos que a maior percentagem de enfermeiros não fica 

indiferente, pois pensa que se deve actuar perante esta situação.  

A Constituição da República Portuguesa no seu artigo 24º faz menção que a vida humana é 

inviolável. O enfermeiro como profissional além de respeitar a CRP, tem o dever de cumprir as 
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normas mencionadas no seu Código Deontológico atribuindo à vida de qualquer pessoa igual 

valor, pelo que deve proteger e defender a vida humana em todas as circunstância 

4.3.1 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e os 
anos de profissão dos enfermeiros 

Efectuou-se o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se são os enfermeiros com 

mais anos de profissão que consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o 

segredo profissional: 

 
Tabela 22 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

Conforme se constata na Tabela 22, os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 40% exercem funções entre 6 a 10 anos, 36,4% exercem entre 11 a 20 

anos, 25% exerce a sua actividade há menos de 1 ano e até ao máximo de 5 anos, 23,1% exerce 

há 21-30 anos, e 20% há mais de 30 anos. 

Pela análise dos dados verificamos que dos enfermeiros com 6 a 10 anos de profissão 40% 

consultariam primeiro a Ordem dos Enfermeiros. De entre os enfermeiros com mais de 30 anos 

de profissão só 20% é que consultaria a ordem antes de quebrar o sigilo. O enfermeiro antes de 

 A B C D Total 

2 1 1 0 4 
0-1 Ano 

50,0% 25,0% 25,0% 0% 100,0% 

1 0 1 2 4 2-5 Anos 
25,0% 0% 25,0% 50,0% 100,0% 

2 0 2 1 5 6-10 Anos 
40,0% 0% 40,0% 20,0% 100,0% 

9 1 8 4 22 11-20 Anos 
40,9% 4,5% 36,4% 18,2% 100,0% 

7 1 3 2 13 21-30 Anos 
53,8% 7,7% 23,1% 15,4% 100,0% 

1 2 1 1 5 

Há 
quantos 
anos 
exerce a 
profissão? 

> 30 
20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

22 5 16 10 53 Total 
41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 

A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 
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quebrar o sigilo profissional deve pedir aconselhamento jurídico e deontológico, conforme refere 

o código deontológico (artigo 85º). 

Efectuou-se o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se são os enfermeiros 

com mais anos de profissão que consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o segredo profissional: 

 A B C D Total 

1 2 1 0 4 
0-1 Ano 

25,0% 50,0% 25,0% 0% 100,0% 

2 1 1 0 4 
2-5 Anos 

50,0% 25,0% 25,0% 0% 100,0% 

1 2 2 0 5 
6-10 Anos 

20,0% 40,0% 40,0% 0% 100,0% 

9 8 2 3 22 
11-20 Anos 

40,9% 36,4% 9,1% 13,6% 100,0% 

4 6 3 0 13 
21-30 Anos 

30,8% 46,2% 23,1% 0% 100,0% 

3 0 0 2 5 

Há quantos anos exerce 
a profissão? 

> 30 
60,0% 0% 0% 40,0% 100,0% 

20 19 9 5 53 
Total 

37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

 

Tabela 23 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 23, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 40% exercem funções entre 6 a 10 anos, 25% exerce a sua 

actividade há menos de 1 ano e até ao máximo de 5 anos, 23,1% exerce há 21-30 anos, e 9,1% 

exercem entre 11 a 20 anos. Verifica-se novamente que os enfermeiros com 6 a 10 anos de 

profissão (40%) são os que consultariam primeiro a Ordem dos Enfermeiros. Nenhum dos 

enfermeiros com mais de 30 anos de profissão consultaria primeiro a Ordem dos Enfermeiros. 
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É de realçar que do total dos enfermeiros (53) 37,7% informariam as autoridades competentes 

que a mulher foi vítima de maus tratos, o que demonstra novamente que os enfermeiros não 

ficam indiferentes à violência contra as mulheres. 

Efectuou-se o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se são os enfermeiros 

com mais anos de profissão que consultariam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o segredo profissional: 

 A B C Total 

3 0 1 4 0-1 
Ano 75,0% 0% 25,0% 100,0% 

3 1 0 4 2-5 
Anos 75,0% 25,0% 0% 100,0% 

3 1 1 5 6-10 
Anos 

60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

19 2 1 22 11-20 
Anos 86,4% 9,1% 4,5% 100,0% 

12 1 0 13 21-30 
Anos 92,3% 7,7% 0% 100,0% 

4 0 1 5 

Há quantos anos 
exerce a profissão?  

> 30 
80,0% 0% 20,0% 100,0% 

44 5 4 53 Total 
 83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
C – Nenhuma das anteriores 

 

Tabela 24 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de 
decisão de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 24, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos, 25% exerce a sua actividade entre 2 a 5 anos, 20% exerce 

entre 6 a 10 anos, 9,1% exercem entre 11 a 20 anos, e 7,7% exerce há 21-30 anos a sua 

actividade.  De entre os enfermeiros com 2 a 5 anos de profissão, 25% consultariam primeiro a 

Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional. Nenhum dos enfermeiros com 

mais de 30 anos de profissão consultaria primeiro a Ordem dos Enfermeiros.. 

Como podemos constatar 83% dos enfermeiros informa as autoridades competentes das 

agressões contra a criança, o que demonstra que a maioria dos enfermeiros tem conhecimento 

que a violência contra crianças  é um crime público. 
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Efectuou-se o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para se saber se 

são os enfermeiros com mais anos de profissão que consultam mais vezes a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o segredo profissional: 

 A B C D Total 

2 1 0 1 4 
0-1 Ano 

50,0% 25,0% 0% 25,0% 100,0% 

2 0 1 1 4 
2-5 Anos 

50,0% 0% 25,0% 25,0% 100,0% 

3 0 2 0 5 
6-10 Anos 

60,0% 0% 40,0% 0% 100,0% 

11 0 5 6 22 
11-20 Anos 

50,0% 0% 22,7% 27,3% 100,0% 

5 3 5 0 13 
21-30 Anos 

38,5% 23,1% 38,5% 0% 100,0% 

4 1 0 0 5 

Há quantos anos 
exerce a profissão? 

> 30 
80,0% 20,0% 0% 0% 100,0% 

27 5 13 8 53 Total 
 50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 25 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de 
decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa 

Conforme se constata na Tabela 25, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 40% exercem funções entre 6 a 10 anos, 

38,5% exerce há 21-30 anos, 25% exerce a sua actividade entre 2 a 5 anos, e 22,7% exercem entre 

11 a 20 anos. Conforme se pode constatar, dos enfermeiros com 6 a 10 anos de profissão, 40% 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional. Verifica-se 

novamente que nenhum dos enfermeiros com mais de 30 anos de profissão consultaria primeiro 

a Ordem dos Enfermeiros. 

É de realçar que só 9,4% dos enfermeiros é que não divulgaria o crime, o que demonstra que os 

enfermeiros não ficam indiferentes ao facto de uma pessoa cometer um homicídio. 
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4.3.2 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e o 
sexo dos enfermeiros 

Efectuou-se o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se o sexo influencia a atitude dos 

enfermeiros: 

 A B C D Total 

2 0 3 0 5 
Masculino 

40,0% 0% 60,0% 0% 100,0% 

20 5 13 10 48 
Sexo 

Feminino 
41,7% 10,4% 27,1% 20,8% 100,0% 

22 5 16 10 53 
Total 

41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 
A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 26 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

Conforme se constata na Tabela 26, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 60,0% pertencem ao sexo masculino e 27,1% pertencem ao sexo 

feminino. 

Perante esta situação limite de segredo profissional, a maioria dos enfermeiros do sexo masculino 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros do que os enfermeiros do sexo feminino. 

Efectuou-se o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se o sexo influencia a atitude dos 

enfermeiros 

Conforme se constata na Tabela 27, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 40,0% pertencem ao sexo masculino e 14,6% pertencem ao 

sexo feminino. 
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 A B C D Total 

2 1 2 0 5 
Masculino 

40,0% 20,0% 40,0% 0% 100,0% 

18 18 7 5 48 
Sexo 

Feminino 
37,5% 37,5% 14,6% 10,4% 100,0% 

20 19 9 5 53 
Total 

37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas  
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 27 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de 
conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos 

Nesta situação a maioria dos enfermeiros do sexo masculino opta por ter uma atitude, 

informando as autoridades ou pedindo autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o 

sigilo. Dos enfermeiros do sexo feminino a maior percentagem já se divide entre informar as 

autoridades ou não divulgar. Se juntarmos a percentagem dos que informam as autoridades e dos 

que pedem autorização à ordem verificamos que os enfermeiros do sexo feminino geralmente 

opta por encaminhar esta situação. 

Efectuou-se o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se o sexo influencia a atitude dos 

enfermeiros: 

 A B C Total 

4 1 0 5 Masculino 
 80,0% 20,0% 0% 100,0% 

40 4 4 48 
Sexo 

Feminino 
83,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

44 5 4 53 
Total 

83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes  
C – Nenhuma das anteriores 

Tabela 28 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de 
conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 28, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos, 20,0% pertencem ao sexo masculino e 8,3% pertencem ao 

sexo feminino. 
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Como se pode observar, a maioria dos enfermeiros tanto do sexo feminino como do sexo 

masculino opta por uma acção, divulgando as agressões às autoridades. Nenhum enfermeiro tem 

a atitude de não divulgar.  

Estes resultados podem traduzir o facto dos enfermeiros estarem sensibilizados para esta 

problemática. 

Efectuou-se o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para se saber se o sexo 

influencia a atitude dos enfermeiros: 

 A B C D Total 

1 0 2 2 5 
Masculino 

20,0% 0% 40,0% 40,0% 100,0% 

26 5 11 6 48 
Sexo 

Feminino 
54,2% 10,4% 22,9% 12,5% 100,0% 

27 5 13 8 53 Total 
 50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 29 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de 
conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa 

Conforme se constata na Tabela 29, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 40,0% pertencem ao sexo masculino e 

22,9% pertencem ao sexo feminino. 

Os enfermeiros do sexo feminino e masculino, perante esta situação concreta, optam por tomar 

uma atitude, seja informando as autoridades ou pedindo autorização à ordem para quebrar o 

segredo profissional, traduzindo uma preocupação pela vida humana. 

4.3.3 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e a 
categoria profissional dos enfermeiros  

Efectuou-se o cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se os enfermeiros 

especialistas consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo 

profissional: 
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 A B C D Total 

5 1 2 2 10 Enfermeiro 
50,0% 10,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

6 0 7 3 16 Enfermeiro 
Graduado 37,5% 0% 43,8% 18,8% 100,0% 

11 3 7 5 26 Enfermeiro 
Especialista 42,3% 11,5% 26,9% 19,2% 100,0% 

0 1 0 0 1 

Categoria 
Profissional 

Enfermeiro 
Chefe 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 

22 5 16 10 53 Total 
41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 

A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 30 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada 

de decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

Conforme se constata na Tabela 30, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 43,8% são enfermeiros graduados, 26,9% são enfermeiros 

especialistas, e 20 % são enfermeiros nível 1.  

Perante esta situação de conflito, podemos verificar que a maioria dos enfermeiros especialistas 

não consultaria a Ordem dos Enfermeiros. No entanto, a maior percentagem decide tomar uma 

atitude de não divulgar. Os enfermeiros especialistas deveriam ter uma atitude mais activa e pedir 

aconselhamento jurídico e deontológico, pois está em causa a propagação de uma doença fatal. 

Efectuou-se o cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se os enfermeiros 

especialistas consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo 

profissional. 

Conforme se constata na Tabela 31, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 20,0% são enfermeiros nível 1 e 18,8 % são enfermeiros 

graduados e 15,4% são enfermeiros especialistas. 
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 A B C D Total 

4 4 2 0 10 
Enfermeiro 

40,0% 40,0% 20,0% 0% 100,0% 

8 5 3 0 16 Enfermeiro 
Graduado 50,0% 31,3% 18,8% 0% 100,0% 

7 10 4 5 26 Enfermeiro 
Especialista 26,9% 38,5% 15,4% 19,2% 100,0% 

1 0 0 0 1 

Categoria 
Profissional 

Enfermeiro Chefe 
100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

20 19 9 5 53 Total 
37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas  
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

 

Tabela 31 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada 
de decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos 

Perante esta situação constatamos que a maioria dos enfermeiros especialistas opta por  não 

divulgar a violência contra uma mulher.  

Se juntarmos a percentagem dos enfermeiros que divulgam às autoridades e a percentagem dos 

enfermeiros que pedem aconselhamento à Ordem dos Enfermeiros, verificamos que os 

enfermeiros não ficam indiferentes a esta situação, de modo a evitar consequências graves a essa 

mulher. 

Efectuou-se o cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se os enfermeiros 

especialistas consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo 

profissional. 

Conforme se constata na Tabela 32, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos 12,5% são enfermeiros graduados, 10 % são enfermeiros nível 

1, e 7,7% são enfermeiros especialistas. 
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 A B C Total 

8 1 1 10 Enfermeiro 
80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

13 2 1 16 Enfermeiro 
Graduado 81,3% 12,5% 6,3% 100,0% 

22 2 2 26 Enfermeiro 
Especialista 84,6% 7,7% 7,7% 100,0% 

1 0 0 1 

Categoria 
Profissional 

Enfermeiro Chefe 
100,0% 0% 0% 100,0% 

44 5 4 53 Total 
83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes  
C – Nenhuma das anteriores 

Tabela 32 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada 

de decisão de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Perante uma situação de violência contra as crianças a Ordem dos Enfermeiros emitiu um 

parecer para que os enfermeiros actuassem na protecção das crianças e encaminhamento 

correcto de cada situação. Como podemos verificar pela análise dos resultados uma grande 

percentagem de enfermeiros especialistas informa as autoridades competentes.  

Efectuou-se o cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para se saber 

se os enfermeiros especialistas consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar 

o segredo profissional. 

Conforme se constata na Tabela 33, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 30,8% são enfermeiros especialistas, 20 

% são enfermeiros nível 1 e 18,8% são enfermeiros graduados.  

Perante esta situação a maior percentagem dos enfermeiros especialistas ou informa as 

autoridades ou pede autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o segredo profissional. 

Pode-se concluir que existe uma preocupação com a vida humana. 
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 A B C D Total 
 

4 1 2 3 10 Enfermeiro 
40,0% 10,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

10 1 3 2 16 Enfermeiro 
Graduado 62,5% 6,3% 18,8% 12,5% 100,0% 

12 3 8 3 26 Enfermeiro 
Especialista 46,2% 11,5% 30,8% 11,5% 100,0% 

1 0 0 0 1 

Categoria 
Profissional 

Enfermeiro 
Chefe 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

27 5 13 8 53 
Total 

50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

 

Tabela 33 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada 

de decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa 

4.3.4 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e a 
idade dos enfermeiros  

Efectuou-se o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se a idade influencia a atitude dos 

enfermeiros: 

 A B C D Total 

4 1 2 3 10 
21-30 

40,0% 10,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

9 1 8 3 21 
31-40 

42,9% 4,8% 38,1% 14,3% 100,0% 

7 0 5 2 14 
41-50 

50,0% 0% 35,7% 14,3% 100,0% 

2 3 1 2 8 

Idade 

51-60 
25,0% 37,5% 12,5% 25,0% 100,0% 

22 5 16 10 53 Total 
 41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 

A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 34 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de 
conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

Conforme se constata na Tabela 34, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 38,1% são enfermeiros com idade compreendida entre 31-40 anos, 
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35,7% tem idade entre 41-50 anos, 20 % com idade entre 21 a 30 anos, e 12,5% tem idade entre 

51-60 anos. 

Concluímos que entre os enfermeiros com idade inferior a 50 anos a maior percentagem tem a 

atitude de não divulgar ao marido, enquanto que os enfermeiros com idade superior a 51 anos 

opta por informar o marido. Isto pode traduzir o facto que os enfermeiros com mais idade não 

tem conhecimento que nesta situação teria de pedir autorização à Ordem dos Enfermeiros antes 

de quebrar o segredo profissional. 

Efectuou-se o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se a idade influencia a atitude dos 

enfermeiros: 

 A B C D Total 

3 4 3 0 10 
21-30 

30,0% 40,0% 30,0% 0% 100,0% 

8 8 3 2 21 
31-40 

38,1% 38,1% 14,3% 9,5% 100,0% 

4 6 3 1 14 
41-50 

28,6% 42,9% 21,4% 7,1% 100,0% 

5 1 0 2 8 

Idade 

51-60 
62,5% 12,5% 0% 25,0% 100,0% 

20 19 9 5 53 
Total 

37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 35 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de 
conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 35, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 30% são enfermeiros com idade compreendida entre 21-30 

anos, 21,4% tem idade entre 41-50 anos, 14,3 % com idade entre 31-40 anos. 

Neste caso verifica-se que dos enfermeiros com idades compreendidas entre os 51-60 anos a 

maior percentagem informaria as autoridades da violência à mulher, enquanto que dos 

enfermeiros mais novos - com idade compreendidas entre os 21-30 anos - a maior parte não 

divulgaria às autoridades.  
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Efectuou-se o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se a idade influência a atitude dos 

enfermeiros: 

 A B C Total 

7 1 2 10 
21-30 

70,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

18 3 0 21 
31-40 

85,7% 14,3% 0% 100,0% 

12 1 1 14 
41-50 

85,7% 7,1% 7,1% 100,0% 

7 0 1 8 

Idade 

51-60 
87,5% 0% 12,5% 100,0% 

44 5 4 53 
Total 

83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
C – Nenhuma das anteriores 

Tabela 36 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de 
conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 36, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos, 14,3% são enfermeiros com idade compreendida entre 31-40 

anos, 10% com idade entre 21 a 30 anos, e 7,1% tem idade entre 41-50 anos. 

Verificamos que a maioria dos enfermeiros independentemente da idade informa as autoridades 

das agressões efectuadas às crianças, o que poderá traduzir o facto dos enfermeiros terem 

conhecimento que a violência contra as crianças constitui um crime público.  

Efectuou-se o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para se saber se a idade 

influencia a atitude dos enfermeiros. 

Conforme se constata na Tabela 37, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 35,7% tem idade entre 41-50 anos, 30 % 

com idade entre 21 a 30 anos, e 23,8% tem idade entre 31-40 anos. 
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 A B C D Total 

4 1 3 2 10 
21-30 

40,0% 10,0% 30,0% 20,0% 100,0% 

13 0 5 3 21 
31-40 

61,9% 0% 23,8% 14,3% 100,0% 

4 2 5 3 14 
41-50 

28,6% 14,3% 35,7% 21,4% 100,0% 

6 2 0 0 8 

Idade 
 

51-60 
75,0% 25,0% 0% 0% 100,0% 

27 5 13 8 53 Total 
50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 37 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa 

Verificamos que independentemente da idade, os enfermeiros perante esta situação limite do 

segredo profissional optam por pedir autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o 

segredo profissional ou informar as autoridades competentes. Os enfermeiros com idade 

superior a 51 anos são os que em maior percentagem informam as autoridades que o individuo 

matou uma pessoa.  

É necessário alertar novamente para o facto de, neste caso, haver a necessidade de consultar a 

Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo profissional. 

4.3.5 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e as 
habilitações literárias dos enfermeiros  

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se a atitude dos 

enfermeiros varia consoante as suas habilitações literárias. 

Conforme se constata na Tabela 38, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 32,7% são enfermeiros com licenciatura. 
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 A B C D Total 

0 1 0 1 2 3º Ciclo (9º ano) 
completo 0% 50,0% 0% 50,0% 100,0% 

1 0 0 0 1 Ensino Secundário (12º 
ano) completo 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

21 4 16 8 49 
Licenciatura 

42,9% 8,2% 32,7% 16,3% 100,0% 

0 0 0 1 1 

Habilitações 
Literárias 

Mestrado 
0% 0% 0% 100,0% 100,0% 

22 5 16 10 53 
Total 

41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 
A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 38 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada 

de decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

Este resultado pode ser explicado pelo facto de a maioria dos enfermeiros ser especialista e 

portanto possuir uma licenciatura. De entre o total dos enfermeiros constata-se que a maior 

percentagem perante esta situação não divulgaria ao marido. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se a atitude dos 

enfermeiros varia consoante as suas habilitações literárias. 

Conforme se constata na Tabela 39, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 18,4% são enfermeiros com licenciatura. 

Novamente se verifica que os enfermeiros que consultam primeiro a ordem têm a licenciatura. 

Também se pode verificar que a maior percentagem dos enfermeiros com licenciatura perante 

esta situação informa as autoridades competentes das agressões. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se a atitude dos 

enfermeiros varia consoante as suas habilitações literárias. 
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 A B C D Total 

0 0 0 2 2 
3º Ciclo (9º ano) completo 

0% 0% 0% 100,0% 100,0% 

0 1 0 0 1 Ensino Secundário (12º ano) 
completo 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 

20 18 9 2 49 
Licenciatura 

40,8% 36,7% 18,4% 4,1% 100,0% 

0 0 0 1 1 

Habilitaçõe
s Literárias 

Mestrado 
0% 0% 0% 100,0% 100,0% 
20 19 9 5 53 Total 

37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 39 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada 

de decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos  

 A B C Total 

1 0 1 2 
3º Ciclo (9º ano) completo 

50,0% 0% 50,0% 100,0% 

1 0 0 1 
Ensino Secundário (12º ano) 

completo 100,0% 0% 0% 100,0% 

42 5 2 49 
Licenciatura 

85,7% 10,2% 4,1% 100,0% 

0 0 1 1 

Habilitações 
Literárias 

Mestrado 
0% 0% 100,0% 100,0% 

44 5 4 53 
Total 

83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes  
C – Nenhuma das anteriores 

Tabela 40 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada 
de decisão de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 40, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos, 10,2% são enfermeiros com licenciatura. 

Verifica-se novamente que os enfermeiros que consultam a ordem antes de quebrar o segredo 

profissional tem licenciatura. Verifica-se também que independentemente das habilitações 
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literárias dos enfermeiros, nesta situação a maioria dos enfermeiros informa as autoridades 

competentes das agressões infligidas à criança. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para se saber 

se a atitude dos enfermeiros varia consoante as suas habilitações literárias: 

 A B C D Total 

2 0 0 0 2 
3º Ciclo (9º ano) completo 

100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

0 1 0 0 1 Ensino Secundário (12º 
ano) completo 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 

25 4 13 7 49 Licenciatura 
51,0% 8,2% 26,5% 14,3% 100,0% 

0 0 0 1 1 

Habilitações 
Literárias 

Mestrado 
0% 0% 0% 100,0% 100,0% 
27 5 13 8 53 

Total 
50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 41 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada 
de decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa 

Conforme se constata na Tabela 41, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 26,5% são enfermeiros com licenciatura. 

Constata-se também que os a maioria dos enfermeiros com licenciatura perante esta situação 

informa as autoridades competentes que o individuo matou uma pessoa. Esperava-se que uma 

vez que tem mais conhecimentos, a sua maioria pedisse autorização à ordem antes de quebrar o 

segredo profissional.  

Mais uma vez fazemos alusão ao facto de ser necessário efectuar formação aos enfermeiros de 

modo a esclarecer dúvidas e fomentar conhecimentos acerca do segredo profissional. 

4.3.6 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e o 
estado civil dos enfermeiros  

Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se a atitude dos enfermeiros varia 

consoante o seu estado civil: 
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 A B C D Total 

5 2 5 4 16 
Solteiro(a) 

31,3% 12,5% 31,3% 25,0% 100,0% 

14 3 10 4 31 
Casado(a) 

45,2% 9,7% 32,3% 12,9% 100,0% 

3 0 1 2 6 

Estado 
Civil 

Divorciado(a) 
50,0% 0% 16,7% 33,3% 100,0% 

22 5 16 10 53 
Total 

41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 

A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 42 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão 
de conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

Conforme se constata na Tabela 42, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 32,3% são enfermeiros casados, 31,3% são enfermeiros solteiros, e 

16,7 % são enfermeiros divorciados.  

O facto da maioria dos enfermeiros ser casado poderá influenciar estes resultados. De entre os 

enfermeiros casados verifica-se que a maioria não divulga ao marido esta informação.  

Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se a atitude dos enfermeiros 

varia consoante o seu estado civil. 

Conforme se constata na Tabela 43, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 19,4% são enfermeiros casados, 18,8% são enfermeiros 

solteiros. 

Verifica-se novamente que os enfermeiros que consultam primeiro a ordem são na sua maioria 

casados. Constatamos também que a maioria dos enfermeiros independentemente do estado civil 

tem uma atitude perante esta situação limite de segredo profissional, não ficam indiferentes a esta 

situação, ou informam as autoridades ou pedem autorização à ordem. 
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 A B C D Total 

7 5 3 1 16 
Solteiro(a) 

43,8% 31,3% 18,8% 6,3% 100,0% 

10 12 6 3 31 
Casado(a) 

32,3% 38,7% 19,4% 9,7% 100,0% 

3 2 0 1 6 

Estado Civil 

Divorciado(a) 
50,0% 33,3% 0% 16,7% 100,0% 

20 19 9 5 53 Total 
 37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 43 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão 
de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos 

Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se a atitude dos enfermeiros 

varia consoante o seu estado civil: 

 A B C Total 

12 1 3 16 
Solteiro(a) 

75,0% 6,3% 18,8% 100,0% 

27 4 0 31 
Casado(a) 

87,1% 12,9% 0% 100,0% 

5 0 1 6 

Estado Civil 

Divorciado(a) 
83,3% 0% 16,7% 100,0% 

44 5 4 53 
Total 

83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes  
C – Nenhuma das anteriores 

Tabela 44 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Conforme se constata na Tabela 44, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos, 12,9% são enfermeiros casados, 6,3% são enfermeiros 

solteiros. 

Verifica-se que a maioria dos enfermeiros opta por informar as autoridades que a criança foi 

vítima de violência. Isto poderá ser justificado pelo facto dos enfermeiros terem conhecimento 

que a violência contra crianças constitui um crime público. 
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Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para se saber se a 

atitude dos enfermeiros varia consoante o seu estado civil: 

 A B C D Total 

8 2 3 3 16 
Solteiro (a) 

50,0% 12,5% 18,8% 18,8% 100,0% 

16 1 10 4 31 
Casado (a) 

51,6% 3,2% 32,3% 12,9% 100,0% 

3 2 0 1 6 

Estado 
Civil 

Divorciado (a) 
50,0% 33,3% 0% 16,7% 100,0% 

27 5 13 8 53 
Total 

50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 
A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 45 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão 
de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa 

Conforme se constata na Tabela 45, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 32,3% são casados, sendo 18,8% 

solteiros. 

Novamente se observa que  a maioria dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional são casados. Constata-se também que 

independentemente do estado civil perante esta situação concreta os enfermeiros tem a atitude de 

informar as autoridades competentes que o individuo matou uma pessoa. É necessário prudência 

e consultar a ordem antes de se quebrar o segredo profissional 

4.3.7 Cruzamento entre situações limite de segredo profissional e as 
habilitações profissionais dos enfermeiros  

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH, para se saber se a atitude dos 

enfermeiros varia consoante as suas habilitações profissionais. 

Conforme se constata na Tabela 46, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma parturiente com VIH, 36,4% dos enfermeiros tem o curso de especialidade em enfermagem, 

e 26,7% tem o curso de licenciatura em enfermagem. 
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 A B C D Total 

1 0 0 1 2 
Curso Geral de 
Enfermagem 50,0% 0% 0% 50,0% 100,0% 

2 1 0 0 3 
Curso de Bacharelato 

em Enfermagem 66,7% 33,3% 0% 0% 100,0% 

5 1 4 5 15 
Curso de Licenciatura 

em Enfermagem 33,3% 6,7% 26,7% 33,3% 100,0% 

14 3 12 4 33 

Habilitações 
Profissionais 

Curso de 
Especialidade em 

Enfermagem 42,4% 9,1% 36,4% 12,1% 100,0% 

22 5 16 10 53 
Total 

 41,5% 9,4% 30,2% 18,9% 100,0% 

A – Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo profissional 
B – Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar 
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é que informo o 
marido 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 46 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a 
tomada de decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH 

É de realçar o facto de a população em estudo pertencer a um serviço específico, em que é 

necessário ter-se a especialidade para se desempenhar funções na sala de partos, portanto é de 

esperar que a maioria tenha como habilitações profissionais o curso de especialidade.  

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos, para se saber se a atitude 

dos enfermeiros varia consoante as suas habilitações profissionais. 

Conforme se constata na Tabela 47, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma mulher vítima de maus-tratos, 26,7% tem o curso de licenciatura em enfermagem, e 15,2% 

dos enfermeiros tem o curso de especialidade em enfermagem. 

Verifica-se que dos enfermeiros com mais habilitações profissionais constituem a maior 

percentagem dos que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros. 



Análise, tratamento e interpretação dos dados 

 214 

 A B C D Total 

1 0 0 1 2 Curso Geral de 
Enfermagem 50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

1 1 0 1 3 Curso de Bacharelato em 
Enfermagem 33,3% 33,3% 0% 33,3% 100,0% 

6 5 4 0 15 Curso de Licenciatura em 
Enfermagem 40,0% 33,3% 26,7% 0% 100,0% 

12 13 5 3 33 

Habilitações 
Profissionais 

Curso de Especialidade 
em Enfermagem 36,4% 39,4% 15,2% 9,1% 100,0% 

20 19 9 5 53 
Total 

37,7% 35,8% 17,0% 9,4% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 47 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a 
tomada de decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos  

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos, para se saber se a atitude 

dos enfermeiros varia consoante as suas habilitações profissionais. 

Conforme se constata na Tabela 48, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

uma criança vítima de maus-tratos, 13,3% tem o curso de licenciatura em enfermagem, e 9,1% 

dos enfermeiros tem o curso de especialidade em enfermagem. 

Verifica-se que a maioria dos enfermeiros independentemente das habilitações profissionais 

informa as autoridades competentes. Mais uma vez se observa que os enfermeiros têm 

conhecimento que a violência contra as crianças é crime público. 
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 A B C Total 

1 0 1 2 
Curso Geral de 

Enfermagem 50,0% 0% 50,0% 100,0% 

3 0 0 3 
Curso de Bacharelato em 

Enfermagem 100,0% 0% 0% 100,0% 

11 2 2 15 
Curso de Licenciatura em 

Enfermagem 73,3% 13,3% 13,3% 100,0% 

29 3 1 33 

Habilitações 
Profissionais 

Curso de Especialidade 
em Enfermagem 87,9% 9,1% 3,0% 100,0% 

44 5 4 53 
Total 

83,0% 9,4% 7,5% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas 
B – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes  
C – Nenhuma das anteriores 

Tabela 48 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a 

tomada de decisão de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, para 

se saber se a atitude dos enfermeiros varia consoante as suas habilitações profissionais. 

Conforme se constata na Tabela 49, dos enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional numa situação de conflito de dever perante 

um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, 30,3% dos enfermeiros tem o curso de 

especialidade em enfermagem, e 20% tem o curso de licenciatura em enfermagem. 

Verifica-se novamente que dos enfermeiros com mais habilitações profissionais constituem a 

maior percentagem dos que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros. 
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 A B C D Total 

2 0 0 0 2 
Curso Geral de 

Enfermagem 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

3 0 0 0 3 
Curso de Bacharelato 

em Enfermagem 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

8 1 3 3 15 
Curso de Licenciatura 

em Enfermagem 53,3% 6,7% 20,0% 20,0% 100,0% 

14 4 10 5 33 

Habilitações 
Profissionais 

 

Curso de 
Especialidade em 

Enfermagem 42,4% 12,1% 30,3% 15,2% 100,0% 

27 5 13 8 53 
Total 

 50,9% 9,4% 24,5% 15,1% 100,0% 

A – Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa 
B – Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional  
C – Peço autorização à Ordem dos Enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e depois informo as 
autoridades competentes 
D – Nenhuma das anteriores 

Tabela 49 – Distribuição absoluta e relativa do cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a 
tomada de decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa  

4.4 Sumário dos resultados 

A tabela seguinte resume os resultados relativamente sobre a consulta (ou não) à Ordem dos 

Enfermeiros por parte dos profissionais nas diversas situações. Os resultados são referentes à 

população total e sumariados de acordo com as variáveis independentes.  
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Variável Consultaria a Ordem dos Enfermeiros? 

Anos de profissão 
Os enfermeiros que consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o segredo profissional têm tendencialmente, menos anos de profissão 

Sexo 
Os enfermeiros do sexo masculino referem que consultariam a Ordem com mais 

frequência do que as enfermeiras.  

Categoria 

Profissional 

A atitude dos enfermeiros de consultar a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o sigilo varia conforme a situação em causa, não se encontrando uma 

categoria profissional específica que tenha mais tendência a consultar a Ordem. 

Idade 

A atitude dos enfermeiros de consultar a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o sigilo varia conforme a situação em causa, não se encontrando uma 

faixa etária que prefira esta atitude mais frequentemente.  

Habilitações 

Literárias 

Os enfermeiros com habilitações superiores (licenciatura) são os que 

tendencialmente consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar 

o sigilo profissional 

Estado Civil Os enfermeiros que consultariam primeiro a ordem são na sua maioria casados. 

Habilitações 

Profissionais 

Enfermeiros com mais habilitações profissionais constituem a maior 

percentagem dos que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros 

Tabela 50 – Sumário dos resultados relativamente à questão relacionada com a consulta da OE.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após a apresentação e análise sucinta dos dados, este capítulo pretende discutir e apreciar os 

resultados mais significativos.  

5.1 População 

 A população analisada é constituída por 53 elementos, pertencendo quase todos ao sexo 

feminino (90,6%) o que seria de esperar, visto que a profissão de enfermagem é 

tradicionalmente feminina. De facto, de acordo com a opinião de Marie Colliére (1989) 

durante milhares de anos a prática dos cuidados liga-se fundamentalmente às actividades 

da mulher. Elas foram autodidactas, sem acesso a livros nem a cursos, fizeram o seu 

próprio ensino, transmitindo a sua experiência de vizinha a vizinha, de mãe para filha. A 

divisão sexual do trabalho, também não é alheia a este facto pois à mulher cumpre cuidar 

dos filhos, dos velhos, dos doentes, enfim de tudo o que necessita ajuda para sobreviver. 

 Relativamente à distribuição da população por grupos etários, verifica-se que 39,6% dos 

inquiridos se situa entre os 31-40 anos, 26,4% situa-se entre os 41-50 anos e 15,1% entre 

os 51 e os 60 anos. Trata-se de uma população relativamente jovem.  

 Quanto ao estado civil, 58,5% dos enfermeiros são casados, 30,2% são solteiros, 11,3% 

são divorciados. Não existem enfermeiros viúvos. Esta distribuição pode ser explicada 

pela juventude da população estudada. 

 Também nos é dado a verificar que 92,5% dos enfermeiros inquiridos possuem a 

licenciatura como habilitações literárias o que nos leva a admitir que tem elevado nível de 

conhecimentos gerais e específicos. 

 Relativamente às habilitações profissionais 62,3% tem o curso de especialidade em 

enfermagem, 28,3% tem o curso de licenciatura em enfermagem, isto deve-se 

principalmente ao facto do serviço onde os enfermeiros inquiridos exercem funções ser 

na sala de partos. Serviço que exige a presença de enfermeiros especialistas em saúde 

materna e obstétrica.  

 A grande maioria (49,1%) dos enfermeiros tem como categoria profissional de 

enfermeiro especialista, que será provavelmente explicado pela especificidade do serviço 

atrás descrito. 
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 De salientar o elevado tempo de exercício profissional que possuem pois 41,5% dos 

enfermeiros iniciaram a sua actividade entre há 10-20 anos e 24,5% dos enfermeiros 

exercem há 20-30 anos. Este facto está relacionado com o facto da maioria dos 

enfermeiros já possuir a especialidade em enfermagem. 

 Dos enfermeiros inquiridos 62,3% exerce funções na sala de partos e 37,7% exerce 

funções no bloco operatório.  

5.2 A percepção do sigilo profissional 

Verificou-se que 98,1% dos enfermeiros considerar importante o segredo profissional para a 

profissão e 1,9% não partilhar desta ideia. Apesar apenas um enfermeiro responder que não, não 

podemos deixar de considerar que é preocupante haver enfermeiros que consideram que o 

segredo profissional não é importante para a profissão.  

Analisando a opinião dos enfermeiros em relação se consideram ou não lícito o utente ter direito 

à confidencialidade, verificamos que 60,4% dos enfermeiros considera que sim, 5,7% considera 

que não e 34,0% considera que este direito é dependente das circunstâncias. 

Quando questionados acerca da necessidade do segredo profissional ser sempre respeitado, 

41,5% respondeu que sim, 56,6% respondeu que em função da situação pode ser ou não 

respeitado e 1,9% não respondeu. 

Como se pode verificar 88,7% dos enfermeiros inquiridos consideram a violência doméstica 

contra as mulheres um crime público, mas ainda uma percentagem relevante 7,5% considera um 

crime semipúblico, 1,9% considera um crime particular e 1,9% não respondeu. 

Quando inquiridos acerca da violência doméstica contra as crianças, a maioria (96,2%) 

responderam que é um crime público e 3,8% considera que é um crime semi-público. 

Perante estes resultados parece-nos importante o esclarecimento da equipa acerca da legislação 

existente no nosso País, nomeadamente em relação ao facto da violência doméstica contra 

mulheres e crianças ser considerado um crime público. A Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio403, 

efectua alterações ao Código Penal e considera o crime de maus-tratos como crime público, ou 

seja, não é necessário apresentação da queixa por parte da vítima . 

                                                
403 Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio, publicada no Diário da República n.º 123, I Série – A, pág. 2458 
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5.3 Atitude perante situações limite 

Esta secção analisa a atitude destes profissionais de saúde perante situações limite no exercício da 

sua profissão.  

Em relação à situação limite do segredo profissional, em que uma parturiente com VIH positivo 

pede à equipa de enfermagem para não divulgar ao marido que é seropositiva, pois contraiu o 

vírus com o anterior companheiro, 30,2% respondeu que pedem autorização à ordem para 

quebrar o segredo profissional, uma grande percentagem (41,5%) dos enfermeiros não divulga ao 

marido para não quebrar o segredo profissional e 18,9% não responde nenhuma das anteriores. 

9,4% dos enfermeiros informaria o marido pois consideram que este tem direito a ser alertado. 

Dos 18,9% que não responderam nenhuma das anteriores, deram respostas variadas - desde que 

informavam o médico; o médico deve informar; informavam a puérpera que tem direitos e 

deveres; o marido tem direito de saber; pediam apoio a outros profissionais; e não divulgariam 

porque consideram que não é da sua competência ou ainda que os casos de VIH têm de ser 

tratados com muita delicadeza.  

Analisamos a opinião dos enfermeiros inquiridos em relação a uma mulher que se dirige ao 

serviço de urgência e demonstra marcas evidentes de ter sofrido agressões físicas confessando 

que foi agredida pelo marido, mas que não pretende efectuar queixa, e pede para não o fazer. Foi 

possível verificar que 17,0% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à ordem para quebrar o 

segredo profissional, uma grande percentagem 35,8% dos enfermeiros não divulga às autoridades 

pois não quer quebrar o segredo profissional, 37,7% dos enfermeiros informa as autoridades 

competentes que a mulher foi vítima de maus-tratos, e 9,4% responde nenhuma das anteriores. 

Em relação aos enfermeiros que responderam nenhuma das anteriores, as respostas foram 

divididas entre “encaminhar para associações” e “respeitar a decisão da mulher”. 

Questionados acerca de uma criança que dá entrada no serviço de urgência com marcas evidentes 

de agressões físicas, e as pessoas que a acompanham negam qualquer agressão, o que se pode 

verificar é que 9,4% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à ordem para quebrar o segredo 

profissional, uma grande percentagem 83,0% dos enfermeiros informa as autoridades 

competentes que a criança foi vítima de maus-tratos, e 7,5% responde nenhuma das anteriores. 

As respostas dos que responderam “nenhuma das anteriores”, variam desde informar o médico até reunir 

com a equipa multidisciplinar para decidir. 

Relativamente à situação limite do segredo profissional, em que um indivíduo que recorre ao 

serviço de urgência com ferimentos, confessa que matou uma pessoa e pede para não divulgar, 
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verificou-se que 24,5% dos enfermeiros inquiridos pede autorização à ordem para quebrar o 

segredo profissional, uma grande percentagem 50,9% dos enfermeiros informa as autoridades 

competentes que o indivíduo matou uma pessoa, 9,4% dos enfermeiros não divulga às 

autoridades pois não quer quebrar o segredo profissional e 15,1% responde nenhuma das anteriores. 

Relativamente aos que responderam nenhuma das anteriores, as respostas foram desde que não sabia 

resolver, encaminhar para o psiquiatra, solicitar parecer jurídico, encaminhar para autoridades e averiguar a 

verdade. 

Podemos concluir que perante situações limite a maioria não consultaria primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o segredo profissional. 

5.4 Questões de investigação 

Dando resposta às questões de investigação formuladas, podemos concluir que: 

A primeira questão de investigação tem como objectivo verificar se na situação limite de 

violência doméstica contra mulheres os enfermeiros quebram o segredo profissional. Perante os 

resultados vemos que 37,7% dos enfermeiros informaria as autoridades competentes que a 

mulher foi vítima de maus-tratos404. A questão confirma-se pois a maioria dos enfermeiros 

inquiridos quebra o sigilo e informa as autoridades competentes. 

Ana Queirós (2001, p 102) refere que: “a excepção à preservação das informações é denominada, legal e 

eticamente, de justa causa. São, portanto, situações em que, existindo colisão de interesses e de direitos, um deles, 

com o direito à privacidade e à confidencialidade, deve ser sacrificado em benefício de outro direito com a vida ou a 

saúde de pessoas identificáveis. Portanto è justificável a quebra do segredo profissional quando a não revelação da 

informação pode por em risco a vida de outra (s) pessoa (s) identificável (eis)”. 

A segunda questão de investigação pretende averiguar se na situação limite de violência 

doméstica contra menores os enfermeiros quebram o segredo profissional. 

Conforme se verifica, 83,0% dos enfermeiros inquiridos informaria as autoridades competentes 

que a criança foi vítima de maus-tratos405 e quebram o segredo profissional, portanto 

confirmando a ideia proposta pela questão. 

Segundo Queirós (2001, p. 102): “é também obrigação legal dos profissionais de saúde, estabelecida 

comunicar às autoridades competentes os casos confirmados ou suspeitos de abuso ou maus-tratos”. 

                                                
404 Ver Tabela n.º 16. 
405 Ver Tabela n.º 18. 
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A terceira questão de investigação tem como finalidade verificar se na situação limite de crime 

por homicídio os enfermeiros quebram o segredo profissional. 

Observa-se que 50,9% dos enfermeiros informa as autoridades competentes que o indivíduo teria 

matado uma pessoa406, quebrando o segredo profissional. A questão confirma-se pois a maioria 

dos enfermeiros inquiridos quebraria o sigilo e informaria as autoridades competentes. 

Como refere Bernardo Domingues (2003, p. 124): “em situações concretas poderá eventualmente, ser 

necessário revelar certos segredos para não participar na violação de outros bens superiores das pessoas em causa ou 

para salvaguardar um verdadeiro e fundamental bem comum da comunidade”. 

Segundo Azevedo (2000, p. 167): “[…] embora interessando à pessoa permanecer secreto, mas represente esse 

secretismo o risco elevado para a vida de outras pessoas, deve ser revelado com reservas, segundo o direito que cria 

uma excepção. E não deve ser mantido oculto, à luz da ética/bioética, porque é contrário à natureza, desta 

disciplina, cujo valor principal é a defesa da vida, que elege como valor supremo.” 

A quarta questão de investigação pretende apurar se perante uma situação limite de contágio 

por VIH os enfermeiros quebram o segredo profissional. 

Conforme os resultados407 41,5% dos enfermeiros não divulga ao marido pois não quer quebrar o 

segredo profissional, e 9,4% dos enfermeiros informa o marido pois consideram que este tem 

direito a ser alertado. 

Perante estes resultados a questão aparenta ter uma resposta maioritariamente negativa pois a 

maioria dos enfermeiros inquiridos não quebraria o sigilo profissional. 

Conforme refere Helena Melo (1998, p. 181): “O dever do segredo profissional não é, no entanto, absoluto, 

podendo, por exemplo, o médico tomar as precauções necessárias ou promover as medidas de defesa sanitária à 

salvaguarda da vida e saúde das pessoas, nomeadamente dos membros da família e outras que residam ou se 

encontrem no local onde estiver o doente” 

Ainda segundo Ana Queirós (2001, p. 102): “O segredo pode ser rompido quando a falta de revelação da 

informação possa prejudicar a colectividade, por exemplo, no caso de propagação de determinadas doenças que as 

autoridades consideram como de notificação obrigatória. O Código penal português prevê que se previna por 

exemplo a propagação de doença infecto-contagiosa sendo esta medida baseada numa lógica utilitarista, no qual o 

princípio de preservação do segredo individual é subjugado em benefício de um maior número de pessoas”. 

Segundo José Azevedo (2000, p. 155): “manter o segredo duma doença como a SIDA, é uma hipocrisia 

moral que nem respeita os direitos da vítima, em acto, nem das vítimas, em potência”. “[...]A divulgação mínima 

                                                
406 Ver Tabela n.º 20. 
407 Ver Tabela n.º 14. 
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do indispensável duma doença contagiosa, com vista à prevenção de novos males maiores, não se deve entender por 

violação de segredo profissional”.  

Segundo o Conselho da Procuradoria-Geral da República (1997): “Entendeu-se pois, expressamente, 

que as conveniências do segredo profissional tinham de ceder perante certos perigos da saúde pública ou perante as 

necessidades da justiça penal, quando houvesse suspeita de crime público e estivesse afastada a possibilidade de 

incorrer em responsabilidade criminal a pessoa a que os médicos houvessem prestado assistência”. 408 

A quinta questão de investigação tem como objectivo averiguar se a atitude dos enfermeiros 

perante o conflito de deveres é diferente consoante o sexo. 

Efectuou-se o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma parturiente com VIH409, para se saber se o sexo influencia a atitude dos 

enfermeiros. Constatou-se que os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional, 60,0% pertencem ao sexo masculino e 27,1% 

pertencem ao sexo feminino. 

Realizou-se o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma mulher vítima de maus-tratos410, os enfermeiros que consultam primeiro a 

Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional, 40,0% pertencem ao sexo 

masculino e 14,6% pertencem ao sexo feminino. 

Perante o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de dever 

perante uma criança vítima de maus-tratos411, os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem 

dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional, 20,0% pertencem ao sexo masculino e 

8,3% pertencem ao sexo feminino. 

Como se pode constatar perante o cruzamento entre o sexo dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa412, os 

enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo 

profissional 40,0% pertencem ao sexo masculino e 22,9% pertencem ao sexo feminino. 

Portanto, a atitude dos enfermeiros perante o conflito de deveres é diferente consoante o sexo, 

os enfermeiros do sexo masculino consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o sigilo profissional do que do sexo feminino. No entanto, temos de notar que o número 

de enfermeiros do sexo masculino é muito reduzido, podendo estes resultados não ter 

significância para além deste contexto específico.  
                                                
408 Disponível in: http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/pub/coleccao/vi/7.htm 
409 Ver Tabela n.º 26. 
410 Ver Tabela n.º 27. 
411 Ver Tabela n.º 28. 
412 Ver Tabela n.º 29. 
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A sexta questão de investigação pretende conhecer se a atitude dos enfermeiros perante o 

conflito de deveres é diferente consoante a idade. 

Efectuando o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma parturiente com VIH413, os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos 

Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 38,1% são enfermeiros com idade 

compreendida entre 31-40 anos, 35,7% tem idade entre 41-50 anos, 20 % com idade entre 21 a 

30 anos, e 12,5% tem idade entre 51-60 anos. 

Perante o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de dever 

perante uma mulher vítima de maus-tratos414, os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem 

dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 30% pertencia à idade compreendida entre 

21-30 anos, 21,4% tem idade entre 41-50 anos, 14,3 % com idade entre 31-40 anos. 

Os resultados obtidos perante o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos415, os enfermeiros que consultam 

primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 14,3% são enfermeiros 

com idade compreendida entre 31-40 anos, 10% com idade entre 21 a 30 anos, e 7,1% tem idade 

entre 41-50 anos. 

Efectuou-se o cruzamento entre a idade dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa416, os enfermeiros que 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 35,7% tem 

idade entre 41-50 anos, 30% com idade entre 21 a 30 anos, e 23,8% tem idade entre 31-40 anos. 

Com a excepção de perante a situação limite de conflito de dever perante uma mulher vítima de 

maus-tratos (30% são enfermeiros com idade compreendida entre 21-30 anos) e perante um 

indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa (35,7% tem idade entre 41-50 anos), os 

enfermeiros com idade compreendida entre 31-40 tem a atitude de consultar mais vezes a Ordem 

dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo profissional. 

Pode-se concluir que conforme a situação limite a atitude dos enfermeiros de consultar a Ordem 

dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo varia conforme a situação em causa, não se 

encontrando uma idade que seja uniforme em todas as situações. 

A sétima questão de investigação tem como objectivo averiguar se a atitude dos enfermeiros 

perante o conflito de deveres é diferente consoante as habilitações literárias. 

                                                
413 Ver Tabela n.º 34. 
414 Ver Tabela n.º 35. 
415 Ver Tabela n.º 36. 
416 Ver Tabela n.º 37. 
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Perante o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros com a tomada de decisão de 

conflito de dever perante uma parturiente com VIH417, dos enfermeiros que consultam primeiro 

a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 32,7% dos enfermeiros possuem 

licenciatura. 

Realizou-se o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos418, os enfermeiros que consultam 

primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 18,4% são enfermeiros 

com licenciatura. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos419, os enfermeiros que consultam 

primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 10,2% são enfermeiros 

com licenciatura. 

Conforme se pode constatar o cruzamento entre as habilitações literárias dos enfermeiros e a 

tomada de decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma 

pessoa420, os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o 

sigilo profissional 26,5% são enfermeiros com licenciatura. 

Perante estes resultados observamos que os enfermeiros com habilitações superiores 

(licenciatura) são os únicos a consultar primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o 

sigilo profissional. É necessário ressalvar o facto de a maioria dos enfermeiros ter licenciatura, o 

que poderá influenciar os resultados. 

A oitava questão de investigação pretende pesquisar se a atitude dos enfermeiros perante o 

conflito de deveres é diferente consoante as habilitações profissionais. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH421, os enfermeiros que consultam 

primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 36,4% dos enfermeiros 

tem o curso de especialidade em enfermagem, e 26,7% tem o curso de licenciatura em 

enfermagem. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos422, os enfermeiros que 

                                                
417 Ver Tabela n.º 38. 
418 Ver Tabela n.º 39. 
419 Ver Tabela n.º 40. 
420 Ver Tabela n.º 41. 
421 Ver Tabela n.º 46. 
422 Ver Tabela n.º 47. 
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consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 26,7% tem o 

curso de licenciatura em enfermagem, e 15,2% dos enfermeiros tem o curso de especialidade em 

enfermagem. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma criança vítima de maus-tratos423, os enfermeiros que 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 13,3% tem o 

curso de licenciatura em enfermagem, e 9,1% dos enfermeiros tem o curso de especialidade em 

enfermagem. 

Efectuou-se o cruzamento entre as habilitações profissionais dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa424, os 

enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo 

profissional 30,3% dos enfermeiros tem o curso de especialidade em enfermagem, e 20% tem o 

curso de licenciatura em enfermagem. 

Constatou-se que os enfermeiros com mais habilitações profissionais são os que consultam 

primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional. 

A nona questão de investigação pretende investigar se a atitude dos enfermeiros perante o 

conflito de deveres é diferente consoante o estado civil. 

Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma parturiente com VIH425, os enfermeiros que consultam primeiro a Ordem 

dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 32,3% são enfermeiros casados, 31,3% são 

enfermeiros solteiros, e 16,7 % são enfermeiros divorciados.  

Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos426, os enfermeiros que consultam primeiro a 

Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 19,4% são casados e 18,8% são 

solteiros. 

Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma criança vítima de maus-tratos427, os enfermeiros que consultam primeiro a 

Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional 12,9% são enfermeiros casados, 

6,3% são enfermeiros solteiros. 

                                                
423 Ver Tabela n.º 48. 
424 Ver Tabela n.º 49. 
425 Ver Tabela n.º 42. 
426 Ver Tabela n.º 43. 
427 Ver Tabela n.º 44. 
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Efectuou-se o cruzamento entre o estado civil dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa428, os enfermeiros que 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional, 32,3% são 

enfermeiros casados, 18,8% são enfermeiros solteiros. 

Perante estes resultados concluímos que os enfermeiros casados consultam primeiro a Ordem 

dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo profissional. É necessário relembrar que a maioria dos 

enfermeiros em estudo são casados.  

A décima questão de investigação tem como objectivo conhecer se são os enfermeiros com 

mais anos de profissão que consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o 

segredo profissional. 

Quanto a esta questão, fazendo o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a 

tomada de decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH429, verificou-se que os 

enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o sigilo 

profissional 40% exercem funções entre 6 a 10 anos, 36,4% exercem entre 11 a 20 anos, 25% 

exerce a sua actividade há menos de 1 ano e até ao máximo de 5 anos, 23,1% exerce há 21-30 

anos, e 20% há mais de 30 anos. 

Realizou-se também o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de 

decisão de conflito de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos430, os enfermeiros que 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros, 40% exercem funções entre 6 a 10 anos, 25% 

exerce a sua actividade há menos de 1 ano e até ao máximo de 5 anos, 23,1% exerce há 21-30 

anos, e 9,1% exercem entre 11 a 20 anos. 

O cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito de 

dever perante uma criança vítima de maus-tratos431, os enfermeiros que consultam primeiro a 

Ordem dos Enfermeiros, 25% exerce a sua actividade entre 1 a 5 anos, 20% exerce entre 6 a 10 

anos, 9,1% exercem entre 11 a 20 anos, e 7,7% exerce há 21-30 anos a sua actividade. 

Efectuou-se o cruzamento entre os anos de profissão dos enfermeiros e a tomada de decisão de 

conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa432, os 

enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros, 40% exercem funções entre 6 a 

10 anos, 38,5% exerce há 21-30 anos, 25% exerce a sua actividade entre 2 a 5 anos, e 22,7% 

exercem entre 11 a 20 anos. 

                                                
428 Ver Tabela n.º 45. 
429 Ver Tabela n.º 22. 
430 Ver Tabela n.º 23. 
431 Ver Tabela n.º 24. 
432 Ver Tabela n.º 25. 
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Curiosamente os enfermeiros que consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o segredo profissional têm menos anos de profissão. 

A décima primeira questão de investigação pretende averiguar se os enfermeiros com a 

categoria profissional de especialista consultam mais vezes a Ordem dos Enfermeiros antes de 

quebrar o segredo profissional. 

Os resultados obtidos pelo cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada 

de decisão de conflito de dever perante uma parturiente com VIH433, 43,8% são enfermeiros 

graduados, 26,9% são enfermeiros especialistas, e 20 % são enfermeiros nível 1 que consultam 

primeiro a Ordem dos Enfermeiros. 

No cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma mulher vítima de maus-tratos434, os enfermeiros que consultam primeiro a 

Ordem dos Enfermeiros 20,0% são enfermeiros nível 1, 18,8 % são enfermeiros graduados e 

15,4% são enfermeiros especialistas. 

O cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão de conflito 

de dever perante uma criança vítima de maus-tratos435, demonstrou que os enfermeiros que 

consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros 12,5% são enfermeiros graduados, 10 % são 

enfermeiros nível 1, e 7,7% são enfermeiros especialistas. 

Realizou-se o cruzamento entre a categoria profissional dos enfermeiros e a tomada de decisão 

de conflito de dever perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa436, os 

enfermeiros que consultam primeiro a Ordem dos Enfermeiros 30,8% são enfermeiros 

especialistas, 20 % são enfermeiros nível 1, e 18,8% são enfermeiros graduados.  

Como se pode constatar perante os resultados obtidos só perante a situação limite de conflito de 

dever de segredo profissional, perante um indivíduo que confessa que assassinou uma pessoa, os 

enfermeiros com categoria profissional de enfermeiros especialistas têm, mais frequentemente, a 

atitude de consultar a Ordem dos Enfermeiros antes de quebrar o segredo profissional. 

A questão não se confirma, pois perante os resultados os enfermeiros especialistas perante 

situações limite são na maioria dessas situações os que menos consultam a Ordem dos 

Enfermeiro.

                                                
433 Ver Tabela n.º 30. 
434 Ver Tabela n.º 31. 
435 Ver Tabela n.º 32. 
436 Ver Tabela n.º 33. 
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6 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO  

Pretendemos, neste capítulo, descrever esquematicamente algumas propostas para esclarecimento 

e educação dos profissionais de saúde acerca do segredo profissional, nomeadamente na área da 

enfermagem, baseados nos conhecimentos adquiridos através da bibliografia consultada, nos 

resultados obtidos através da colheita de dados, e no conhecimento que temos da instituição 

resultante da nossa experiência na mesma. 

6.1 Uma nova metodologia 

Implementar uma nova metodologia numa instituição constitui um risco e um desafio, porque 

significa mudança. A aceitação de uma nova metodologia implica motivação, sem a qual não é 

possível operar-se a desejada mudança. 

Qualquer que seja a mudança que se pretenda introduzir, o êxito dos resultados que com ela se 

pretendem atingir está intimamente relacionado com a forma como é concebida, divulgada e 

implementada. Sendo assim, sabemos que qualquer proposta sugerida para tentar ultrapassar os 

problemas e obstáculos existentes com vista à sua futura implementação terá que passar pelo 

envolvimento e formação de todos os enfermeiros. 

O que a informação obtida revelou leva-nos a meditar sobre a forma mais viável de levar a cabo 

uma proposta de formação sobre segredo profissional.  

Pensamos que os enfermeiros que connosco colaboraram merecem ser informadas do resultado 

deste estudo/trabalho quer pela sua colaboração, quer pelo facto de serem eles os principais 

interessados em terem acesso à formação, uma vez que os resultados são claros e são reveladores 

das necessidades sentidas. 

Os enfermeiros ao prestarem os cuidados aos doentes são confrontados por questões éticas em 

que é necessário tomar uma decisão assertiva, em que tem que ter os seus conhecimentos 

consolidados sobre as questões éticas que mais se colocam nos seus contextos de trabalho, de 

modo a justificar, argumentar e poderem actuar de maneira reflectida perante cada situação 

(Sarmento e Festas, 2002, p. 225). Neste contexto, segundo António Sarmento e Constança 

Festas “A observância dos princípios éticos como os da autonomia, da não maleficência, da beneficência, e da 

justiça podem ajudar na abordagem reflexiva duma dada situação, tendo no entanto a consciência da limitação que 

estes mesmos encerram” (Sarmento e Festas, 2002, p. 225). 
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O aparecimento da Bioética, porque se debate particularmente com os problemas relativos ao 

modo de agir em relação à vida e ao poder que o homem vai ganhando sobre ela com a nova 

tecnologia (Neves, 2001, p. 24). A bioética, ou ética aplicada à vida, surge então para dar reposta 

a questões que surgem cada vez mais, oriundas das correntes das biotecnologias (Neves, 1993). A 

reflexão bioética incide sobre questões humanas, tendo como alicerce os direitos humanos437. 

Adquirir conhecimentos nesta área constitui um alicerce importantíssimo para a vida do 

profissional, segundo a OMS é importante o ensino da bioética e da ética médica e deve estar 

presente a nível pré-graduado, pós-graduado e a nível da formação contínua do profissional 

(Nunes, 2002, p. 42).  

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem438, refere no seu 

artigo 20º “Os estados deverão adoptar as medidas apropriadas para promover os princípios enunciados nesta 

declaração, pela educação e outros meios adequados, nomeadamente pela promoção de investigação e de formação 

em domínios interdisciplinares e pela promoção de educação em bioética a todos os níveis, visando, em particular, 

nesta matéria, os responsáveis por politicas cientificas” e refere ainda no artigo 23º a importância da educação e 

formação em bioética “os estados deverão adoptar as medidas apropriadas para promover, através da educação, da 

formação e da difusão da informação, o respeito dos princípios acima mencionados e favorecer o seu reconhecimento 

e a sua aplicação efectiva”.  

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos439, realça a importância sobre a 

edução em bioética, no seu artigo 23º “com vista a promover os princípios enunciados na presente 

Declaração e assegurar uma melhor compreensão das implicações éticas dos progressos científicos e tecnológicos, em 

particular entre os jovens, os Estados devem esforçar-se por fomentar a educação e a formação em matéria de 

bioética a todos os níveis, e estimular os programas de informação e de difusão dos conhecimentos relativos à 

bioética”, e refere ainda que “os Estados devem encorajar as organizações intergovernamentais internacionais e 

regionais, bem como as organizações não-governamentais internacionais, regionais e nacionais, a participar neste 

esforço”. 

A abordagem de temas como o direito à verdade, consentimento informado, segredo profissional 

é fundamental para a relação entre o profissional e o doente. É igualmente fundamental ter a 

noção da importância da necessidade de obtenção de consentimento, avaliação da razão risco-

benefício, e a obtenção de um parecer por uma CES (Comissões de Ética para a Saúde), ter 
                                                
437 A proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 1948, inicia uma nova época de consciencialização individual e social dos direitos humanos, em que estes 
são reconhecidos como direitos morais e legais, fundamentando-se numa convenção jurídica.  
438 Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem (adaptada pela 29º Conferência 
Geral da UNESCO, em 11 de Novembro de 1997, texto assinado em Oviedo que apresenta valor jurídico, tendo 
entrado em vigor em Portugal a 01 de Dezembro de 2001) 
(Nunes e Serrão, 1998, p. 211). 
439 Disponível in: http://unesdoc.unesco.org/ 
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também o conhecimento do ordenamento jurídico português e das normas vigentes a nível 

internacional (Nunes, 2002, p. 28-29). 

As CES em Portugal - como já foi referido - foram criadas com o Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de 

Maio440 que estabelece a composição, a competência e o modo de funcionamento das mesmas.  

Perante um caso problemático os profissionais de saúde podem pedir um parecer ético às CES, 

em que uma das suas funções é precisamente a análise de casos. Outra das suas funções bastante 

importante é a educação dos profissionais, segundo Maria Céu Neves “que, por meio de recursos e 

estratégias diversas, deverá vir a se traduzir em mais sensibilidade aos problemas éticos que a prática clínica 

envolve e numa mais clara consciencialização dos princípios e regras por onde devem pautar-se as decisões que 

ultrapassam a competência da ciência biomédica” (Neves, 1993). 

As CES tem a função de promover a difusão da bioética na comunidade hospitalar, seja 

publicando textos por si produzidos, seja organizando reuniões (Almeida, 2002, p. 133).  

O Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de Maio refere que “A explosão do conhecimento ao nível das ciências 

base da biologia e o aparecimento, nos últimos 25 anos, de fármacos ou técnicas terapêuticas com real capacidade 

para alterar o curso da doença fizeram nascer para os profissionais de saúde responsabilidades acrescidas e 

suscitaram questões substancialmente novas, que levaram, por seu turno, ao surgimento de uma nova disciplina, a 

bioética. Por outro lado, o alargamento do saber humano e as profundas transformações da sociedade, acrescidos do 

acesso universal, e quase imediato, à informação colocaram a actividade médica sob o foco da atenção de toda a 

comunidade. Muito embora continue a ser o protagonista fundamental do exercício da medicina, ao médico já não 

cabe assumir isoladamente a condução dos problemas da saúde”441.  

Ainda segundo este Decreto-Lei, o artigo 1º menciona “zelar pela observância de padrões de ética no 

exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à 

análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética”. 

As CES têm como função um papel pedagógico, o que proporciona aos enfermeiros que se 

deparam com dilemas éticos no exercício da sua profissão aconselhamento e ajuda. 

As principais características das CES residem na capacidade de reflexão, no esforço honesto de 

criar consensos, no respeito pelas pessoas, no conhecimento dos princípios fundamentais e na 

observância de sigilo. O seu campo específico é o da ética das relações humanas, enunciando 

princípios, analisando situações, projectos e procedimentos à luz desses princípios, formando 

opinião e exprimindo-a (Osswald, 2002, p. 127). 

                                                
440 Disponível in: http://www.infarmed.pt/ 
441 Disponível in: http://www.infarmed.pt/ 
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Segundo Patricia Potter (1999), citada por José Lopes “os enfermeiros para se tornarem profissionais 

maduros, capazes de participarem de forma efectiva nas dimensões éticas da sua prática, devem continuar a 

desenvolver uma forte percepção sobre as suas identidades morais, procurando apoio nos recursos profissionais 

disponíveis, expandindo os seus conhecimentos e habilidades no campo da ética” (Lopes, 2004, p. 116). 

No Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, no Decreto-Lei nº 161/96 de 4 de 

Setembro, o artigo 8.º, alínea 1, refere que os enfermeiros no seu Exercício profissional deverão 

adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no respeito pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos442. 

Segundo José Lopes, os gestores de enfermagem devem ter uma gestão que contenha princípios 

éticos e encoraje a participação dos enfermeiros a tomar decisões éticas o que contribui para um 

“ambiente ético”443 na prática de enfermagem (Lopes, 2004, p. 121).  Segundo ainda este autor, os 

gestores devem garantir aos doentes e aos enfermeiros privacidade e confidencialidade. 

Segundo Lucília Nunes, o ensino da ética na formação de enfermagem visa educar os 

profissionais de saúde no geral, e os enfermeiros em particular, a tomar decisões segundo uma 

norma de ponderação entre os próprios princípios morais e os dos clientes, a quem se pretende 

capacitar para exercerem as suas prerrogativas de plena cidadania ou defender e proteger quando 

não capazes do exercício dos seus direitos. O ensino da ética de enfermagem deve ir além dos 

contornos de uma unidade curricular teórica, sendo também parte integrante do ensino teórico e 

do ensino clínico, ao longo de toda a formação. (Nunes, Bettencourt, Deodato, 2006). 

É de salientar a importância da educação na área da ética das CES aos profissionais de saúde, 

através de divulgação de informação e de publicações de organização de reuniões, de modo a 

promover a reflexão dos profissionais e incutir a formação bioética, fomentando a aplicação dos 

princípios éticos, o respeito pela autonomia, beneficência, não – maleficência e respeito pela 

justiça, promovendo o direito ao sigilo profissional.  

É de realçar que os profissionais de saúde tenham conhecimento das funções das CES, de modo 

a que as possam consultar sempre que se depararem com algum dilema ético, nomeadamente, 

abordando a nossa temática, a nível do sigilo profissional. 

                                                
442 Decreto-Lei nº 161/96 de 4 de Setembro, Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), 
publicado no Diário da República, I Série-A , nº  205 de 4 de Setembro de 1996, Disponível in: 
http://www.esslei.ipleiria.pt/ 
443 Segundo este autor “ambiente ético” significa como o ambiente em que as pessoas agem de “boa fé”, 
caracteriza-se pelo respeito recíproco, pelos valores éticos. A “boa fé”, significa a disposição ética do indivíduo, 
para agir no bem, ou seja, o agir ético, em que se contribui para uma cultura ética da enfermagem (Lopes, 2004, 
p. 118). 
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6.2 Formação em Serviço 

Outra proposta, por nós considerada importante está relacionada com a formação na área da 

bioética ao longo da vida académica e profissional, de modo a que cada profissional desenvolva 

uma consciência ética.   

De acordo com Grisard (2002), citado por Cerqueira Neves (Neves, 2006, p. 87), o ensino da 

Ética Médica e da Bioética deve ser organizado de forma sistemática numa disciplina 

hierarquizada visando a formação do conhecimento dos alunos sobre a complexidade da relação 

médico-paciente-familiares, entre outros temas como o segredo médico. 

É de extrema importância o ensino de Ética pela necessidade de incutir valores nos futuros 

profissionais. Valores que contribuem para que o profissional seja um ser humano com um 

conhecimento técnico e científico diferenciado e com padrões de ética e moral ainda mais 

distintos, permitindo adquirir a confiança dos doentes. Aceitando o paciente com todas as suas 

crenças, a sua cultura e acima de tudo a sua vulnerabilidade no momento da doença (Neves, 

2006, p. 80). 

É importante que cada Ordem Profissional tenha consciência das dificuldades sentidas pelos 

profissionais, e promovam congressos, reuniões, workshops, divulgação de legislação 

internacional, legislação interna, deontologia profissional de forma a que sejam reflectidos em 

conjunto essas dificuldades, que os profissionais de saúde se deparam na sua actividade 

profissional diária.  

A Formação em Serviço, é outra proposta importante na formação dos profissionais, que pode 

fomentar o respeito pelos princípios éticos. A nossa temática, o sigilo profissional, é um dos 

dilemas éticos que surgem no dia-a-dia dos profissionais de saúde, e por conseguinte deverá ser 

um dos temas a abordar.  

Ansubel citado por Isabel Alarcão (1990, p. 24-33), concluiu que “é mais fácil aprender se a informação 

for organizada e sequenciada de uma forma lógica, isto é de tal maneira que os objectivos que pressupõem 

conhecimentos anteriores não sejam ensinados sem que esses conhecimentos estejam realmente presentes e segundo 

estratégias que facilitem a organização da matéria a aprender em conjuntos significativos e que visem uma melhor 

facilitação e retenção da aprendizagem.” 

Segundo a UNESCO a educação permanente deve “constituir um todo dirigido ao Homem indivisível, ao 

mesmo tempo cidadão, trabalhador, membro da família, dotado de sensibilidade artística e crenças (...) tendo por 

principal objectivo completar a realização da personalidade humana e incitar cada indivíduo a assumir plenamente 

os seus deveres como membro da sociedade” (Lencastre, 1995, p.33). 
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A formação em serviço permite ao formando uma reflexão sobre o observado e o vivido, o que 

leva à construção activa do conhecimento na acção. 

Também a propósito, disse Colliére (1989, p. 339): “Os serviços são lugares de expressão da prática 

profissional e é ai que se podem mobilizar e ajustar os conhecimentos (...) é aí que é possível aliar a reflexão à 

acção. É aí que podem ser estudados as condições indispensáveis para assegurar cuidados de enfermagem.”  

A formação em serviço é feita de momentos de reflexão, das paragens para pensar, de debates 

acalorados que surgem em torno se qualquer problema. Quanto mais frequentes forem as 

oportunidades de reflexão mais frequentes são os avanços na coesão da equipa e 

consequentemente na qualidade do cuidar.  

Sendo as instituições de saúde empresas prestadoras de serviço precisam de ter técnicos 

habilitados necessitando para isso preparação especifica e actualizada. 

Com este tipo de formação poderá advir para o utente uma melhor prestação de cuidados, e para 

o profissional a aquisição de um grau mais elevado técnico-científico no campo das 

competências. 

Segundo António Nóvoa (1989) citado por Lencastre (1995, p. 18), “o sistema de formação deve ser 

organizado seguindo alguns princípios orientadores que imprimam uma dinâmica de desenvolvimento integral das 

capacidades no domínio do saber, saber fazer, saber ser e muito particularmente saber transformar”. 

A Formação em Serviço é uma obrigação partilhada pelos responsáveis das instituições de saúde 

e pelos profissionais, centrada no mesmo objectivo: A melhoria do desempenho profissional 

e consequentemente da qualidade dos cuidados de saúde prestados444. 

Metodologicamente, existem vários passos a considerar antes de partir para um programa de 

formação. 

1. A enfermeira chefe do serviço de urgência de obstetrícia/ginecologia terá de ser 

informada sobre os resultados deste estudo; 

                                                
444Definiu-se o perfil do enfermeiro formador em serviço com base no artigo 64º do Decreto-lei 437/91 bem 
como as funções, actividades, forma de nomeação e avaliação que constam em documento próprio. 
O D.E.P. preocupa-se em possibilitar acções de formação, cursos de formação teórico-práticos e formação em 
serviço com o objectivo de manter os enfermeiros actualizados em práticas e procedimentos de enfermagem. 
Os enfermeiros são estimulados e encorajados a participarem como formandos e/ou formadores, ou como 
membros da organização das Jornadas. 
Segundo o Decreto – Lei supra citado no artigo 64º, alínea 6 e 7, a formação em serviço tem de satisfazer as 
necessidades que a equipa de enfermagem apresenta, deve ser planeado, programando e avaliado. 
“6 - A formação em serviço deve visar a satisfação das necessidades de formação do pessoal de enfermagem da 
unidade, considerado como um grupo profissional com objectivo comum, e das necessidades individuais de cada 
membro do grupo.  
7 - O trabalho desenvolvido no âmbito da formação em serviço em cada unidade deve ser planeado, 
programado e avaliado de forma coordenada com a estrutura de formação do respectivo estabelecimento ou 
serviço prestador de cuidados de saúde.”Disponível in: http://www.ordemenfermeiros.pt/index.php?page=166 
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2. A enfermeira chefe deverá fornecer ao Departamento de Educação Permanente (DEP) 

um projecto de formação, onde conste: 

 A acção de formação a desenvolver; 

 Designação dos formadores; 

 Cronograma; 

 Grelha de avaliação para a acção de formação a desenvolver. 

Outros aspectos a ter em conta para a elaboração desta acção de formação são: 

 Apresentação – da proposta de formação (tendo em vista os resultados obtidos). 

 Calendarização – de modo a que se realize em tempo compatível com a 

disponibilidade dos interessados. 

 Horário – visto que os serviços não podem ser lesados pela ausência do seu pessoal, 

ainda que haja legislação aplicável a esta situação; serão necessários ajustes entre 

formandos e formadores. 

 Escolha do local – já que um dos impeditivos de frequência de formação é muitas 

vezes o facto de ser realizada em locais que não dão acessibilidade compatível com as 

disponibilidades do formando. 

 Estudo de custos – inerentes à realização da formação. 

 Reunir condições logísticas – e de apoio técnico (audiovisual). 

 Duração da sessão – uma vez que o adulto tem dificuldade em se concentrar para 

além de determinados limites. 

 Divulgação – dando oportunidade a todos de frequentar a formação. 

 Afixação no local de trabalho – de informação relativa à formação, onde constaria o 

tema, os objectivos, prelectores, datas, além de outros detalhes julgados necessários. 

Após a divulgação esclarecedora da realização desta proposta de formação tendo por base os 

objectivos subjacentes (diagnóstico da situação estudada) proceder-se-ia à criação de condições 

para que um maior número de formandos interessados pudesse assistir. 

6.2.1 Proposta de estrutura de formação 

Como sugestão, esta formação dividir-se-ia em três módulos abrangendo os aspectos mais 

fulcrais do que se considera essencial na formação na área do segredo profissional (em Anexo): 
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1. Segredo profissional; 

2. Violência doméstica nas mulheres;  

3. Violência doméstica nas crianças. 

Para o primeiro módulo (segredo profissional) consideramos ser importante que a formação 

tenha a seguinte estrutura:  

 Definição e importância do segredo profissional; 

 Profissões que estão sujeitas a segredo profissional; 

 Códigos deontológicos; 

 Código deontológico dos enfermeiros; 

 Normas jurídicas internacionais e nacionais; 

 Dever de confidencialidade  - protecção dos direitos de terceiros;  

 Situações Limite. 

Em relação ao módulo relativo à violência doméstica nas mulheres, propomos a abordagem dos 

seguintes temas: 

 Definição de violência doméstica sobre mulheres; 

 A importância da prevenção da violência doméstica nas mulheres; 

 As consequências da violência doméstica sobre mulheres;  

 Normas jurídicas internacionais e nacionais;  

 Associações portuguesas de apoio às vítimas; 

 Procedimentos e protocolos de intervenção perante uma situação de violência contra as 

mulheres. 

Quanto à violência sobre crianças, a formação deve incidir nos seguintes pontos:  

 Definição de violência sobre as crianças; 

 A importância da prevenção da violência doméstica sobre crianças; 

 Tipos de maus-tratos; 

 Consequências da violência sobre as crianças; 

 Normas jurídicas internacionais e nacionais;  
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 Associações portuguesas de apoio às vítimas; 

 Procedimentos adequados perante situações de violência contra as crianças. 

Todos estes conteúdos têm com o objectivo principal a melhoria dos cuidados de saúde dos 

profissionais e o encaminhamento correcto das pessoas envolvidas. 

Nos Serviços de Saúde, é importante melhorarem as suas competências, para que a sua acção seja 

mais efectiva nesta matéria, melhorar a aplicação dos mecanismos de prevenção da ocorrência 

dos maus-tratos, da detecção precoce das situações de risco e de perigo, do acompanhamento e 

prestação de cuidados e da sinalização e/ou encaminhamento de casos para outros serviços, no 

âmbito de uma eficiente articulação funcional. 

Segundo a Associação de Mulheres Contra a Violência é importante aplicar as leis vigentes no 

País acerca da violência, mas também é urgente a formação dos profissionais (polícias, 

médicas/os, advogadas/os, juízes e outros) que lidam diariamente com sobreviventes de 

violência doméstica no sentido de criar uma Rede Comunitária Articulada e Especializada nas 

áreas da Violência contra as Mulheres e Crianças445. 

Para que tudo isto seja possível, é necessário adequar os modelos organizativos dos serviços, 

incrementar a preparação técnica dos profissionais, adequar os mecanismos concertados de 

resposta e promover a circulação atempada de informação pertinente (Jorge e colaboradores, 

2007, p. 5). 

Todos os profissionais de saúde, no âmbito das suas competências, são por vezes confrontados 

com situações de maus-tratos em crianças, que perante estas situações é necessário, responder de 

forma suficiente e adequada. 

Respeitando os princípios éticos e deontológicos, a actuação técnica dos profissionais de saúde 

deve pautar-se por critérios de serenidade, ponderação e responsabilidade, orientada pelos 

princípios de intervenção explanados na própria Lei de Protecção de Crianças e Jovens em 

Perigo (art. 4.º da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro) (Jorge e colaboradores, 2007, p. 20). 

Segundo a Amnistia Internacional, incluído no programa dos 14 pontos, dá a indicação para a 

importância que deve ser implementado e desenvolvido materiais educativos e integrados nos 

currículos de todos os níveis de ensino, tendo em vista a prevenção da violência doméstica, de 

modo a desafiar as ideias que tornam a violência doméstica aceitável. Professores, formadores e 

outros funcionários do sistema de ensino, devem participar no esforço de ultrapassar 

                                                
445 Disponível in: http://www.amcv.org.pt/ 
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preconceitos e estereótipos que atribuem às mulheres e raparigas papéis de subordinação 

contribuindo como tal para a violência doméstica (Alvim, 2006, p. 52). 

A educação é sempre um projecto de mudança e só tem sentido numa sociedade que acredita que 

os seus membros podem ter amanhã uma situação diferente da que têm hoje, ou seja “a educação é 

uma manifestação da modernidade […]” (Nóvoa, 1988, p. 7). 

Para cada um dos módulos de formação é possível realizar a avaliação para que o processo de 

ensino/aprendizagem dos formandos seja o desejado. 

Para a execução da avaliação da formação, será efectuado no final de cada secção uma avaliação 

escrita, dirigida aos formandos, sobre o tema versado. Para tal elaboramos, um pequeno 

questionário final anónimo visando a metodologia utilizada e a aquisição de conhecimentos (em 

Anexo). 

Esta avaliação tem também o objectivo de corrigir os eventuais erros que possam existir e as 

sugestões dadas pela equipa, servem também para no futuro melhorar a qualidade das formações. 

Posteriormente será efectuada uma avaliação do Departamento de Educação Permanente em 

Enfermagem (DEPE) a combinar com a enfermeira chefe deste serviço, com vista à mudança de 

atitude através do desempenho dos enfermeiros com base na análise das grelhas de avaliação 

apresentadas, e da aplicação dos indicadores de execução e de resultados. 

Nas formações realizadas pelos serviços em articulação com o DEPE é conferido um certificado 

do mesmo. 

Julgamos ser necessário, proceder a um plano esquemático, que está sujeito a críticas, com a 

intenção de se melhorar as necessidades de formação dos enfermeiros do serviço de urgência 

obstetrícia/ginecologia em relação ao segredo profissional. 

A metodologia utilizada deve interessar de uma forma activa a todos os intervenientes. É 

utilizado o método expositivo, participativo e demonstrativo na abordagem dos conteúdos 

temáticos.  

O DEP deve estar presente (o coordenador ou representante), com o objectivo de: 

 Participar na organização (registo de sumários e de presenças); 

 Supervisionar todos os aspectos planeados. (Melo e Gonçalves, 1996, p. 47) 
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6.3 Propostas adicionais 

Outras propostas, por nós sugeridas, que podem contribuir para ajudar os profissionais de saúde 

a tomar as decisões certas perante dilemas éticos que envolve o sigilo profissional são: 

a) Promover reuniões, espaços de reflexão, mais formação, fomentando o espírito da equipa 

de modo a que todos possam manifestar, partilhar as dúvidas que têm sem 

constrangimentos e contribuindo para a eficácia do serviço e sua produtividade; 

b) Maior sensibilização dos profissionais para o problema da violência doméstica, passando 

por acções de informação e divulgação sobre os seus direitos e deveres. Informar que é 

um crime público, que tem proporções inaceitáveis, pois a eficácia deste combate 

depende de todos; 

c) Promoção da justiça social, implicando uma aposta na sensibilização e na prevenção;  

d) A educação da sexualidade humana e a educação para a saúde que conjecturam uma 

educação para valores: o sentido da vida, o respeito pelo outro, a razão da relação, a 

construção de um projecto com o outro, a dignidade e os objectivos do corpo, a 

educação na liberdade responsável, a dimensão integral do amor; 

e) Formação acerca das questões da confidencialidade ou a publicidade dos actos 

relacionados com a detecção, tratamento, prevenção, transmissão e acompanhamento 

epidemiológico da doença VIH/SIDA; 

f) Formação continuada a todos os profissionais das mais diversas áreas que no seu dia-a-

dia lidam, em primeira linha, com as situações concretas; 

g) Estabelecimento de uma rede entre todos os organismos públicos e privados que lidam 

com violência doméstica, de forma a se estabelecerem regras mínimas de atendimento, 

que incluam a confidencialidade, o bom acolhimento e o encaminhamento das diversas 

situações; 

h) Promoção da qualificação dos profissionais de saúde, dotando-o de competências 

adequadas para intervirem de forma profissional, e encaminhamento adequado das 

situações; 

i) Informação e sensibilização dos profissionais para a importância do cumprimento do 

segredo profissional. Esclarecimento dos profissionais das situações que podem gerar 

conflito entre os direitos individuais e os direitos sociais.  

j) Fomentar nos profissionais a cultura na área da ética, bioética e direito. 



Propostas de Intervenção 

 240 

k) Propomos a realização de um estudo envolvendo uma amostra com maior dimensão, por 

exemplo, de todos os serviços de urgência do país, como termo de comparação com este 

serviço. Pretende-se verificar se a realidade nacional é idêntica a este estudo efectuado no 

Hospital de São João; 

l) Realização de um futuro estudo, interrogando outros grupos profissionais, com a 

finalidade de equacionar a amplitude do grau de conhecimento do segredo profissional. 

Pensamos que todas as medidas propostas neste estudo são de simples implementação e 

sobretudo de grande validade e viabilidade pois incidem nas áreas da informação e formação dos 

técnicos de saúde. Pela tomada de consciência dos dilemas éticos e pelo estabelecimento de 

protocolos adequados pensamos que estas propostas poderão facilitar a tomada de decisões 

racionais, informadas e conscientes por parte dos enfermeiros que, em última análise, 

beneficiarão toda a comunidade. 
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7 CONCLUSÃO 

7.1 O sigilo profissional 

A assistência à saúde é sustentada pelo valor da confiança. O carácter de confidência tem 

protegido o relacionamento entre o profissional e o cliente. O segredo na saúde é uma forma de 

tradição deontológica desde a época de Hipócrates que, no seu juramento, ao pretender 

moralizar a prática médica, escreveu: “Tudo o que verei e ouvirei na sociedade, durante o exercício ou mesmo 

fora do exercício da minha profissão e que não deverá ser divulgada, manterei segredo, considerando uma coisa 

sagrada.” O segredo é imposto fundamentalmente por motivos tais como a intimidade e 

privacidade do sujeito, razão pela qual o segredo persiste e a sua confidencialidade é uma 

exigência moral (Domingues, 2004, p. 31). 

A ética médica moderna baseia o dever de segredo médico no respeito pela autonomia do 

doente, na fidelidade do médico e na possibilidade de que o desrespeito por este dever 

desencorajaria o doente a revelar informações (Jansen e colaboradores, 1999, p. 166). 

As justificações éticas para quebrar o segredo médico baseiam-se no princípio da justiça e 

dependem dos aspectos contextuais do caso. A excepção consiste na preocupação pela segurança 

de outras pessoas específicas e preocupações pelo bem-estar público. Ambos envolvem a 

possibilidade de terceiras pessoas serem injustamente prejudicadas. Muitas jurisdições têm 

estatutos que indicam que o médico denuncie certas situações, como as doenças de transmissão 

sexual, as feridas de arma branca ou de fogo e as suspeitas de abuso de crianças, do conjugue ou 

de idosos (Jansen e colaboradores, 1999, p. 166).  

Segundo Azevedo (2000, p.156) seria problemático se a sociedade conjecturasse que o segredo 

profissional se mantivesse, em qualquer situação, mesmo que o outro corresse perigo de vida, 

porque os profissionais não o podem violar. Ainda segundo este autor , a divulgação mínima do 

indispensável duma doença contagiosa, com o intuito de prevenir males maiores, não pode ser 

entendido como violação do segredo profissional  

A violação de segredo profissional, ou seja, a revelação não autorizada de informações fornecidas 

em confiança, somente é eticamente admitida segundo Goldim e Francisconi (1998), quando: 

“um sério dano físico a uma pessoa identificável e específica tiver alta probabilidade de ocorrer (não-maleficência); 

um benefício real resultar desta quebra de confidencialidade (beneficência); for o último recurso, após ter sido 

utilizada a persuasão ou outras abordagens (autonomia); este procedimento for generalizável, ou seja, o mesmo será 

novamente utilizado em outra situação com características idênticas, independentemente da posição social do 

paciente envolvido (justiça, tomando por base o imperativo categórico de Kant”).  
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Mesmo perante estes quatro critérios é prudente consultar a ordem profissional em causa por 

forma a pedir autorização para quebra de segredo e a esclarecer adequadamente os factos e a 

situação encontrada (Goldim e Francisconi, 1998, p. 276). 

7.2 A enfermagem e os dilemas éticos 

Na enfermagem, o segredo profissional remonta ao juramento de Florence Nightingale, 

afirmando a confidencialidade de qualquer informação relativa a uma pessoa e do que for 

revelado pelos próprios familiares: “Tudo farei para manter e elevar o nível da minha profissão, usando de 

sigilo em todas as questões pessoais que sejam confiadas à minha guarda ou nos assuntos familiares do meu 

conhecimento, durante o desempenho do meu trabalho”.  

Como enfermeiros encontramos diariamente situações que podem ser descritas como problemas 

éticos. Estes podem abranger diversas áreas, desde a violência doméstica, o homicídio, um 

indivíduo infectado com VIH. A enfermagem realça a responsabilidade ética, para que o 

enfermeiro assume a defesa e protecção dos direitos do doente (Queirós, 2001, p. 29). 

No quotidiano dos enfermeiros surge regularmente a seguinte pergunta: “qual a decisão mais 

adequada a uma determinada circunstância?” – é necessário muito bom senso e consciência 

esclarecida para que as nossas acções sejam sempre promotoras da dignidade e da liberdade das 

pessoas envolvidas. 

É cada vez mais fundamental que a enfermagem se baseie em conhecimentos científicos 

estatisticamente comprovados, para que deste modo adquira um estatuto credível e merecido. 

Perante o segredo profissional considera-se o silêncio como tendo um carácter não absoluto, 

cessando a sua obrigatoriedade quando se verifica uma das seguintes condições: o consentimento 

do interessado; a exigência do bem comum; a exigência do bem de terceiro; se a sua revelação 

poupar prejuízo grave à pessoa interessada no segredo; se da não revelação do segredo decorrer 

prejuízo grave para a pessoa depositaria do segredo; justa causa, estado de necessidade (o maior, 

o mal menor) (Queirós, 2001, p. 71). 

Por outro lado, existem situações limite em que o risco potencial de vida das outras pessoas pode 

limitar o direito à confidencialidade (Marques, 1996, p. 311). 

 Perante doenças infecciosas como, por exemplo, o VIH, colocamo-nos perante a questão 

– presente em saúde pública - de contrapor ao interesse individual o bem comum. Neste 

caso específico, a questão da confidencialidade é importante porque, devendo ser 

preservada, não pode impedir as medidas tendentes a evitar a propagação de doenças 

(Carvalho e Porto, 2002, p. 291). O indivíduo portador de infecção com VIH é uma 
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pessoa com direitos numa dicotomia de protecção de direitos do indivíduo e de 

protecção dos direitos da sociedade e para com a mesma. 

 Também somos continuamente confrontados com a realidade, que se torna cada vez 

mais visível que são os maus-tratos físicos e violência exercida repetidamente sobre as 

crianças (Biscaia e Negrão, 1999, p. 345). Prevenir e investir na primeira infância é a 

melhor politica, dada a repercussão dos primeiros anos de vida no desenvolvimento de 

cada ser humano (Monteiro, 2002, p. 341). 

 A Violência Doméstica é um fenómeno que carece de uma intervenção multiprofissional 

concertada, ao nível da actuação policial, bem como, nas áreas da justiça, da saúde, da 

segurança social, e na prestação de apoio às vítimas de crime, numa óptica de trabalho em 

rede. É importante uma maior sensibilização de todos os cidadãos sobre o grande 

problema da violência doméstica, passando por acções de informação e divulgação sobre 

os seus direitos e deveres.  

7.3 A importância da formação 

É necessário disponibilizar formação contínua a todos os profissionais das mais diversas áreas 

que lidam com estas situações concretas - dar orientações no sentido de detectar, acompanhar, e 

encaminhar situações de violência familiar. 

A Educação para os Direitos Humanos nas escolas, universidades, e também junto da sociedade 

civil em geral, através da imprensa é a base para a não discriminação. A formação e a 

sensibilização das entidades/autoridades competentes são um processo fundamental, para que as 

vítimas não sintam falta de apoio efectivo. Também muito importante é a formação e 

sensibilização de todos os grupos alvo que lidam ou estejam envolvidos no atendimento e 

protecção de vítimas de violência doméstica, nomeadamente magistrados, advogados, juristas, 

agentes das forças policiais, profissionais de saúde, comunicação social, agentes sociais. 

Este trabalho constituiu para nós um desafio, pois investigar é uma ciência em que estamos a dar 

os primeiros passos, mas reconhecemos a importância e o interesse desta disciplina, para nós e 

para a enfermagem no geral. 

Investigar para descobrir deve ser sempre a meta inicial de qualquer investigador, como forma de 

crescimento e enriquecimento científico, seja de forma individual ou colectiva. 

Foi com este intuito que elaboramos o trabalho apresentado, considerando que o mesmo é útil e 

valioso, e se reveste de importância e interesse, funcionando simultaneamente para a melhoria da 
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atitude dos enfermeiros e como instrumento de aprendizagem na área de investigação em 

enfermagem, contribuindo para uma nova imagem dos enfermeiros. 

Ao longo deste trabalho, procuramos consolidar conhecimentos e identificar as atitudes dos 

enfermeiros perante situações limite de segredo profissional. 

Numa primeira fase, esboçamos o projecto em estudo, procedendo à escolha do tema, 

identificando o problema em estudo, definimos os objectivos e apontamos uma finalidade de 

natureza prática. Relativamente aos objectivos inicialmente propostos, pensamos tê-los atingido 

de forma satisfatória. 

O enquadramento teórico descrito pareceu-nos suficiente e foi fundamentada principalmente em 

autores como: António Arnaut, Augusto Lopes Cardoso, Margarida Vieira, Lucília Nunes, Maria 

do Céu Rueff, Helena Pereira Melo, Rui Nunes, Gilbert Hottois, Maria do Céu Patrão Neves, 

Adelino Marques, Teresa Magalhães, entre outros.  

Pensamos que a metodologia que tínhamos planeado e que colocamos em prática foi adequada 

ao tema em estudo. O instrumento de recolha de dados por nós escolhido foi o questionário, 

principalmente devido ao pouco tempo que dispomos e por este ser um método rápido de 

recolha de dados. 

Apresentados, tratados e analisados os dados procedemos a sínteses parcelares de cada uma das 

formas de tratamento. 

As principais conclusões que podemos referir da análise dos dados são: 

Perante o trabalho apresentado podemos concluir que a grande maioria dos enfermeiros 

inquiridos (98,1%) considera que o segredo profissional é importante para a profissão. 

Concluímos que a maioria dos enfermeiros tem conhecimento que a violência contra as mulheres 

e as crianças é um crime público, mas ainda existe uma pequena percentagem que não está 

informado. Parece importante que estes profissionais sejam esclarecidos. 

Relativamente às situações limite do segredo profissional pudemos verificar que a atitude dos 

enfermeiros varia consoante a situação. Os enfermeiros que pedem autorização à ordem para 

quebrar o segredo profissional antes de divulgar as informações correspondem a uma 

percentagem relativamente reduzida, o que demonstra que os enfermeiros ainda não tem o 

hábito de esclarecer as suas dúvidas pedindo ajuda jurídico e deontológico.  

É de realçar que apesar de uma grande percentagem dos enfermeiros inquiridos considerar a 

violência domestica contra as mulheres um crime público, e na presença de um caso prático a 

maioria não divulgar os maus tratos pois não quer quebrar o segredo profissional. Da mesma 
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maneira, podemos averiguar que os enfermeiros são praticamente unânimes a reconhecer que a 

violência contra as crianças é um crime público. No entanto, perante uma situação prática ainda 

existe uma pequena percentagem que pede autorização à ordem para poder quebrar o segredo 

profissional. 

A principal conclusão é a importância do desenvolvimento do conhecimento do segredo 

profissional na área da saúde , em que são precisas várias acções de formação sobre esta temática, 

para que cada um possa discernir coerentemente nas situações limite que possam surgir durante a 

sua actividade profissional. 

Como conclusão podemos referir que existem dúvidas nos procedimentos a ter em relação a 

situações limite do segredo profissional.. Para atingir os objectivos da investigação delineados no 

início deste trabalho será necessário implementar propostas que passarão necessariamente por 

uma sensibilização e motivação efectiva dos prestadores de cuidados de saúde.  

Após estes resultados concluímos que, com a apresentação de propostas, incluindo acções de 

formação para os enfermeiros (em especial sobre o segredo profissional e sobre a violência 

doméstica sobre mulheres e crianças) pensamos poder contribuir para melhorar a atitude dos 

profissionais perante estes dilemas ético-deontológicos e como consequência a melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados.  

Outra das propostas por nós apresentadas é a realização de varias acções de formação sobre a 

matéria, para que cada um seja responsável para poder decidir coerentemente e correctamente 

nas situações limite. 

É importante sensibilizar e informar da dignidade das pessoas, independentemente de sua idade 

ou capacidade, merecendo, desta forma, todo o nosso respeito e cuidado para com as 

informações que lhes pertencem (Goldim e Francisconi, 1998, p.282). 

As dificuldades sentidas na execução deste trabalho prenderam-se essencialmente com a falta de 

disponibilidade de tempo (atendendo ao facto de sermos trabalhadores estudantes) e com a 

pouca experiência no tratamento e análise de dados. 

Terminamos este trabalho com um sentimento de satisfação pela aprendizagem que nos 

proporcionou. Foi útil o tempo dedicado à reflexão teórica e, em simultâneo, eminentemente 

prática, pela avaliação retrospectiva, nas realidades estudadas, de um percurso que também foi 

nosso.  

Terminamos cientes do muito que ainda podia ser dito sobre o assunto, cada aspecto 

mencionado neste trabalho poderia por si só, ser desencadeados novos estudos de investigação, e 

de novas aquisições de conhecimentos, para além de que cada um desses aspectos se poder 
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relacionar com um sem número de outros aspectos inerentes ao ser humano e proporcionar um 

sem número de trabalhos de investigação, porque em investigação nada é estático, tudo está em 

constante mudança.  

No final da elaboração desta dissertação pensamos que é importante referir que este Mestrado, 

principalmente no decorrer desta dissertação foi efectuado com muito esforço, devido a graves 

problemas pessoais, mas também estamos em crer que conseguimos ultrapassar as dificuldades e 

atingir os objectivos propostos. Estamos particularmente satisfeitas pois pensamos que as nossas 

propostas de intervenção aqui referidas são válidas e poderão proporcionar uma base de 

intervenção adequada e relevante no exercício da nossa missão – tantas vezes ingrata – como 

profissionais de saúde. Sobretudo este estudo permitiu-me compreender que o mais importante é 

sabermos reflectir e tomar decisões informadas e conscientes quando enfrentamos diariamente 

dilemas éticos complexos que não podemos, nem devemos ignorar ou menosprezar.  
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8.2 Portais Web consultados 

Uma grande parte da informação apresentada neste trabalho foi obtida de várias fontes 

documentais na World Wide Web. Os portais das organizações de onde foi obtida esta 

informação são listados em seguida, por ordem alfabética: 

 AACS; Alta Autoridade para a Comunicação Social; www.aacs.pt 

 AI; Amnistia Internacional, Portugal; www.amnistia-internacional.pt 

 AI; Amnistia Internacional; www.amnistia-internacional.pt  

 AIDS; Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde Brasileiro; www.aids.gov.br  

 AMA; American Medical Association; www.ama-assn.org  

 AMCV; Associação de Mulheres Contra a Violência; www.amcv.org.pt 

 AMP; Acta Médica Portuguesa, revista científica da Ordem dos Médicos; 
www.actamedicaportuguesa.com 

 ANACOM; Autoridade Nacional para as Comunicações; www.icp.pt 

 AP; SIDA Portugal; www.aidsportugal.com  

 APA; American Psychiatric Association; www.psych.org 

 APAV; Associação de Apoio à Vítima; www.apav.pt  

 APB; Associação Portuguesa de Bioética; www.apbioetica.org 

 APF; Portal de Saúde Sexual e Reprodutiva; www.apf.pt 

 APIFARMA; Associação Portuguesa de Farmácias; www.apifarma.pt 

 APMJ; Associação Portuguesa de Mulheres Juristas; www.apmj.pt 

 BDJ; Base de Dados Jurídica Almedina; bdjur.almedina.net/ 

 CCBE; Conselho dos Advogados Europeus; www.ccbe.org 

 CCPJ; Comissão da Carteira Profissional de Jornalista; www.ccpj.pt 

 CDM; Centro de Direito Biomédico; www.eticus.com 

 CIDM; Comissão Para a Cidadania e Igualdade de Género; www.cidm.pt 

 CJ; Clube de Jornalistas; www.clubedejornalistas.pt 

 CNECV; Conselho Nacional de Ética para as Ciência da Vida; www.cnecv.gov.pt  

 CNPCJR; Comissão Nacional para a Protecção de Crianças e Jovens em Risco; www.cnpcjr.pt 

 CNPD; Comissão Nacional para a Protecção de Dados; www.cnpd.pt 

 DGERT; Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho; www.iqf.gov.pt 

 DGS; Direcção Geral de Saúde; www.dgs.pt 

 DGSI; Ministério da Justiça - Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça: Bases Jurídico-
Documentais; www.dgsi.pt  

 DRE; Diário da República Electrónico; dre.pt 

 DRE; Diário da República electrónico; www.dre.pt 

 ERC; Entidade Reguladora Para a Comunicação Social; www.erc.pt 

 ERS; Entidade Reguladora da Saúde; www.ers.pt 

 ESSE; Escola Superior de Enfermagem; biblio.esear.pt 

 ESSLEI; Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria; www.esslei.ipleiria.pt 

 FDUC; Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; www.fd.uc.pt 
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 FJ; Fundação da Juventude; www.fjuventude.pt 

 GDDC; Gabinete de Documentação e Direito Comparado; www.gddc.pt 

 IAC; Instituto de apoio à Criança; www.iacrianca.pt 

 IAPMEI; Instituto de Apoio às pequenas e médias Empresas; www.iapmei.pt 

 IGF; Inspecção Geral das Finanças; www.igf.min-financas.pt 

 INF; INFARMED; www.infarmed.pt 

 INSARJ; Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge; www.insarj.pt 

 IPAD; Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento; www.ipad.mne.gov.pt 

 IRN; Instituto dos Registos e Notariado; www.dgrn.mj.pt 

 ISPCAN; International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect; www.ispcan.org/  

 LM; Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; 
www.lexmedicinae.org 

 MJ; Ministério da Justiça; www.mj.gov.pt 

 MS; Ministério da Saúde; www.min-saude.pt/ 

 OA; Ordem dos Advogados; www.oa.pt/  

 OB; Ordem dos Biólogos; www.ordembiologos.pt 

 OE; Ordem dos Enfermeiros; www.ordemdosmedicos.pt 

 OM; Ordem dos Médicos; www.ordemdosmedicos.pt  

 OMD; Ordem dos Médicos Dentistas; www.omd.pt/  

 OMS; Organização Mundial de Saúde; www.who.int 

 OP; Ordem dos Psicólogos; www.ordemdospsicologos.org 

 PDS; Portal de Saúde do Ministério da Saúde; www.portaldasaude.pt 

 PG; Portal do Governo de Portugal; www.portugal.gov.pt 

 PG; Porto Legal, Documentos de Direito; www.portolegal.com 

 PGDL; Procuradoria Geral do Distrito de Lisboa; www.pgdlisboa.pt 

 PGR; Procuradoria Geral da República; www.pgr.pt  

 PJ; Polícia Judiciária; www.policiajudiciaria.pt 

 POR; Portal do Cidadão; www.portaldocidadao.pt/ 

 PSICOLOGIA; Portal dos Psicólogos; www.psicologia.com.pt 

 PSP; Polícia de Segurança Pública; www.psp.pt/  

 SAS; Serviços de Acção Social Universidade de Aveiro; www.sas.ua.pt 

 SIDA Portugal; Informação sobre SIDA/VIH; www.sida.pt 

 SJ; Sindicato dos Jornalistas; www.jornalistas.online.pt  

 SNP; Sindicato Nacional dos Psicólogos; www.snp.pt 

 SRS; Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira; www.srsdocs.com 

 UCP; Universidade Católica Portuguesa; www.ucp.pt 

 UMAR; União de Mulheres Alternativa e Resposta; umar.no.sapo.pt/, www.umarfeminismos.org 

 UNAIDS; Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; www.unaids.org 

 UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; www.unesco.pt 

 UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; portal.unesco.org 

 UNICEF; United Nations Children’s Fund; www.unicef.pt 

 UP; Universidade do Porto, www.up.pt 
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 VJ; Verbo Jurídico, Portal de Direito; www.verbojuridico.net 

 VO; Violência Online Portugal; www.violencia.online.pt 
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8.3 Legislação 

1. Associação Portuguesa de Bioética (6 de Dezembro de 2005) - NUNES, Rui; MELO, Helena 
(relatores) - Relatório/Parecer nº P/03/APB/05 sobre Procriação Medicamente Assistida, disponível 
in: http://www.apbioetica.org/ 

2. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01). 

3. Carta Europeia dos Direitos da Criança, aprovado pelo parlamento europeu em 1992. 

4. Carta Europeia dos Direitos dos Utentes foi elaborada em 2002 pela Active Citizenship Network 
(ACN). 

5. Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis: Infecção VIH/SIDA do Instituto 
Nacional de Saúde DR. Ricardo Jorge, a situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2007, Lisboa, 
Fevereiro de 2008, disponível in: http://www.insarj.pt/ 

6. Código de Deontologia dos Advogados da União Europeia, aprovado em Sessão Plenária do 
Conseil des Barreaux Européens (CCBE) a 28 de Outubro de 1988, e aprovada na sessão do 
Conselho Geral de 26 de Outubro de 2001, e publicada no diário da República II série, de 22 de 
Novembro de 2001. 

7. Código de ética da American Medical Association  

8. Código Geral de Ética para Psicólogos, aprovado pela Assembleia-geral, Atenas, 1 Julho de 1995. 

9. Código Internacional de Ética Médica, disponível in: http://www.eticus.com/ 

10. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Parecer sobre a Declaração de Helsínquia 
modificada em Edimburgo (Out. 2000) (34/CNECV/2001), disponível in: http://www.cnecv.gov.pt/ 

11. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Parecer sobre o sigilo médico 
(32/CNECV/2000), disponível in: http://www.cnecv.gov.pt/ 

12. Convenção Americana sobre Direitos do Homem, adaptada pela Organização dos Estados 
Americanos em 22 de Novembro de 1969. 

13. Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças, assinada em Estrasburgo em 25 
de Janeiro de 1996, Portugal assinou, em 6 de Março de 1997, em Estrasburgo. 

14. Convenção n.º 100 da OIT relativa à Igualdade de Remuneração entre a Mão-de-obra Masculina e a 
Mão-de-obra Feminina em Trabalho de Valor Igual, tendo entrado em vigor na ordem internacional a 
23 de Maio 1953. Em Portugal, foi efectuado aprovação para ratificação, pelo Decreto-Lei n.º 47 
302, de 4 de Novembro de 1966; Comunicação da ratificação ao Director Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho, para registo em 20 de Fevereiro de 1967; e entrada em vigor na ordem 
jurídica portuguesa: 20 de Fevereiro de 1968.  

15. Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de 
Carácter Pessoal foi adoptada e aberta à assinatura em Estrasburgo, a 28 de Janeiro de 1981. 
Entrou em vigor na ordem internacional a 1 de Outubro de 1985. Foi aprovada para ratificação pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 23/93, de 9 de Julho, publicada no Diário da República, I 
Série-A, n.º 159/93 (rectificada pela Rectificação n.º 10/93, de 20 de Agosto, publicada no Diário da 
República, I Série-A, n.º 195/93).  

16. Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às 
Aplicações da Biologia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina: 4 
de Abril de 1997, em Oviedo e ratificada em Portugal em 3 de Janeiro de 2001, publicada no Diário 
da República, I Série-A, n.º 2/2001, entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 1 de Dezembro 
de 2001 e entrada em vigor na ordem internacional a 1 de Dezembro de 1999. 

17. Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, adoptada em 
Roma, a 4 de Novembro de 1950, aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13 de Outubro, 
publicada no Diário da República, I Série, n.º 236/78, rectificada por Declaração da Assembleia da 
República publicada no Diário da República, I Série, n.º 286/78, de 14 de Dezembro e entrada em 
vigor na ordem jurídica portuguesa a 9 de Novembro de 1978. 

18. Convenção relativa à Protecção das Crianças e à Cooperação em matéria de Adopção 
Internacional, adoptada pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado na sua 17ª 
sessão, a 29 de Maio de 1993, entrada em vigor na ordem internacional a 1 de Maio de 1995, e 
Portugal assinou em 26 de Agosto de 1999. 

19. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, deu 
um grande contributo ao proibir todas as formas de discriminação contra as mulheres. Adoptada e 
aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução n.º 34/180 da Assembleia Geral das Nações 
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Unidas, de 18 de Dezembro de 1979. Entrada em vigor na ordem internacional a 22 de Dezembro 
de 2000, em conformidade com o artigo 16.º, n.º 1. Em Portugal foi assinado em 16 de Fevereiro de 
2000; aprovação para ratificação em resolução da Assembleia da República n.º 17/2002, de 8 de 
Março, publicada no Diário da República I Série-A, n.º 57/2002; ratificação pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 15/2002, de 8 de Março, publicado no Diário da República I Série-A, n.º 
57/2002; entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 26 de Julho de 2002. 

20. Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada por unanimidade as Nações Unidas a 20 de 
Novembro de 1989, Portugal ratificou a Convenção em 21 de Setembro de 1990, entrada em vigor 
na ordem jurídica portuguesa a 21 de Outubro de 1990. 

21. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Resolução XXX, Acta Final, aprovada na 
IX Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em Abril de 1948. 

22. Declaração de Helsínquia (Associação médica mundial, 1964-2000). Adoptada pela assembleia 
geral da Associação Médica Mundial em Junho de 1964 em Helsínquia, e sucessivamente alterada 
em Tóquio (1975), Veneza (1983), Hong-Kong (1989) e Sommerset West (1996). 

23. Declaração de Londres, de 28 de Janeiro de 1988, proferida na Cimeira Mundial de Ministros da 
Saúde e promovido pela Organização Mundial de Saúde 

24. Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia-geral das nações unidas, em 20 de 
Novembro de 1959. 

25. Declaração sobre os Direitos do Doente ou Declaração de Lisboa, de 1981, sobre os Direitos do 
Doente, Adaptada pela 34º Assembleia Geral da Associação Medica Mundial realizada em Lisboa e 
Setembro e Outubro de 1981 e emendada pela 47º Assembleia Geral da Associação Medica 
Mundial em Bali, indonésia, em Setembro de 1995.  

26. Declaração Universal dos Direitos do Homem: Adaptada e Proclamada pela Assembleia Geral da 
ONU, na sua Resolução 217 (III), de 10 de Dezembro de 1948. 

27. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, adaptada pela Conferência Geral da 
UNESCO, em 19 de Outubro de 2005. 

28. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem (adaptada pela 29º 
Conferência Geral da UNESCO, em 11 de Novembro de 1997, texto assinado em Oviedo que 
apresenta valor jurídico, tendo entrado em vigor em Portugal a 01 de Dezembro de 2001 

29. Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à 
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. 

30. Directrizes Éticas Internacionais para a investigação envolvendo seres humanos. 

31. Ministério da Saúde (2004), Direcção-Geral da Saúde, Gravidez e Vírus da Imunodeficiência 
Humana, Circular Normativa nº 1/DSMIA de 04/02/2004. 

32. Ministério da Saúde, Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/Sida 2007-2010: 
Um Compromisso com o Futuro, 1 de Dezembro de 2006. Disponível In: 
http://www.portaldasaude.pt/ 

33. OMS (2002), Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève: Organisation Mondiale de la 
Santé. 

34. ORDEM DOS ENFERMEIROS, Enunciado de Posição da Ordem dos Enfermeiros sobre a 
protecção de crianças (OE 15 Março 2007 – EP03/07), disponível in: 
http://www.ordemenfermeiros.pt/ 

35. ORDEM DOS ENFERMEIROS, Parecer do Conselho Jurisdicional / 20 – 2001, 14 de Maio de 2001, 
referente à Passagem de turno junto aos doentes em enfermarias, disponível in. 
http://www.ordemenfermeiros.pt/ 

36. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, aberto à assinatura dos Estados membros 
das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, e aprovado para ratificação pela Lei n.º 29/78, de 
12 de Junho, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 15 de Setembro de 1978. 

37. Parecer 22/2001 sobre o acesso à BDRE, disponível in: http://www.cnpd.pt/ 

38. Portugal, Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos 2007, pretende sensibilizar a 
população para os benefícios de uma sociedade justa e solidária, combatendo atitudes e 
comportamentos discriminatórios. 

39. Portugal, Código Civil Português (2005) – Edições Almedina S. A., Gráfica de Coimbra Lda., 
Novembro. 
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário foi elaborado no âmbito de um trabalho de investigação, inserido no 3º Curso 

de Mestrado em Bioética, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Serviço de 

Bioética e Ética Médica, com o propósito de apurar a atitude dos enfermeiros face ao segredo 

profissional. 

É de salientar que todos os dados recolhidos são confidenciais e anónimos, e serão submetidos a 

tratamento estatístico. 

Agradeço a vossa colaboração no seu preenchimento, que é fundamental, para a elaboração, 

deste estudo. Não é necessária a sua identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, Outubro de 2006 

Elaborado por: 

Ana Maria Martins Morais 
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REGRAS DE PREENCHIMENTO: Por favor, não se identifique.  

 Assinale com um «X» a resposta correcta. 

 

Parte I - Dados pessoais: 

 

1. Sexo: 

a) Masculino………...…………………………………………………..……..  

b) Feminino…………………………………...………………………..……....  

 

2. Idade: 

a) 21-30.........................................................................................................  

b) 31-40.........................................................................................................  

c) 41-50.........................................................................................................  

d) 51-60......................................................................................................... .  

e) 61-70.........................................................................................................  

 

3. Estado civil:    

a) Solteiro (a) ................................................................................................  

b) Casado (a) .................................................................................................  

c) Viúvo (a) ...................................................................................................  

d) Divorciado (a) ...........................................................................................  

e) Outro                   Qual?_____________________________ 

 

4. Habilitações Literárias: 

a) 1º ciclo (4ª classe) completo ......................................................................  

b) 2º Ciclo  (6º Ano) completo.......................................................................  

c) 3º ciclo  (9º ano) completo .........................................................................  

d) Ensino Secundário (12ºano) completo .......................................................  

e) Licenciatura ..............................................................................................  

f) Mestrado....................................................................................................  

g) Doutoramento ...........................................................................................  
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5. Habilitações Profissionais: 

a) Curso Geral de Enfermagem......................................................................  

b) Curso de Bacharelato em Enfermagem ......................................................  

c) Curso de Licenciatura em Enfermagem .....................................................  

d) Curso de Especialidade em Enfermagem ...................................................  

 

6. Categoria Profissional: 

a) Enfermeiro ...............................................................................................  

b) Enfermeiro Graduado ................................................................................  

c) Enfermeiro Especialista .............................................................................  

d) Enfermeiro Chefe ......................................................................................  

 

7.- Há quantos anos é que exerce a profissão de Enfermagem? 

a) 0-1 Ano .......................................................................................................  

b) 2-5 Anos .....................................................................................................  

c) 6-10 Anos....................................................................................................  

d) 11-20 Anos..................................................................................................  

e) 21-30 Anos..................................................................................................  

f) > 30 .............................................................................................................  

 

8.- Desempenha funções de enfermagem no serviço? 

a) Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia: Sala de Partos ....................  

b) Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia: Bloco de Partos..................  

c) Outro                   Qual?_____________________________ 
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REGRAS DE PREENCHIMENTO: Assinale com «X» a resposta que considera correcta, 

exceptuando quando surgirem outro tipo de indicações. 

 Parte II – Segredo Profissional 

 

1. Considera o segredo profissional importante para a profissão: 

a) Sim...........................................................................................................  

b) Não ..........................................................................................................  

 

2. Acha lícito o utente ter sempre direito ao segredo profissional: 

a) Sim...........................................................................................................  

b) Não ..........................................................................................................  

c) Às vezes ...................................................................................................  

 

3. Pensa que o segredo profissional deve: 

a) Ser sempre respeitado ...............................................................................  

b) Nunca ser respeitado ................................................................................  

c) Em função da situação pode ser ou não respeitado ....................................  

 

4. Considera a violência doméstica contra as mulheres um crime: 

a) Público .....................................................................................................  

b) Semipúblico .............................................................................................  

c) Particular ..................................................................................................  

d) Não Sei ....................................................................................................  

 

5. Considera a violência doméstica contra as crianças um crime: 

a) Público .....................................................................................................  

b) Semipúblico .............................................................................................  

c) Particular ..................................................................................................  

d) Não Sei ....................................................................................................  
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6. Perante os seguintes casos que atitude tomava? 

 

A) Uma parturiente com VIH positivo pede à equipa de enfermagem para não divulgar 

ao marido que é seropositiva, pois contraiu o vírus com o anterior companheiro. Após 

aconselhar a mulher a contar ao marido, e esta recusando sempre a contar, a atitude 

que eu tomava era: 

1) Não divulgo nunca ao marido, pois considero que a mulher tem direito ao segredo 

profissional...................................................................................................  

2) Informo o marido pois considero que este tem o direito a ser alertado para se poder tratar

.....................................................................................................................  

3) Peço autorização à ordem dos enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é 

que informo o marido ...................................................................................  

4) Nenhuma das anteriores ...........................................................................  

 4.1) A atitude que eu tomava era: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B) Uma mulher que se dirige ao serviço de urgência demonstra marcas evidentes de ter 

sofrido agressões físicas, e confessa que foi agredida pelo marido, mas que não pretende 

efectuar queixa, e pede-lhe para não o fazer Após aconselhar a mulher a contar às 

autoridades, e esta recusando sempre, a atitude que eu tomava era: 

1) Informo as autoridades competentes que a mulher foi vítima de agressões físicas..  

2) Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional ..  

3) Peço autorização à ordem dos enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é 

que informo as autoridades competentes ........................................................  

4) Nenhuma das anteriores.............................................................................   

 4.1) A atitude que eu tomava era:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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C) Uma criança dá entrada no serviço de urgência com marcas evidentes de agressões 

físicas, e as pessoas que a acompanham negam qualquer agressão: 

1) Informo as autoridades competentes que a criança foi vítima de agressões físicas.....  

2) Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional ..  

3) Peço autorização à ordem dos enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é 

que informo as autoridades competentes ......................................................  

4) Nenhuma das anteriores ...........................................................................  

 4.1) A atitude que eu tomava era:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

D) Um indivíduo que recorre ao serviço de urgência, com ferimentos, confessa que 

matou uma pessoa, e pede para não divulgar Após aconselhar o indivíduo a contar às 

autoridades, e este recusando sempre, a atitude que eu tomava era: 

1) Informo as autoridades competentes que o indivíduo matou uma pessoa...  

2) Não divulgo, porque acho que não posso quebrar o segredo profissional ..  

3) Peço autorização à ordem dos enfermeiros para quebrar o sigilo profissional e só depois é 

que informo as autoridades competentes ......................................................  

4) Nenhuma das anteriores ...........................................................................  

 4.1) A atitude que eu tomava era:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela colaboração 
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Resposta ao pedido de realização do questionário 
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Hospital de São João E.P.E. 
Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia  
Enf.ª Chefe: Rosa Moreira 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO - SEGREDO PROFISSIONAL: 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Com este questionário pretendemos saber a sua opinião relativa a esta acção de formação 
 SIM NÃO 

Tem utilidade prática e profissional   

Exposição foi clara e objectiva   

Local foi apropriado   

A duração de tempo foi excessiva   

Correspondeu às suas expectativas   

Pensa que esta acção de formação se enquadra na sua 
realidade 

  

Apoios pedagógicos forem adequados   

 
Sugestões de melhoria: 
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Hospital de São João E.P.E. 
Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia  
Enf.ª Chefe: Rosa Moreira 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOBRE 
MULHERES: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Com este questionário pretendemos saber a sua opinião relativa a esta acção de formação 
 SIM NÃO 

Tem utilidade prática e profissional   

Exposição foi clara e objectiva   

Local foi apropriado   

A duração de tempo foi excessiva   

Correspondeu às suas expectativas   

Pensa que esta acção de formação enquadra-se na sua 
realidade 

  

Apoios pedagógicos forem adequados   

 

Sugestões de melhoria: 
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Hospital de São João E.P.E. 
Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia  
Enf.ª Chefe: Rosa Moreira 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOBRE 
CRIANÇAS: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Com este questionário pretendemos saber a sua opinião relativa a esta acção de formação 
 

 SIM NÃO 

Tem utilidade prática e profissional   

Exposição foi clara e objectiva   

Local foi apropriado   

A duração de tempo foi excessiva   

Correspondeu às suas expectativas   

Pensa que esta acção de formação se enquadra na sua 
realidade 

  

Apoios pedagógicos forem adequados   

 
Sugestões de melhoria: 
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ESQUEMA DA PROPOSTA 

 1º MÓDULO 2º MÓDULO 3º MÓDULO 

Data A designar A designar A designar 

Tema Segredo profissional Violência doméstica às mulheres  Violência doméstica às crianças 

Objectivos Alertar para a importância do segredo 
profissional 
Transmitir conhecimentos sobre segredo 
profissional 

Alertar para a importância da prevenção da 
violência doméstica nas mulheres 
Alertar para a importância da detecção precoce da 
violência doméstica nas mulheres 

Alertar para a importância da prevenção da violência 
doméstica nas crianças 
Alertar para a importância da detecção precoce da 
violência doméstica nas crianças 
 

Conteúdo Definição de segredo profissional 
Descrição das profissões que estão sujeitas a 
segredo profissional  
Exposição dos Códigos deontológicos, 
descrição das normas jurídicas internacionais e 
nacionais,  
Informar acerca das situações limite: segredo 
profissional/SIDA, segredo 
profissional/indivíduo que mata uma pessoa. 

Definição da violência doméstica nas mulheres 
Descrição das normas jurídicas internacionais e 
nacionais  
Consequências da violência doméstica nas 
mulheres 
Associações portuguesas de apoio às vítimas 
Informar acerca das situações limite do segredo 
profissional  
Informar sobre os procedimentos a adoptar perante 
a violência nas mulheres 

Definição da violência doméstica nas crianças 
Descrição das normas jurídicas internacionais e 
nacionais  
Tipos de maus-tratos  
Consequências da violência doméstica nas crianças 
Associações portuguesas de apoio às vítimas. 
Informar acerca das situações limite do segredo 
profissional 
Informar sobre os procedimentos a adoptar perante a 
violência nas crianças 

Tempo +/- 60 minutos 
Local Sala de reuniões do Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia  

Formadora Enfª Ana Morais 
Metodologia Expositiva, descritiva e participativa 

Avaliação Por questionário 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO - SERVIÇO DE BIOÉTICA E ÉTICA MÉDICA 
III MESTRADO EM BIOÉTICA 

CRONOGRAMA 

Anos 2005 2006 2007 2008 
Meses  Jul./Agos. Setembro Out./Nov./Dez. Jan./Nov. Dezembro Jan./Fev./Mar. Abril/Out. Nov./Dez. Jan./ Nov Dez. .  

 
1ª FASE 

 

          

Escolha do tema           
Delimitação/ problema           
Enunciar os objectivos/ 
Questão de investigação 

          

Revisão bibliográfica           
Apresentação do 
projecto 

          

 
2ª FASE 

 

          

Colheita de dados           
Analisar os dados           

Interpretar os resultados           

Redacção do trabalho           
Entrega do trabalho           
 


