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Parecer sobre Contraceção em idade 
pediátrica – Fornecimento sem 
consentimento de pais/tutores. 
 

1. SOBRE O PEDIDO 

Foi solicitado, pela Coordenadora de uma 
USF, esclarecimento acerca de 
Contraceção em idade pediátrica – 
Fornecimento sem consentimento de 
pais/tutores. 
Este pedido é realizado em contexto de 
revisão de Planos Assistenciais de 
Planeamento Familiar. A USF (tendo em 
conta o sigilo médico e a relação médico-
doente) expressa dúvidas sobre “fornecer 
qualquer tipo de contraceção (inclui a 
contraceção de emergência) a menores de 
16 anos sem acompanhamento de 
pais/tutores, quando as mesmas nos 
solicitam que não seja dado conhecimento 
aos pais”. 
Embora no pedido seja explicita a 
referência a um só grupo profissional o 
parecer considera os diversos grupos 
profissionais envolvidos nas intervenções 
clínicas neste domínio. 
  
2. DA ANÁLISE E FUNDAMENTOS   

A questão colocada refere-se a situações 
em que possa vir a ser solicitada, ao 
profissional de saúde, uma intervenção no 
âmbito da contraceção sem estarem 
reunidas as condições de capacidade 
preconizadas para o consentimento livre e 
esclarecido no caso de menores de idade. 
Abrange a dispensa de meios de 
contraceção regular e de contraceção de 
emergência (CE) a jovens menores de 16 
anos, sem acompanhamento de 
pais/tutores, quando as mesmas solicitam 
que não seja dado conhecimento aos pais. 
 
 
 

2.1.  Método de Análise 

As intervenções de saúde relacionadas com 
a contraceção inscrevem-se, pela sua 
natureza, numa dinâmica de projeto de 
saúde da mulher em idade fértil, pelo que 
as intervenções e as decisões de saúde 
reprodutiva e de planeamento familiar que 
lhes estão subjacentes devem decorrer 
numa dinâmica de projeto de saúde. 

Projeto particular da mulher, mas 
igualmente de dimensão sistémica quer no 
seio da família presente quer na perspetiva 
de uma família futura.  Projeto que vai 
sendo criado com o profissional de saúde, 
numa relação de mutualidade e partilha. 
Projeto em que, do ponto de vista ético, se 
procura e delibera sobre os factos e os 
conflitos de valores presentes e, por fim, 
sobre as soluções – cursos de ação 
possíveis – tendo em vista o melhor 
interesse e saúde da mulher.  

Na análise ética da situação que nos foi 

colocada, tal como em outros momentos1, 

foi utilizado o Procedimento Deliberativo 

proposto por Diego Gracia2. Constituído 

por três momentos de deliberação 

sequenciais: a deliberação sobre os factos, 

sobre os valores em conflito e sobre os 

deveres/cursos de ação. Tem por objetivo 

eleger o curso de ação ótimo, ou seja, 

aquele que menos lese os valores em 

conflito na situação, que permita a 

realização do maior número de valores 

positivos e que assegure prudência nas 

decisões tomadas evitando a opção por 

cursos de ação extremos.3
’
4 

                                                        
1
 CES ARSLVT – Secção Assistencial PARECER Nº 

020/ASS/CES/2016 - Pedido de parecer sobre a realização 

de citologia a menores de 18 anos em casos específicos 
2
 Diego Gracia y Javier Júdez. Ética en la práctica clínica. 

1ª edición, Madrid, Triacastela, 2004.  
3
 GRACIA, Diego - Teoría y práctica de la deliberación moral. 

In Lydia Feito, Diego Gracia, Miguel Sánchez (editores) 
Madrid, Bioética: el estado de la cuestión. 2011 
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2.1.1. Deliberação sobre os factos 

Neste primeiro momento da deliberação 

convém referir que os factos a considerar 

em cada situação se referem aos dados 

que nela estão presentes, mas também aos 

dados provenientes do conhecimento 

científico, ético, tecnológico e clínico e das 

disposições normativas e jurídicas 

existentes sobre a matéria. Nesta fase da 

deliberação elencam-se os factos que 

permitam a melhor compreensão da 

situação.  

Importa aqui referir que toda a intervenção 

em saúde, não suportada no melhor 

conhecimento disponível, não é ética e não 

deve, por isso, ser concretizada. 

Atendendo a que o pedido de parecer se 
refere à generalidade das mulheres em 
idade fértil com menos de 16 anos de 
idade e não à especificidade da situação de 
uma determinada menor, deter-nos-emos 
sobre os factos, enquanto conjunto de 
CONHECIMENTOS DISPONÍVEIS SOBRE A SAÚDE 

REPRODUTIVA, O PLANEAMENTO FAMILIAR E O 

CONSEQUENTE RECURSO A MÉTODOS 

CONTRACETIVOS E, AINDA, QUANTO À 

CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA, 
nomeadamente na adolescência.  

Esta reflexão toma por enquadramento o 
Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, 
particularmente as Orientações relativas à 
Saúde Reprodutiva e Planeamento 
Familiar5. Nessas Orientações, para além 
dos seus objetivos e atividades, destaca-se 
o reconhecimento de que:  

                                                                           
4
 GRACIA, Diego – La deliberatión como método de la 

ética. In Ética: dos Fundamentos à prática. NEVES M. Céu 

Patrão (coord). Lisboa. Edições 70. 145 - 165. 2016 
5
 DGS. Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Saúde 

reprodutiva e planeamento familiar: Orientações. Lisboa. 

2008.p.11 e seguintes 

- Os adolescentes são alvos 
prioritários das atividades de 
planeamento familiar  

- As mulheres (em idade fértil) 
menores de 20 anos devem ser 
especialmente orientadas para o 
planeamento familiar 

- O acesso à CE é particularmente 
importante para adolescentes que, 
com frequência, têm pouca 
experiência na utilização da 
contraceção.  

- Sérios problemas de saúde podem 
advir de uma gravidez precoce  

Nos países da região europeia, segundo a 
WHO6, verifica-se que entre um quinto a 
um terço de jovens de 15 anos tiveram 
experiências de relações sexuais. São 
reconhecidos progressos relativamente ao 
uso de métodos contracetivos. De entre 
eles, os preservativos são usados com uma 
larga variação de frequência (65% na 
Suécia a 89% em Espanha) e o uso de 
comprimidos anticoncecionais é mais 
comum nos países ocidentais. Contudo, 
ainda se verifica uma grande falta de 
informação sobre sexualidade, 
planeamento familiar e doenças 
sexualmente transmitidas. 

Em Portugal, dos dados disponíveis em 
2016, por grupo etário, verificaram-se 43 
partos no grupo etário dos 10-14 anos e 
2115 partos dos 15-19 anos.7 

Segundo dados dos Relatórios da DGS8, 
podemos ver no quadro seguinte, sinais de 
alguma descida no número de interrupções 

                                                        
6
 WHO – Euro - Sexual and reproductive health (acesso em 

2018-04-20) - http://www.euro.who.int/en/health-

topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health 
7
 INE - Informação estatística saúde (acesso em 2018-04-20) 

https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_da

dos 
8
 DGS- Relatório dos registos das interrupções da gravidez. 

Dados 2014 - edição revista em 2016 e de 2015  

http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/publicacoes/interrupcao

-da-gravidez.aspx (acesso em 30 de abril 2018) 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/publicacoes/interrupcao-da-gravidez.aspx
http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/publicacoes/interrupcao-da-gravidez.aspx
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voluntárias da gravidez ocorridas em 
mulheres até aos 19 anos.  

 

Grupo etário 

Ano 

<15 
anos 

15-19 
anos 

2014 59 1770 

2015 68 1708 

 20169 39 1668 

 

Tem-se verificado uma descida continuada 
do número de partos por grupo etário, com 
correspondente baixa da Taxa de 
Fecundidade (nº de filhos por cada mil 
mulheres). Em 2016, essa taxa, para o 
grupo etário dos 15 aos 19 era de 8,1 o/oo 10 
enquanto que, em 1960 era de 26 o/oo. 

Quanto aos padrões de comportamento 
dos adolescentes relativos à vivência da 
sexualidade, à contraceção e ao impacto 
de uma gravidez ainda existem, entre nós, 
poucos estudos.  

Convém assinalar que alguns resultados 
apontam para uma maior probabilidade de 
ocorrência de uma gravidez precoce em 
jovens que vivam em contextos familiares 
disfuncionais e rígidos,11 vivam em áreas 
mais pobres e degradadas e, estejam mais 
desprotegidas ou mais vulneráveis do 
ponto de vista do seu desenvolvimento e 
história de vida. 12

’
13

’
14  

                                                        
9
 DGS - Relatório dos registos das interrupções da gravidez. 

Dados de 2016 

file:///C:/Users/user/Downloads/i010414%20(2).pdf (acesso 

em 30 de abril 2018) 
10

 

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+fecundidade+por

+grupo+et%C3%A1rio-415 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_in

dicadores&indOcorrCod=0006809&contexto=bd&selTab=t

ab2 
11

 LOURENÇO, M. M. (1998). Textos e contextos da 

gravidez na adolescência: A adolescente, a família e a 

escola. Lisboa Fim de século. ISBN 972754108 
12

 Figueiredo, B. (2000). Maternidade na adolescência: 

Consequências e trajectórias desenvolvimentais. Análise 

Psicológica, XVIII, 485-498.  

Compreende-se que as sinergias entre 
estas condições e os traços de 
desenvolvimento próprio dos 
adolescentes15’16 tais como: Construção de 
identidade (projetos, escolhas, conceito de 
si, autoimagem), desenvolvimento do 
pensamento formal e da capacidade de 
resolução de problemas e de tomada 
decisão e ainda a autonomia progressiva 
relativamente à família, tornem mais 
exigentes e difíceis as transições para uma 
maternidade saudável, quer relativamente 
à jovem quer ao bebé, em termos da 
gestação e nascimento e do seu próprio 
futuro.  
 No que diz respeito aos MÉTODOS 

CONTRACETIVOS, nas orientações especificas 
disponibilizadas pela DGS17, salienta-se a 
atenção dada: aos critérios de elegibilidade 
para o uso de contracetivos; à vasta 
informação relativa a cada um dos 
métodos e à contraceção de emergência. 
Enunciam-se, em seguida alguns desses 
aspetos.  
Quanto aos critérios de elegibilidade de 

cada método eles são apresentados 

numerados de 1 a 4, relativos aos seguintes 

níveis: 1) sem restrição; 2) as vantagens 

superarem os riscos teóricos ou 

comprovados; 3) esses riscos superarem as 

vantagens do uso do método; 4) não dever 

                                                                           
13

 Figueiredo, B., Pacheco, A. & Magarinho, R. (2004). 

Utentes da consulta externa de grávidas adolescentes da 

Maternidade Júlio Dinis entre os anos de 2000 e 2003. 

Análise Psicológica, 3 (XXII), 551 – 570 
14

 WHO – Euro - Sexual and reproductive health (acesso em 

2018-04-20) - http://www.euro.who.int/en/health-

topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health 
15

 PIRES, Raquel S.A. Percursos conducentes à maternidade 

adolescente em Portugal. Universidade de Coimbra. 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra. 2014 
16

 PEDROSA, Anabela F.A. Gravidez e Transição para a 

Maternidade na Adolescência Determinantes individuais e 

psicossociais da ocorrência de gravidez e da adaptação. 

Estudo com adolescentes da Região Autónoma dos Açores. 

Universidade de Coimbra | Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação | 2009 
17

 DGS Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Saúde 

reprodutiva e planeamento familiar: Orientações. Lisboa. 

2008.p. 47  

file:///C:/Users/user/Downloads/i010414%20(2).pdf
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+fecundidade+por+grupo+et%C3%A1rio-415
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+fecundidade+por+grupo+et%C3%A1rio-415
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006809&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006809&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006809&contexto=bd&selTab=tab2
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health
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ser utilizado. Têm ainda em apreço o 

tratar-se do início ou da continuação do 

uso de um determinado método 

contracetivo e preconiza que no nível 2, de 

forma geral, o método pode ser utilizado, 

mas requer um acompanhamento 

cuidadoso.18   

No âmbito dos diversos métodos de 

contraceção regular disponíveis, tendo em 

conta as condições de compromisso de 

cada menor a uma toma diária, convém 

assinalar a possibilidade de recurso a um 

método de longa duração, como o 

implante.19 Para a sua concretização está 

prevista a obrigatoriedade da forma escrita 

do consentimento informado, esclarecido e 

livre.20  

Quanto à contraceção de emergência (CE) 
é ainda dada enfase a aspetos que 
consideramos relevantes para o 
procedimento deliberativo proposto neste 
parecer, entre os quais:17    

- A CE é o único método que pode 
ser utilizado após a relação sexual, 
para prevenir a gravidez  

- A CE poderia prevenir a maior 
parte das gravidezes não desejadas 
que ocorrem, se um maior número 
de mulheres tivesse acesso a essa 
opção  

- Reduzindo o número de gravidezes 
não desejadas, a CE pode diminuir 
o número de interrupções da 
gravidez por opção da mulher  

                                                        
18

 Idem p.11  
19

 Ibidem p.28 
20

 Norma 5/2013 de 03/10/2013 atualizada em 14 /10/2014 - 

Consentimento informado, esclarecido e livre para atos 

terapêuticos ou diagnósticos e para a participação em 

estudos de investigação  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-

normativas/norma-n-0152013-de-03102013.aspx 

 

- Existe evidência científica de que a 
CE é eficaz e segura, para todas as 
mulheres  

- Não é abortiva. Não tem efeitos 
teratogénicos  

- O recurso à CE pode ser uma 
oportunidade privilegiada para o 
início de um método contraceptivo 
continuado e eficaz  

- As contraindicações para a CO 
continuada não se aplicam na CE 

 

No sentido de uma adequada prevenção 
de ITS, e de destacar a enfase dada à 
discussão dos seus riscos, ao 
aconselhamento do uso simultâneo de 
preservativos e ao seu fornecimento.  

No que concerne aos EFEITOS DA 

CONTRACEÇÃO REGULAR E DE EMERGÊNCIA(CE), o 

Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 

apresenta detalhadamente, as orientações 

especificas sobre cada um dos métodos 

contracetivos. No âmbito da CE os 3 tipos 

de métodos disponíveis em Portugal são: 

Método de Yuzpe; Método com 

progestativo e Método do DIU21.  

É igualmente salientado o facto de a CE 

não ser abortiva e não ter efeitos 

teratogénicos e que a sua eficácia é “tanto 

maior quanto mais precocemente for 

efectuada a toma”. Não são identificadas 

contraindicações e precauções especificas 

às adolescentes, estando sujeitas às 

mesmas interações medicamentosas e 

reações adversas do que as mulheres em 

                                                        
21

 Norma 5/2013 de 03/10/2013 atualizada em 14 /10/2014 - 

Consentimento informado, esclarecido e livre para atos 

terapêuticos ou diagnósticos e para a participação em 

estudos de investigação. 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152013-de-03102013.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152013-de-03102013.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152013-de-03102013.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152013-de-03102013.aspx
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idade adulta, o que é ainda reforçado pelo 

INFARMED22.  

Quanto ao método do DIU, é reconhecido 

poder ser utilizado por mulheres em 

qualquer idade, alertando para o facto de, 

para além dos riscos associados à sua 

colocação, as utilizadoras do DIU perante a 

ocorrência de uma ITS, terem mais 

probabilidade de essa situação evoluir para 

DIP23.  Pelo que tem de ser considerada a 

ainda elevada incidência de ITS na 

adolescência24’25. 

A WHO refere que este último método é 

apropriado para mulheres que pretendam 

iniciar um método eficaz de longa ação.26. 

Também, segundo a WHO, as adolescentes 

são elegíveis para usar os mesmos 

métodos contracetivos que as mulheres 

em idade adulta e devem ter acesso às 

opções contracetivas disponíveis. Afirmam 

que “a idade por si só não constitui uma 

razão médica para negar qualquer método 

aos adolescentes”27 e que qualquer mulher 

ou menina em idade reprodutiva pode 

precisar de contraceção de emergência 

para evitar uma gravidez indesejada”.27 

Cabe ainda mencionar que as implicações 
de uma gravidez na adolescência estão 
associadas aos importantes processos bio 

                                                        
22

 INFARMED - 

http://app10.infarmed.pt/prontuario/framepesactivos.php?pal

avra=microginon&x=7&y=6&rb1=0 (acesso 2018-004-28) 
23

 DGS- Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Saúde 

reprodutiva e planeamento familiar: Orientações. Lisboa. 

2008.p.32 
24

 WHO Infecciones de transmisión sexual. 3 de agosto de 
2016 http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) 
25

 Sá. M Isabel et all. Infeções sexualmente transmissíveis e 

factores de risco nas adolescentes e jovens: Dados de um 

Centro de Atendimento a Jovens. Porto. NASCER E 

CRESCER. Revista de pediatria do CH Porto ano 2015, vol 

XXIV, n.º 2  
26

 WHO -  http://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/emergency-contraception 
27

 WHO - Medical eligibility criteria for contraceptive use. 

Fifth ed. Geneva. P107 - ISBN 978 92 4 154915 8 

fisiológicos, cognitivos, emocionais, 
relacionais, sociais e culturais presentes 
nos percursos de desenvolvimento de cada 
adolescente. A compreensão daquelas 
situações beneficia de uma visão 
multifatorial do desenvolvimento, não só 
dos fatores de risco existentes, mas 
também da sua dinâmica com fatores 
protetores que possam igualmente existir28 
. 
De acordo com os factos atrás referidos é 

importante considerar, comparativamente 

aos riscos de uma gravidez precoce, não 

desejada e não preparada, o baixo risco 

das práticas anticoncecionais em jovens, 

nomeadamente quando adequadamente 

planeadas e acompanhadas por 

profissionais de saúde. 

No que concerne aos RECURSOS DISPONÍVEIS 
as orientações da DGS, que temos vindo a 
mobilizar, reforçam a particular 
importância de os adolescentes terem 
informação sobre a CE e sobre os serviços 
onde pode recorrer para a adquirir e que 
isso é um meio de evitar os sérios 
problemas de saúde que podem advir, 
designadamente, de uma gravidez precoce. 
17 
Considera ainda, como alvos prioritários 
das actividades de planeamento familiar, 
os adolescentes e, nesse sentido, devem ser 
implementadas medidas para atrair e fixar 
este grupo etário, designadamente, através 
de horários flexíveis, atendimento 
desburocratizado e sem restrição de áreas 
de influência. De salientar também o apelo 
daquela entidade à criação de condições 
que facilitem o acesso dos homens, em 
particular dos mais jovens, a estas 
consultas29. 

                                                        
28

 (Figueiredo, 2001a). Figueiredo, B. (2001a). Maternidade 
na adolescência: do risco à prevenção. Revista Portuguesa 
de psicossomática, 2 (3), 221 – 238. 
29

 DGS Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Saúde 

reprodutiva e planeamento familiar: Orientações. Lisboa. 

2008 p.7 

http://app10.infarmed.pt/prontuario/framepesactivos.php?palavra=microginon&x=7&y=6&rb1=0
http://app10.infarmed.pt/prontuario/framepesactivos.php?palavra=microginon&x=7&y=6&rb1=0
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
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É igualmente reconhecido que o trabalho 
de equipa, a partilha de informação e o 
aconselhamento são abordagens 
essenciais, em geral e no que concerne aos 
adolescentes em particular. 
A DGS30 enfatiza o disposto no artigo 3º da 
Lei nº12/2001 a dispensa e a venda de 
contraceptivos de emergência serão 
efectuadas sob orientação de um 
profissional de saúde que promove o 
aconselhamento inicial e o 
encaminhamento para consultas de 
planeamento familiar e que a solicitação 
de contraceptivos de emergência constitui 
motivo de atendimento em tempo útil e 
prioritário nos serviços de saúde, bem 
como na marcação das posteriores. 
 
Também a WHO refere que serviços 
adequados de saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo contraceção, devem estar 
disponíveis e acessíveis a todos os 
adolescentes. A educação e o 
aconselhamento adequados - tanto antes 
quanto no momento da seleção do método 
- podem ajudar os adolescentes a atender 
às suas necessidades específicas e tomar 
decisões informadas e voluntárias.27 
Convém referir que no vasto e diversificado 
conjunto de disposições encontradas 
emergem aspetos de algum modo 
paradoxais como veremos em seguida. 31 
Verificam-se dissonâncias na terminologia 
usada de modo indiscriminado em 
documentos científicos, legais e 
informativos. Faz-se indiscriminadamente a 
referência a Jovem, Adolescente e a Menor 
relativamente a intervalos de idade 
diferentes ou não explicitados. Dando 
como exemplos: 

                                                        
30

 Idem p.50 
31 Lei 12/2001 de 29 de maio - Contracepção de emergência; Resolução da Assembleia da 

República nº27/2007; Lei 16/2007 de 17 de abril - Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção 

voluntária da gravidez; Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de abril dos Ministérios da Saúde e da 

Educação  

- No Portal da Juventude32, ao pesquisar 

a palavra idade percebe-se que a 

designação de jovens se pode referir a 

grupos de 12 a 18 anos; 15 a 18 anos e 

de 18 a 30 anos.  

- O documento emitido pela Secção de 

Medicina do Adolescente Sociedade 

Portuguesa de Pediatria e a Sociedade 

Portuguesa de Contracepção – 

“Contraceção na adolescência – 

Recomendações para o 

aconselhamento contracetivo”33 

apresenta que a idade por si só não 

constitui limitação ou contraindicação 

à utilização de qualquer método 

contracetivo e a que a maioria dos 

métodos de contraceção pode ser 

usada sem restrições. 

 Os meios contraceptivos de 

emergência são disponibilizados: (…) 

gratuitamente (…) nos centros de 

atendimento de jovens com protocolo 

de articulação com o SNS. 34 

Compreende-se que para os jovens em 
geral e para aquelas em idade fértil, possa 
ser confuso acomodar estes intervalos 
etários quando ocorrem a diferentes 
serviços e informações. 

Tais factos, a que acresce o não se verificar, 
em muitos desses documentos, a 
referência ao consentimento livre e 
esclarecido para as intervenções de saúde 
relativas à contraceção, para além de 
confusa pode criar nos jovens, 
nomeadamente nos menores de 16 anos, 
uma expectativa de não restrição na 

                                                        
32  

 

https://juventude.gov.pt/Paginas/SearchResults.aspx?k=i
dade 

33
  

http://www.spp.pt/UserFiles/file/Protocolos_SPP/Contracec

ao_Adolescencia_Recomendacoes.pdf
 

34 Lei 12/2001 de 29 de maio - Contracepção de emergência. Artigo 3º alínea a)  

https://juventude.gov.pt/Paginas/SearchResults.aspx?k=idade
https://juventude.gov.pt/Paginas/SearchResults.aspx?k=idade
http://www.spp.pt/UserFiles/file/Protocolos_SPP/Contracecao_Adolescencia_Recomendacoes.pdf
http://www.spp.pt/UserFiles/file/Protocolos_SPP/Contracecao_Adolescencia_Recomendacoes.pdf
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dispensa de meios de contraceção, regular 
e de emergência. 

Ainda nesta reflexão sobre os factos 
enquadra-se necessariamente o QUADRO 

LEGAL DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 
pelo que importa determo-nos sobre as 
questões da autonomia e capacidade para 
o consentimento do menor. 

Seguindo o disposto no Código Civil sobre a 
menoridade, esta termina aos 17 anos, 
passando o jovem com 18 anos a ser 
considerado maior e, portanto, com 
capacidade plena para decidir. Contudo, 
alguns autores, com diversos argumentos 
jurídicos, defendem que para a decisão em 
saúde é suficiente a idade de 16 anos, não 
havendo, todavia, nenhuma previsão na lei 
em concreto 35‘36. Exceção feita, no âmbito 
da Lei de Saúde Mental, quanto ao 
internamento voluntário: internamento a 
solicitação do portador de anomalia 
psíquica ou a solicitação do representante 
legal de menor de 14 anos.37  
Portugal ratificou em 2001 a 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.38 
 
O capítulo II desse diploma trata do 
Consentimento e nele se dispõe que 
qualquer intervenção no domínio da saúde 
só pode ser efectuada após ter sido 
prestado pela pessoa em causa o seu 
consentimento livre e esclarecido (…). 
Dispõe igualmente no artigo 6º, relativo à 
proteção das pessoas que careçam de 
capacidade para prestar o seu 
consentimento, que sempre que, nos 

                                                        
35 DEODATO, S

érgio
. (2012) – Direito da Saúde. Coimbra, Edições Almedina. Pag. 137-

138  

36 OLIVEIRA, Guilherme; PEREIRA, André Dias. Consentimento informado - Centro de 

Direito Biomédico Coimbra 2006. P.77 

http://www.centrodedireitobiomedico.org/files/ConsInfLivroPratico.pdf 

37 Lei n.º 36/98, de 24 de julho. Artigo 7.º alínea b) 

38 Decreto do Presidente da República n.º 1/2001 de 3 de janeiro 

termos da lei, um menor careça de 
capacidade para consentir numa 
intervenção, esta não poderá ser efectuada 
sem a autorização do seu representante, de 
uma autoridade ou de uma pessoa ou 
instância designada pela lei. 39 
Determina ainda que o consentimento 
para as intervenções de saúde nos 
menores deve ser obtido no 
preenchimento de três requisitos. Em 
primeiro lugar, a intervenção deve 
justificar-se pelo “benefício direto” para o 
menor em causa; em segundo lugar, deve 
ser obtido o consentimento dos 
representantes legais do menor, que, via 
de regra, são os pais e, como terceiro 
requisito deve ser tida em conta a opinião 
do menor, na medida da sua capacidade 
para decidir sobre cada intervenção em 
concreto.40 
Retomando a reflexão feita num outro 
parecer da CES41 sobre o princípio do 
“superior interesse da criança”. Encontra-
se em diversos textos, nomeadamente no 
Art 3º da Convenção sobre os Direitos da 
Criança “Todas as decisões relativas a 
crianças, adoptadas por instituições 
públicas ou privadas de protecção social, 
por tribunais, autoridades administrativas, 
ou órgãos legislativos, terão 
primacialmente em conta o interesse 
superior da criança”.42  

A Convenção sobre os Direitos da Criança 
reforçou este direito, no seu Art 12º ao 
estabelecer que deve ser garantido à 
criança com capacidade de discernimento o 
direito de exprimir livremente a sua opinião 
sobre as questões que lhe respeitem, sendo 
devidamente tomadas em consideração as 
opiniões da criança, de acordo com a sua 
idade e maturidade. 

                                                        
39 Idem Artigo 5º Regra Geral 

40 CES ARSLVT – Secção Assistencial Parecer nº007/ASS/CES/2016 

41 CES ARSLVT – Secção Assistencial Parecer nº 020/ASS/CES/2016
 

42 Consultado em URL: https://portal.oa.pt/pesquisa/?q=interesse+superior+da+crian%C3%A7a 

http://www.centrodedireitobiomedico.org/files/ConsInfLivroPratico.pdf
https://portal.oa.pt/pesquisa/?q=interesse+superior+da+crian%C3%A7a
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Esta reflexão conduz-nos a considerar 
outra dimensão ética da autonomia da 
decisão no adolescente. Sabe-se, que a 
avaliação da capacidade dos adolescentes 
para tomar decisões que sejam reflexo da 
sua autonomia moral é uma das questões 
mais complexas da bioética clínica.43

’
44 Para 

avaliar esta maturidade, podem ser 
utilizadas ferramentas de decisão, mas um 
conhecimento e acompanhamento 
continuado da família e do jovem poderão 
ser suficientes para decidir de forma 
prudente, nas situações em que se 
pondera a participação do menor na 
tomada de decisões. 45 
Ainda, segundo Pablo S. LORDA, para que 
uma pessoa possa tomar uma decisão de 
forma autónoma, devem cumprir-se as 
seguintes condições: (1) ausência de 
coacção externa que restrinja a liberdade 
de decisão; (2) informação verdadeira 
sobre todos os elementos; (3) 
reconhecimento ético e jurídico de possuir 
um nível psicológico suficiente para a 
deliberação; (4) experiência vital que 
permita a utilização da prudência na 
deliberação; (5) envolvimento familiar, 
social, económico, político e cultural que 
permita considerar o sujeito como 
deliberante.  
Importa igualmente reconhecer, tal como 

alerta a WHO, que as adolescentes se 

confrontam com obstáculos no acesso ao 

aconselhamento e a práticas de 

contraceção, incluindo restrições legais 

baseadas na idade e no estado marital46. 

Esses obstáculos desencorajam práticas de 

contraceção consistentes que, tal como a 

subestimação do risco de gravidez, se 

                                                        
43LORDA, Pablo S. Madurez, capacidade e autonomia. Eidon, nº 41. Junio 2014, 41: 3-11 

44 GRACIA, Diego et al, Toma de decisiones en el paciente menor de edad. Medicina Clínica. 

VOL. 117. NÚM. 5. 2001: 179-190 

45 CES ARSLVT – Secção Assistencial Parecer nº 020/ASS/CES/2016 

46 WHO - Adolescent girls in the European Region: highlights from a literature review (Sexual 

and reproductive health)  

 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/publications/adolescent-

girls-in-the-european-region-highlights-from-a-literature-review
 

constitui como uma das principais razões 

para uma gravidez não planeada. 

    

2.1.2 Sobre os valores  

 
Face aos factos apresentados e perante 
uma situação de pedido de dispensa de um 
qualquer tipo de contraceção (inclui a 
contraceção de emergência) a menores de 
16 anos sem acompanhamento de 
pais/tutores, quando as mesmas nos 
solicitam que não seja dado conhecimento 
aos pais estamos perante problemas éticos 
que encerram em si conflitos de valores.   

Por um lado, os valores e o 
enquadramento normativo, das práticas 
clínicas neste domínio, preconizam o 
acesso sem restrições às intervenções de 
planeamento familiar e contraceção, não 
explicitando a doutrina do consentimento 
livre e esclarecido que lhe seria adequada, 
por outro lado o quadro legal do 
consentimento livre e esclarecido em vigor. 

É neste tipo de conflito, nos problemas que 
ele desencadeia em cada situação, que se 
justifica e inscreve a elaboração deste 
parecer.  

Compreende-se que, em situações de 
continuidade de cuidados - perante um 
possível e desejável maior conhecimento 
da menor e da família, da sua autonomia e 
capacidade de participação nas decisões e 
perante a desejável existência de um 
compromisso terapêutico para a 
consecução do projeto de saúde da jovem - 
possam estar reunidas condições para uma 
decisão relativa à escolha e dispensa de um 
método contracetivo, nomeadamente 
quando se trate de recurso a meios de 
contraceção regular.  

Contudo, perante uma situação de recurso 
à contraceção de emergência, aquelas 
condições poderão não estar asseguradas, 
o que coloca a menor e o profissional 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/publications/adolescent-girls-in-the-european-region-highlights-from-a-literature-review
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/publications/adolescent-girls-in-the-european-region-highlights-from-a-literature-review


 Comissão de Ética para a 

Saúde 
 

Parecer 029/ASS/CES/2017 

                      

 

 
9 

 P 29 

perante um conflito de valores relativos 
aos interesses e expectativas de um e aos 
deveres e responsabilidades de outros.  

O carater contingente e único de cada 

situação de pedido de dispensa de meios 

de contraceção regular ou de contraceção 

de emergência, coloca a menor e o 

profissional perante problemas éticos que 

configuram conflitos de valores4- interesses 

e expectativas de uns, deveres e 

responsabilidades de outros - como 

aqueles que, a título de exemplo, se 

apresentam no quadro seguinte. 

Por um lado, valores relativos ao respeito: 

da autonomia das jovens de menor idade; 

das melhores condições para o seu 

desenvolvimento47; da confiança na 

relação com o profissional e da 

confidencialidade sobre a sua situação de 

saúde e consequente dever de sigilo e da 

proteção dos riscos de uma gravidez 

precoce e não desejada.  

 

Respeito da 

autonomia e da 

capacidade e 

direito à 

autodeterminaçã

o da menor 

  

V
ER

SU
S 

 

Respeito das 

responsabilidad

es parentais, 

estabelecidas na 

lei;  

 

Respeito do 

quadro legal do 

consentimento 

livre e 

esclarecido do 

menor em 

Portugal 

Respeito da 

Intimidade da 

menor e da 

confidencialidad

e dos dados - 

dever de sigilo 

dos profissionais 

                                                        
47 UNICEF - 20 anos dos Direitos da criança. “Direito à vida, à sobrevivência e ao 

desenvolvimento - artigo 6 - (…)  está estreitamente ligado aos direitos da criança a usufruir do 

mais alto padrão de saúde possível, a dispor de serviços de saúde e a ter um padrão de vida 

adequado. 

Confiança na 

relação com o 

profissional e na 

confidencialidad

e que a 

caracteriza 

 

 

Prevenção da 

gravidez na 

adolescência  

Efeitos 

secundários 

do/s método/s 

de contraceção  

(regular e de 

emergência) 

 

 

Por outro lado, os valores relativos ao 

respeito: das responsabilidades parentais, 

estabelecidas na lei, quanto à proteção da 

saúde dos seus filhos48 e, ainda, o 

preconizado na lei sobre a proteção dos 

menores que careçam de capacidade para 

prestar o seu consentimento.  

Todos eles são valores que importa que 

importa respeitar, pelo que a sua 

ponderação é fundamental a fim de lesar o 

menor número possível de valores em cada 

situação. Exigem um processo de 

deliberação que perspetive uma decisão 

prudente sobre os cursos de ação que 

facilitem a melhor realização dos valores 

em conflito. 

 

 

                                                        
48Código Civil. Artigo 1878.º - (Conteúdo das responsabilidades parentais) 1. Compete aos pais, 

no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua 

educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens. 2. Os filhos devem 

obediência aos pais; estes, porém, de acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em conta a 

sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na organização da 

própria vida. 
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2.1.3 Sobre os deveres/cursos de ação 

A deliberação sobre os deveres conduz à 
proposta de CURSOS DE AÇÃO que permitam 
chegar a uma resolução prudente da 
situação em conflito. Devem por isso ser 
evitados cursos de ação extremos, 
dicotómicos, de sim ou não, que tendam a 
lesar valores éticos fundamentais. Pelo 
contrário, em seu lugar, devem ser 
procurados cursos de ação intermédios4 
que acomodem o carater contingencial e 
único de cada situação, na procura do 
maior bem.  

Poderão ser adotados vários cursos de 
ação, simultânea ou sequencialmente. A 
escolha do curso ou cursos de ação ótimos 
– aqueles que permitam a melhor 
resolução dos valores - não obriga a um 
consenso dos profissionais. A adequação e 
consistência dessa decisão, dessa escolha, 
deve ser analisada no ponto de vista da sua 
legalidade, da possibilidade de a 
apresentar publicamente e de a manter ao 
longo do tempo, o que Gracia designa 
como as provas de legalidade, de 
publicidade e de temporalidade. 4 

Atendendo a que, neste parecer, não 
estamos perante um caso particular, não 
poderemos elencar cursos de ação 
específicos para uma situação em 
concreto.  

Assim, apresentaremos somente as linhas 
ou áreas de ação mais adequadas à 
matéria em apreço, que possam dar corpo 
aos valores em presença e ser sugestivas 
dos aspetos a ter em conta nas 
deliberações éticas e clínicas que 
caracterizam estas práticas de cuidados de 
saúde.  

São ações que deverão ser conduzidas por 
dinâmicas de orientação antecipatória, 
conformes às disposições (linhas-mestras)  

 

propostas no PNSIJ49 e às boas práticas de 
acolhimento e atendimento dos 
adolescentes e das famílias, consentâneas 
com o melhor conhecimento disponível e 
de acordo com o preconizado pelas 
diferentes entidades de regulação 
profissional. 50 

 

LINHA DE AÇÃO - A 

No que concerne ao pedido de dispensa 
de meios de CONTRACEÇÃO REGULAR, por 
uma jovem com menos de 16 anos, sem 
acompanhamento de pais/tutores, 
quando as mesmas solicitam que não seja 
dado conhecimento aos pais, deveremos 
considerar os seguintes CURSOS DE AÇÃO: 

I. Apreciação junto da menor de: 

 história de saúde e percurso de 

cuidados, nomeadamente os 

cuidados antecipatórios 

relativos à saúde reprodutiva, 

à sexualidade e ao 

planeamento familiar. 

 conhecimentos, expectativas e 

práticas relativas à sua saúde, a 

uma sexualidade responsável – 

quanto ao planeamento 

familiar e à prevenção e 

proteção das IST. 

 motivos do pedido de não 

conhecimento aos pais (ou 

outro representante legal). 

II. Estabelecimento com a menor de 

condições e dinâmicas de 

compromisso terapêutico e de 

                                                        
49 DGS Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil – junho 2013

  

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-

tipo-de-atuacao-em-saude-infantil-e-juvenil.aspx 
50 Entendem-se aqui os normativos da DGS e das Ordens Profissionais.  

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-tipo-de-atuacao-em-saude-infantil-e-juvenil.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-tipo-de-atuacao-em-saude-infantil-e-juvenil.aspx
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acompanhamento da situação, 

nomeadamente:  

 clarificação do respeito pelo 

carater evolutivo da autonomia 

e capacidade de 

autodeterminação da menor e 

dos direitos e 

responsabilidades dos pais.  

 clarificação dos direitos e 

deveres em presença – da 

menor, dos pais (ou 

representante legal) e do 

profissional - relativamente à 

confidencialidade, intimidade e 

verdade na relação terapêutica 

com o profissional. 

III. Capacitação e apoio da menor para 

a partilha de informação com os 

pais (ou representante legal) e 

para a participação nas tomadas de 

decisão relativas à sua sexualidade 

e à contraceção regular, no sentido 

daqueles a apoiarem e 

expressarem o seu consentimento.  

IV. Informação da menor e pais (ou 

representante legal) relativa aos 

diferentes métodos contracetivos 

existentes, de acordo com os seus 

critérios de elegibilidade e com os 

cuidados associados a cada um. 

Validação da sua compreensão. 

V. Obtenção do consentimento, 

prescrição e dispensa do método 

contracetivo que vier a ser 

escolhido   

Perante pais (ou representante legal51) 
que venham a demonstrar especiais 
dificuldades na abordagem das situações 
relativas à sexualidade, saúde reprodutiva 
e contraceção da menor, ou não tenham 
efetivas condições para participar e 
manifestar o seu consentimento 
esclarecido e livre, os profissionais devem, 
em cada situação, agir no respeito pelo 
melhor interesse da menor e pelas 
melhores práticas profissionais, 
proporcionando à menor: 

i. Informação e validação da 

compreensão da menor 

relativamente aos diferentes 

métodos contracetivos adequados, 

de acordo com os seus critérios de 

elegibilidade e com os cuidados 

associados a cada um. 

ii. Ajuda na escolha do(s) método(s) 

de contraceção mais adequado 

iii. Prescrição e dispensa desse 

método de contraceção 

iv. Acompanhamento efetivo da 

menor no seu projeto de saúde 

reprodutiva e de planeamento 

familiar.   

v. Planeamento da intervenção 

possível e continuada junto dos 

pais (ou representante legal).   

 
LINHA DE AÇÃO - B 

 

No que concerne ao pedido de dispensa de 

meios de CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA por 

jovem com menos de 16 anos sem 

acompanhamento de pais/tutores, 

quando as mesmas solicitam que não seja 

                                                        
51 Incluem-se aqui os representantes legais de crianças 

institucionalizadas. 



 Comissão de Ética para a 

Saúde 
 

Parecer 029/ASS/CES/2017 

                      

 

 
12 

 P 29 

dado conhecimento aos pais, há ainda a 

considerar circunstâncias relativas a:  

- Emergência da situação de 

solicitação de contracetivos - 

motivo de atendimento em tempo 

útil e prioritário nos serviços de 

saúde, bem como na marcação das 

condições de seguimento52 

- Ansiedade e expectativas da menor 

em obter resposta imediata;  

- Provável não conhecimento da 

menor e da sua história de saúde 

por parte do profissional. 

- Dificuldade em contactar os pais 

(ou representante legal), em 

tempo e modo oportunos, para 

obter o seu consentimento 

esclarecido e livre e evitar 

consequências para a menor, que 

lesem o seu superior interesse. 

- Provável maior dificuldade de 

continuidade de apoio pelos 

profissionais.    

 

Perante este tipo de pedidos, os CURSOS DE 

AÇÃO a escolher deverão, igualmente, 
respeitar o melhor interesse da menor e 
assegurar em cada caso: 

I. Apreciação dos conhecimentos, 

expectativas e práticas relativas à 

saúde e ao planeamento familiar da 

menor, das circunstâncias dos 

presentes pedidos de CE e de não 

conhecimento aos pais (ou outro 

representante legal). 

II. Estabelecimento com a menor de uma 

relação de acolhimento adequado que 

promova a clarificação dos direitos e 

                                                        
52 DGS Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Saúde reprodutiva e planeamento familiar: 

Orientações. Lisboa. 2008.p.47-50 

valores e deveres em presença e 

permita desde logo perspetivar a 

continuidade de acompanhamento da 

situação. 

III. Promoção da intervenção possível e 

continuada junto dos pais (ou 

representante legal).   

IV. Promoção de um compromisso de 

acompanhamento efetivo da menor 

no seu projeto de saúde reprodutiva e 

de planeamento familiar – através de 

referenciação ou de sugestão de 

continuidade de cuidados -. 

V. Prestar todas as informações relativas 

à toma, aos cuidados a ter e aos seus 

efeitos, assim como à importância de 

uma próxima consulta (se possível 

deverá ficar de imediato marcada)53 

VI. Prescrição e dispensa do meio de 

contraceção que seja considerado 

mais adequado.  

 

Notas relativas à CONTRACEÇÃO REGULAR E DE 

EMERGÊNCIA: 

1 - Os cursos de ação que, junto de 
cada menor, vierem a ser resultado do 
processo de deliberação, devem ainda 
incluir: 

- O registo pertinente e claro do 

processo de deliberação/tomada 

de decisão seguido, da participação 

da menor, das ações realizadas e 

planeadas e, quando adequado, 

dos seus resultados. 

- O reforço, de forma sistemática, 

que a contraceção de emergência 
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não é um método contracetivo de 

uso regular, mas sim um recurso53. 

2 – Importância da criação das 
condições que facilitem o acesso e o 
envolvimento dos homens, em 
particular dos mais jovens, a estes 
processos e consultas.54 

 

3. CONCLUSÃO 

 

I. Cabe às organizações e aos 

profissionais de saúde uma 

intervenção abrangente junto dos 

jovens, individual e coletivamente, 

enquadrada nas suas condições 

familiares e de vida, capaz de 

promover a sua melhor saúde, uma 

adequada vivência da sexualidade 

e as necessárias condições de 

acesso à informação e aos mais 

adequados métodos contracetivos. 

 

II. A saúde reprodutiva e o 

planeamento familiar pelas 

implicações que têm para a menor, 

exigem uma abordagem 

profissional competente, em 

ambiente, físico e humano, 

compatível com as características 

de desenvolvimento da menor e a 

salvaguarda da sua privacidade e 

segurança. Os profissionais 

responsáveis por esta abordagem 

terapêutica têm assim o dever de 

reunir um vasto conjunto de 

competências e o dever e o direito 
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a ter acesso a condições que 

garantam o seu desenvolvimento.  

 

III. No que concerne às situações de 

cuidados e às intervenções de 

saúde, no âmbito da saúde 

reprodutiva e do planeamento 

familiar dos menores é de salientar 

quanto à CONTRACEÇÃO REGULAR e de 

EMERGÊNCIA:   

 A obtenção do consentimento 

livre e esclarecido dos menores 

de idade tem de assegurar o 

respeito da sua progressiva 

autonomia e da sua opinião 

enquanto um fator cada vez 

mais determinante e ainda o 

respeito do seu benefício 

direto e superior interesse.  

 Cada situação é única, pelo que 

o processo de deliberação é 

orientado pelos factos, valores 

e cursos de ação que decorram 

do carater único de cada 

menor e perspetivem 

promover e garantir o seu 

superior interesse, saúde e 

segurança. 

 O reforço sistemático do 

envolvimento da menor (dos 

menores) nestes processos   e 

na compreensão de que a 

contraceção de emergência 

não é um método contracetivo 

de uso regular, mas sim um 

recurso. 

 

IV. Em cada situação a deliberação 

sobre o/s curso/s de ação ótimo 

deverá inscrever-se na 
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ponderação, escolha e 

observância dos cursos de ação 

apresentados nas Linhas A e B 

propostas no capítulo anterior. 
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