
AUTONOMIA DE ADOLESCENTES E ATENÇÃO À SAÚDE: 
REFLEXÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS ÉTICO-JURÍDICAS

Camila Vasconcelos

Advogada em Direito Médico. 

Doutora e professora da Faculdade de Medicina -UFBA



SUMÁRIO – QUATRO MOMENTOS DE ANÁLISE

1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

1. AUTONOMIA

2. CAPACIDADE CIVIL

3. VULNERABILIDADE

2. REFLEXÃO (BIO)ÉTICO-JURÍDICA

1. CONSENTIMENTO NA ASSISTÊNCIA

2. ASSENTIMENTO NA ASSISTÊNCIA



SUMÁRIO – QUATRO MOMENTOS DE ANÁLISE

3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

1. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

3. DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DH

4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

1. SIGILO PROFISSIONAL

2. ATENDIMENTO SOZINHO?

3. CONTRACEPÇÃO

4. VACINAÇÃO

5. GRAVIDEZ

6. ALTA MÉDICA



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

AUTONOMIA

Autonomia – capacidade do sujeito de se

autogovernar, de se auto atribuir normas, em

uma perspectiva ampliada, para além da

jurídica.

Auto – “de si mesmo”

Nomos – “lei”, “norma”



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

AUTONOMIA

Liberdade decisional

Conhecimento a respeito do tema a decidir

Perspectiva kantiana e foucaultiana...

O paciente está empoderado pelo discurso?



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

CAPACIDADE CIVIL

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16

(dezesseis) anos.

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à

maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos,

quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos

da vida civil.



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

CAPACIDADE CIVIL

Então... A “capacidade” é 

definida por critérios 

etários?

O âmbito decisional dos 

“menores” é efetivamente 

reduzido?



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

É possível, ao adolescente, o autogoverno 

no âmbito da saúde?

Tem ele: 

ideias próprias

decisões

análises contextuais?

E faz verificações/avaliações de riscos?



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

VULNERABILIDADE

Radical vulnus, ferida

Vulnerável: Sujeito com susceptibilidade de ser ferido

Vulnerado: Sujeito antes susceptível, agora efetivamente ferido

Sentidos:

Substantivo;

Adjetivo;

Social;

Princípio ético universal.



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

VULNERABILIDADE

Substantivo

Condição humana

Reconhecimento de sua finitude

Inafastável

Adjetivo

Circunstâncias ou características “temporárias”

Afastável



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

VULNERABILIDADE

Social

Contexto que torna grupos sociais 
desprotegidos, desamparados e/ou 
desfavorecidos

Por exclusão social 

Por estigmatização 

Vivências de preconceitos

Por redução de possibilidade de resguardo 
de direitos



1. PERSPECTIVA CONCEITUAL

VULNERABILIDADE

Princípio Universal

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005)

Artigo 8 – Respeito pela Vulnerabilidade Humana e pela Integridade Individual

A vulnerabilidade humana deve ser levada em consideração na aplicação e no avanço do

conhecimento científico, das práticas médicas e de tecnologias associadas. Indivíduos e grupos de

vulnerabilidade específica devem ser protegidos e a integridade individual de cada um deve ser

respeitada.



2. REFLEXÃO (BIO)ÉTICO-JURÍDICA

CONSENTIMENTO NA ASSISTÊNCIA

Rec. CFM 01/16

Considera “que o consentimento livre e esclarecido consiste no ato de decisão, concordância

e aprovação do paciente ou de seu representante, após a necessária informação e

explicações, sob a responsabilidade do médico, a respeito dos procedimentos diagnósticos

ou terapêuticos que lhe são indicados”.



2. REFLEXÃO (BIO)ÉTICO-JURÍDICA

CONSENTIMENTO NA ASSISTÊNCIA

É processual...

PRÉVIO: anterior à intervenção médica

LIVRE: o paciente não deve estar submetido a 

coerção, ameaça, indução ou subordinação

ESCLARECIDO: processo adequado de 

informação



2. REFLEXÃO (BIO)ÉTICO-JURÍDICA

E o ASSENTIMENTO?

Assentimento livre e esclarecido 

Terminologia trabalhada no âmbito da 

pesquisa, e que pode ser abordada na 

assistência.

ASSENTIMENTO NA ASSISTÊNCIA

“consiste no exercício do direito de informação

do paciente legalmente incapaz, para que, em

conjunto com seu representante legal, possa,

de forma autônoma e livre, no limite de

sua capacidade, anuir aos procedimentos

médicos que lhe são indicados ou deles

discordar.”

Rec. CFM 01/16



2. REFLEXÃO (BIO)ÉTICO-JURÍDICA

ASSENTIMENTO NA ASSISTÊNCIA

“Crianças, adolescentes [...] estão aptas a compreender e a manifestar sua vontade por
intermédio do assentimento, de forma livre e autônoma, não devem ser afastadas do
processo de informação e compreensão do procedimento médico que lhes é recomendado.”

“A participação do menor na obtenção do assentimento livre e esclarecido deve ser incentivada: o
Estatuto da Criança e do Adolescente garante-lhe a liberdade de opinião e a expressão e o direito
ao respeito de sua autonomia, sendo que, durante o processo, serão levadas em consideração sua
idade e maturidade intelectual e emocional.”

Rec. CFM 01/16



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

QUEM É O ADOLESCENTE?



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade

incompletos, e adolescente aquela entre

doze e dezoito anos de idade.



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

No Código de Ética Médica:

“CONSIDERANDO a busca de melhor relacionamento com o paciente e a garantia de maior 

autonomia à sua vontade;”

Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS - É vedado ao médico: “Art. 24. Deixar de garantir ao paciente 

o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como 

exercer sua autoridade para limitá-lo.”



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

No Código de Ética Médica:

Capítulo V - 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.” e 

“Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, 

devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada 

método.”



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005)

Artigo 11 – Não-Discriminação e Não-Estigmatização

Nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão, o que

constitui violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais.



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005)

Artigo 7 – Indivíduos sem a Capacidade para Consentir

Em conformidade com a legislação, proteção especial deve ser dada a indivíduos sem a

capacidade para fornecer consentimento:

a) a autorização para pesquisa e prática médica deve ser obtida no melhor interesse do

indivíduo envolvido e de acordo com a legislação nacional. Não obstante, o indivíduo afetado

deve ser envolvido, na medida do possível, tanto no processo de decisão sobre consentimento

assim como sua retirada;



3. PERSPECTIVAS NORMATIVAS

OS DILEMAS PERSISTEM? VAMOS AOS DESAFIOS DA PRÁTICA...



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

SIGILO PROFISSIONAL

O sigilo respeita a confidencialidade de dados e
informações, e ao direito constitucional à
privacidade.

É vedado ao médico: Art. 73 Revelar fato de que
tenha conhecimento em virtude do exercício de
sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal
ou consentimento, por escrito, do paciente.

Todos os pacientes têm direito ao sigilo. Quanto a
adolescentes, posso relativizar esta regra? Ou
deve ser mantido o direito?



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

SIGILO PROFISSIONAL

É vedado ao médico:

Art. 74 Revelar sigilo profissional relacionado a

paciente criança ou adolescente, desde que

estes tenham capacidade de discernimento,

inclusive a seus pais ou representantes

legais, salvo quando a não revelação possa

acarretar dano ao paciente.

➢ Este adolescente reconhece os riscos? Ou

não é capaz de vê-los?



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

PODE, O PROFISSIONAL DE SAÚDE, ATENDER AO ADOLESCENTE DESACOMPANHADO?

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

[...]

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

PODE, O PROFISSIONAL DE SAÚDE, 

PRESCREVER CONTRACEPÇÃO? 

ANÁLISE DE PARECERES-CONSULTA...



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 03/15

“Sou ginecologista e atendo com certa frequência a meninas que me são encaminhadas de

um abrigo da cidade. Atendi a uma paciente de 11 anos cuja história inclui abuso sexual aos 8

anos. No momento do exame, ela pediu para ficar sozinha comigo, sem a monitora. Ela estava

muito constrangida. Quando ficamos sozinhas, perguntei a ela se tinha namorado, e ela disse

que “sim”, mas que não tinha relações sexuais. Contudo, ao final da consulta, referiu que tinha

relações sexuais com preservativos, mas que tinha deixado de usá-los uma vez e estava com

medo de ter ficado grávida. O namorado tem 12 anos. Minha dúvida é sobre a conduta que

devo tomar: Devo prescrever contracepção? Devo informar à monitora o ocorrido, com o risco

de perder a confiança da paciente? Isso não pode causar mais danos? Justificativa: Quero

esclarecer dúvida específica para que possa tomar melhor conduta para com a paciente.”



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 03/15 - Parecer CFM nº 55/15

Parecer CFM nº 55/15 – Paciente menor de 14 com vida sexual ativa: mantém-se a obrigação

ética de acolhimento e orientação. Exercício de autonomia profissional a decisão de prescrever

anticoncepcional. Mantida a obrigatoriamente comunicação aos pais ou representantes legais.

Paciente menor de 14 com vida sexual ativa

Mantém-se a obrigação ética de acolhimento e orientação

É exercício de autonomia profissional a decisão de prescrever anticoncepcional

Está mantida a obrigatoriamente comunicação aos pais ou representantes legais



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

Parecer CFM nº 35/92 – Maior de 14 sim, vistos requisitos.

“Acreditamos que com educação sanitária dirigida para a questão da sexualidade humana e com

a concretização do princípio de que Saúde é direito de todos e dever do Estado e que

poderemos pelo menos minimizar os problemas de aborto, gravidez e doença venérea na

adolescência”

“Compete ao médico analisar se a menor tem capacidade de avaliar seu problema e de

conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-los, e, a partir dessa análise deve o médico

fornecer orientação técnico-científica a menor no que diz respeito à sua sexualidade, aos

métodos contraceptivos adequados à cada situação e prescrevê-los quando indicado.”



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

Risco – Código Penal

Estupro de vulnerável – “Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com

menor de 14 (catorze) anos”

Função social – questão de saúde pública / problemas sociais

STJ - O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato

libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a

prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o

agente. (Súmula 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

O PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE PROCEDER À 

VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE?

A vacinação é preconizada, inclusive sendo aventada a 

temporária retirada do poder familiar para o intento 

preventivo.

Os riscos são inerentes.

Havendo a possibilidade, deve-se incentivar a vinda 

acompanhada, para este fim.



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

EM CASO DE GRAVIDEZ DA ADOLESCENTE,
DEVE-SE MANTER O SIGILO?

Neste caso, tendo em vista a necessidade de
cuidados e presença de riscos perante eventual
ausência de cuidados médicos, deve-se quebrar o
sigilo, respeitosamente, em perspectiva de
diálogo.

E COMO PROCEDER À ALTA MÉDICA DE
ADOLESCENTE DESACOMPANHADA?

É necessária a presença de representante legal.



4. DESAFIOS DA PRÁTICA EM SAÚDE

COMO FAZER A QUEBRA DE SIGILO?
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