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A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em 1948, após o fim da II 
Guerra Mundial (1945), imediatamente após o Código de Nuremberga (1947) ou da Declaração de 
Genebra (1948), foi um instrumento fundamental para a afirmação de uma noção comum de 
dignidade humana e de igualdade entre todos os seres humanos. Embora este instrumento não 
se refira directamente a um “direito à saúde”, aos “direitos dos doentes” ou à “humanização dos 
cuidados”, a sua proclamação no seio da Organização Mundial da Saúde (OMS), naquele mesmo 
ano, sob a égide da Organização das Nações Unidas, foi decisiva para que tais direitos fossem 
reconhecidos pelos estados como “fundamentais”, sendo posteriormente alavancados pelos 
desenvolvimentos sociais, económicos, culturais e políticos. 

O surgimento de uma matriz de direitos dos doentes 

Gradualmente foi sendo criado um conjunto de direitos dos doentes que, na sua 
concepção, variavam de país para país, conforme as respectivas realidades culturais e normativas, 
variando entre modelos paternalistas, informativos, interpretativos ou deliberativos, contudo, 
consensuais no que toca a uma matriz respeitadora de determinados direito dos doentes, tais 
como: 

 Direito à privacidade; 

 Direito à confidencialidade; 

 Direito à informação médica; 

 Direito ao consentimento ou à recusa de tratamento; e 

 Direito a ser informado sobre os riscos mais relevantes. 

No plano europeu, os direitos dos doentes foram sendo promovidos e uniformizados por 
instrumentos comuns, dos quais se destaca a Declaração de Amesterdão para a Promoção dos 
Direitos dos Doentes na Europa (1994), efectuada pela agência europeia da OMS (Copenhaga). 

Em Portugal, o Estatuto da Ordem dos Médicos de 1956, a versão do Código Penal de 1966 
ou o Estatuto Hospitalar de 1968, preocupavam-se em assegurar aos doentes determinadas 
condições, mas sem que as mesmas fossem designadas de “direitos” (de referir que Portugal vivia 
num estado ditatorial), tais como: 

 Privacidade; 

 Consentimento informado e a recusa de tratamento; e 

 Assistência religiosa. 

Só com a Constituição de República Portuguesa de 1976 se inscrevem de modo inequívoco 
alguns direitos, designadamente o direito à protecção da saúde, assente em valores fundamentais 
como a dignidade humana, a equidade, a ética e a solidariedade. 

Contudo, o direito constitucional da protecção da saúde apenas vê a sua primeira 
concretização normativa na primeira lei que, em 1979, criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
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Mas foi só em 1990, com a Lei de Bases da Saúde, que Portugal viu criado um verdadeiro estatuto 
legal do doente, designadamente na Base XIV, onde se inserem nove direitos e cinco deveres. 

A moldura dos direitos dos doentes foi ampliada em 2001, em consequência da ratificação 
da Convenção de Oviedo para a Protecção dos Direitos Humanos e da Biomedicina. Por sua vez, a 
Direcção Geral da Saúde promove a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. 

Por conseguinte, os direitos dos doentes são progressivos e universais, aplicam-se a todos 
os utilizadores e colocam o doente/cidadão no centro. 

 

Alguns direitos dos doentes 

 
Sem pretender hierarquizar os direitos dos doentes, consideramos destacar os seguintes: 
 Direito à privacidade 

Este direito materializa-se em assegurar que todo e qualquer acto clínico só deve ser 

efectuado na presença dos profissionais indispensáveis à sua execução, salvo 

consentimento do doente sobre a presença de outros elementos (v.g. estudantes de 

Medicina ou de Enfermagem); 

 Direito à confidencialidade 

Visa assegurar o sigilo de todos os envolvidos no contacto com o doente ou seus dados 

de saúde, que a tal estão obrigados. Com efeito, toda e qualquer informação clínica ou 

elementos identificativos do doente que incidam sobre o seu estado de saúde é 

absolutamente confidencial, sendo propriedade deste, aceitando-se apenas que só 

com o seu consentimento ou por determinação legal circunstanciada é que a 

informação pode ser utilizada. 

 Direito à informação, direito a ser informado e direito ao consentimento ou à recusa 

de tratamento 

O direito à informação visa assegurar ao doente uma informação simples, adequada à 

sua instrução e capacidade de interpretação. A informação prestada consubstancia o 

direito do doente a ser informado sobre a sua situação de saúde, sobre os riscos dos 

tratamentos ou suas alternativas, sobre a evolução do seu estado, sobre os perfis dos 

profissionais, ou mesmo o direito a uma segunda opinião complementar.  

Por conseguinte, a informação prestada ao doente deve ser dever ser completa, de 

modo a que o doente, juridicamente capaz, completamente informado e esclarecido, 

possa decidir em total consciência sobre se consente ou não no tratamento ou actos 

que lhe são propostos, exercendo o seu direito à autodeterminação, direito este 

revogável a todo o tempo, reflectido no direito ao consentimento ou à recusa de 

tratamento. 

De salientar que o doente tem também o direito a não ser informado, caso assim o 

expresse. Nestes casos, o doente pode, em alternativa, indicar outra pessoa para 

receber informação em seu lugar; ou até prestar o seu “consentimento em branco”, 

isto é, autorizando que o médico opte pelo tratamento que considere mais adequado. 

A falta de informação, nos casos em que esta não tenha sido expressamente preterida, 

ou a informação incompleta ou não esclarecedora, comprometem direitos do doente. 



Nomeadamente, compromete o seu consentimento e a sua validade, sendo passível de 

responsabilidade civil, penal e/ou disciplinar. A excepção a esta regra “sagrada” só 

pode acontecer quando, por “privilégio terapêutico”, o médico entenda, de modo 

sustentado e razoável, que a revelação ao doente sobre o seu estado de saúde vai criar-

lhe sérios riscos para a sua saúde ou integridade física (v.g. perigo iminente de suicídio). 

Nota 1: Protecção de dados pessoais 

A protecção de dados pessoais na saúde deve revestir uma especial preocupação de todos. 
Por via de regra, os dados de saúde, da vida sexual ou genéticos do indivíduo são 

considerados dados sensíveis, prevalecendo o princípio da confidência necessária. Estes apenas 
podem ser tratados, com ou sem ajuda de meios automatizados, “quando for necessário para 
efeitos de medicina preventiva, de diagnóstico 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 sujeita igualmente a segredo 
profissional, seja notificado à CNPD (…) e sejam garantidas medidas adequadas de segurança da 
informação”1. 

Por conseguinte, a informação relativa ao diagnóstico só deve ser fornecida aos 
profissionais que, por força das funções que desempenham, dela necessitem para a realização das 
prestações de saúde, devendo haver sempre supervisão de um médico quando outro profissional 
de saúde proceda ao tratamento dos dados. 

Nota 2: Acesso à informação 

A informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, resultados de análises e 
outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos, é propriedade da pessoa, sendo as 
unidades do sistema de saúde os depositários da informação, estando obrigados a tomar as 
providências adequadas à protecção da sua confidencialidade, bem como ao reforço do dever de 
sigilo e da educação deontológica de todos os profissionais. 

A lei prevê (no interesse do paciente) restrições ou condições para o acesso à informação 
de saúde por parte do seu titular ou de terceiros com o seu consentimento, designadamente 
quando exige para este efeito a intermediação de um médico, com habilitação própria, escolhido 
pelo titular da informação. 

Asseguradas as condições legais, o titular da informação de saúde tem o direito de, 
querendo, tomar conhecimento de todo o processo clínico que lhe diga respeito, salvo 
circunstâncias excepcionais devidamente justificadas e em que seja inequivocamente 
demonstrado que isso lhe possa ser prejudicial, ou de o fazer comunicar a quem seja por si 
indicado.  
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1 Vide n.º 4 do art. 7.º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 


