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PARECER CREMEB Nº 09/12 
(Aprovado em Sessão Plenária de 24/02/2012) 

 
EXPEDIENTE CONSULTA 215.485/11 

ASSUNTO: Competência para o médico do trabalho de empresa negar a admissão de um portador de vírus 

HIV. 

RELATORA: Cons. Rita Virginia Marques Ribeiro 
 
 
 
 

Ementa: É vedada ao médico a realização compulsória de sorologia para HIV, não 
podendo transmitir informações sobre a condição do portador do vírus da SIDA (AIDS), 
mesmo quando submetido a normas de trabalho em serviço público ou privado. Não será 
permitida, de forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da admissão, 
mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de 
emprego, a testagem do trabalhador para soropositividade do HIV. 

 

 
DA CONSULTA 
 
Consulente (médico) refere que no site ANAMT, seção de 13/12/11, diz: “O exame de HIV, nem todas as 

empresas tem o direito de exigi-lo. Carla Romar explica que este exame só poderá ser solicitado de forma legal 

se o profissional estiver concorrendo a uma vaga na qual há riscos de contaminação. Ou seja, se o trabalho for 

na área de saúde, em um hospital, por exemplo, é justificável a empresa cobrar este exame, inclusive nega a 

vaga se o candidato tiver HIV, sem que isso configure discriminação ou preconceito. Questão: pode o médico do 

trabalho de empresa negar a admissão de um portador de  HIV que trabalhe na área de saúde?”.  
                            
FUNDAMENTAÇÃO 
 

1. LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995. 

 
Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para 

efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. 

2. PORTARIA MTE Nº 1.246, DE 28 DE MAIO DE 2010 
Art. 1º Orientar as empresas e os trabalhadores em relação à testagem relacionada ao vírus da 

imunodeficiência adquirida - HIV. 

Art. 2º Não será permitida, de forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da admissão, 

mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a 

testagem do trabalhador quanto ao HIV. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não obsta que campanhas ou programas de 

prevenção da saúde estimulem os trabalhadores a conhecer seu estado sorológico quanto ao HIV por 
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meio de orientações e exames comprovadamente voluntários, sem vínculo com a relação de trabalho e 

sempre resguardada a privacidade quanto ao conhecimento dos resultados. 

 

3. RESOLUÇÃO CFM Nº 1.665/2003 - Dispõe sobre a responsabilidade ética das instituições e 
profissionais médicos na prevenção, controle e tratamento dos pacientes portadores do vírus da SIDA 
(AIDS) e soropositivos. 

Art. 4o - É vedada a realização compulsória de sorologia para HIV. 

Art. 9o - O sigilo profissional que liga os médicos entre si e cada médico a seu paciente deve ser 

absoluto, nos termos da lei, e notadamente resguardado em relação aos empregadores e aos serviços públicos. 

Parágrafo único - O médico não poderá transmitir informações sobre a condição do portador do vírus 

da SIDA (AIDS), mesmo quando submetido a normas de trabalho em serviço público ou privado, salvo nos 

casos previstos em lei, especialmente quando disto resultar a proibição da internação, a interrupção ou limitação 

do tratamento ou a transferência dos custos para o paciente ou sua família. 

 Art. 10 - O sigilo profissional deve ser rigorosamente respeitado em relação aos pacientes portadores 

do vírus da SIDA (AIDS), salvo nos casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa do 

paciente. 
 

4. CEM - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 

É vedado ao médico: 

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução 
de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 

5. INST. BRASILEIRO DE AUDITORIA EM VIG. SANITÁRIA - PRINCIPAIS DOENÇAS DECORRENTES 
DE ACIDENTES ENVOLVENDO MATERIAL BIOLÓGICO 

1) VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 

“O risco médio de se adquirir o HIV é de, aproximadamente, 0,3% após exposição percutânea, e de 0,09 % após 

exposição mucocutânea. Esse risco foi avaliado em situações de exposição a sangue; o risco de infecção 

associado a outros materiais biológicos é inferior, ainda que não seja definido. O risco de transmissão após 

exposição da pele íntegra a sangue infectado pelo HIV é estimado como menor do que o risco após exposição 

mucocutânea. 

Atualmente, o uso combinado de anti-retrovirais é recomendado pela sua possibilidade de maior eficácia na 

redução do risco de transmissão ocupacional do HIV, embora isto ainda não tenha sido comprovado em estudos 

clínicos. 

 O acompanhamento sorológico anti-HIV (ELISA) deverá ser realizado no momento do acidente, sendo repetido 

após 6 e 12 semanas e pelo menos 6 meses. A realização de teste anti-HIV deverá ser feita após 

aconselhamento pré e pós-teste, devendo ser garantido ao profissional a confidencialidade dos resultados dos 

exames. A coleta para o teste anti-HIV, no momento do acidente, é importante, para posterior caracterização de 

infecção pelo HIV em decorrência do acidente profissional. Um profissional de saúde com teste anti-HIV reativo, 

no momento do acidente, deverá ser esclarecido que este resultado não se deve ao acidente e encaminhado 

para acompanhamento médico específico. 
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O profissional deve ser acompanhado por um ano, especialmente, nas seguintes condições: sintomas de 

possível infecção aguda pelo HIV durante os primeiros 6 meses de acompanhamento após o acidente, uma 

história clínica prévia sugerindo uma deficiência de resposta imune e a exposição ocupacional simultânea ao 

vírus da hepatite C. O profissional de saúde deverá ser orientado durante o período de acompanhamento para 

adotar medidas para prevenir a transmissão sexual (utilizando preservativos) e através de sangue, e para evitar 

a doação de sangue/órgãos, gravidez e aleitamento materno”. 

 

CONCLUSÃO 

A consulta formulada refere-se à negativa pelo médico do trabalho de empresa à admissão de um portador de  
HIV que trabalhe na área de saúde. 

Conforme CEM - Art. 31, RES CFM Nº 1.665/2003, PT MTE Nº 1.246 e LEI Nº 9.029, de 1995, é vedada ao 
médico a realização compulsória de sorologia para HIV, não podendo transmitir informações sobre a condição 
do soropositivo para o vírus da SIDA (AIDS), mesmo quando submetido a normas de trabalho em serviço 
público ou privado. Não será permitida, de forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da 
admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, 
a testagem do trabalhador quanto ao HIV. Podem ser realizadas campanhas ou programas de prevenção da 
saúde que estimulem os trabalhadores a conhecer seu estado sorológico quanto ao HIV por meio de 
orientações e exames comprovadamente voluntários, sem vínculo com a relação de trabalho e sempre 
resguardada a privacidade quanto ao conhecimento dos resultado e respeitando o direito do paciente de decidir 
livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de 
morte. 

 
É o parecer. SMJ 
 
Salvador, 09 de janeiro de 2012. 
 
 
 
Cons. Rita Virginia Marques Ribeiro. 
Relatora 
 
 


