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Relatório de resultados 

 Questionário sobre Consentimento Informado, Acompanhamento de crianças 

até aos 18 anos de idade e Visitas a doentes no internamento hospitalar 

 

Entre Novembro de 2010 e Janeiro de 2011, a Comissão Nacional de Saúde Materna, da 

Criança e do Adolescente (CNSMCA), em colaboração com o Alto Comissariado da Saúde (ACS), 

preparou e distribuiu um questionário pelos Serviços de Pediatria em Portugal Continental e 

Ilhas, sobre Consentimento Informado, Acompanhamento de crianças até aos 18 anos de 

idade e Visitas a doentes no internamento hospitalar. 

Os objectivos principais do questionário foram: 

1. Permitir à CNSMCA verificar as práticas correntes em relação à idade de atendimento, 

à obtenção do Consentimento Informado em idade pediátrica e às práticas de 

acompanhamento durante o internamento, ou cuidados em hospital de dia, de 

adolescentes e crianças.  

2. Integrar o questionário realizado em paralelo sobre as mesmas temáticas, no âmbito 

da Associação Europeia de Pediatria, cujos resultados preliminares foram 

apresentados em mesa redonda no dia 24 de Junho de 2011, no 5º Congresso Europeu 

de Pediatria (Europeadiatrics). 

 

O questionário elaborado pela CNSMCA e pelo ACS (ver Anexo 1) foi disseminado por correio 

electrónico a 58 Hospitais em Portugal Continental e Ilhas1, através dos correios electrónicos 

dos Directores de Serviço de Pediatria, dos correios electrónicos dos Serviços de Pediatria e/ou 

dos Conselhos de Administração, dos respectivos hospitais. Em alguns casos, foram ainda 

feitos contactos telefónicos. O questionário podia ser respondido através de Modelo Word, 

enviado no mesmo correio electrónico, ou online, através de um website especializado. 43 

(74,1%) dos Hospitais contactados responderam ao questionário, sendo que dois hospitais 

centrais, nomeadamente o Hospital de Santa Maria e o Hospital D. Estefânia, enviaram quatro 

questionários correspondentes aos Serviços de Pediatria, Cuidados Intensivos, Neonatologia e 

Cirurgia; e Unidade de Cuidados Intensivos, Pediatria Médica, Cirurgia e Pedopsiquiatria, 

respectivamente. Esta análise corresponde a todos os questionários recebidos (49), nas várias 

especialidades. O presente relatório apresenta a análise dos resultados obtidos.  

                                                           
1
 Os 58 Serviços de Pediatria incluem os vários Serviços de Pediatria em Hospitais Públicos e os Hospitais 

Privados Lusíadas, Cuf Descobertas e Luz, bem como, os Institutos Portugueses de Oncologia Francisco 

Gentil de Lisboa e Porto. 
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Parte I – Informações gerais 

 

 

Serviços e Hospitais, por Administração Regional de Saúde 

 

Foram recebidos e analisados um total de 49 questionários, correspondentes a 43 hospitais 

das sete regiões Continentais e Ilhas. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos inquéritos 

recebidos, por região, hospital e serviço.  

 

 

Região Nome do hospital Tipo de Serviço 

ARS Algarve Hospital de Faro  Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio Serviço de Pediatria 

ARS Alentejo Hospital José Joaquim Fernandes de Beja Serviço de Pediatria 

Hospital do Espírito Santo de Évora Serviço de Pediatria 

Hospital Dr. José Maria Grande de Portalegre Serviço de Pediatria 

ARS Lisboa e Vale 
do Tejo 

Hospital dos Lusíadas Serviço de Pediatria 

Hospital da Luz Serviço de Pediatria 

Hospital Garcia da Orta Serviço de Pediatria 

Instituto Português de Oncologia, Lisboa – 
Francisco Gentil 

Serviço de Pediatria 

Hospital de Caldas da Rainha Serviço de Pediatria 

Hospital Cuf Descobertas Serviço de Pediatria 

Hospital de Santa Marta Serviço de Cardiologia 
Pediátrica 

Hospital D. Estefânia  1. Unidade de Cuidados 
Intensivos Pediátricos 

2. Pedopsiquiatria 
3. Serviço de Pediatria 
4. Cirurgia Pediátrica 

Hospital Fernando Fonseca Serviço de Pediatria 

Hospital de Santa Maria  1. Serviço de Neonatologia
2
 

2. Unidade de Cuidados 
Intensivos Pediátricos 
3. Cirurgia Pediátrica 

4. Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar de Torres Vedras Serviço de Pediatria 

Hospital de Cascais Dr. José de Almeida Serviço de Pediatria 

Hospital São Francisco Xavier Serviço de Pediatria 

Hospital de São Bernardo Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo Serviço de Pediatria 

ARS Centro Hospital Amato Lusitano Serviço de Pediatria 

                                                           
2
 O Serviço de Neonatologia não será considerado para efeitos de análise de perguntas correspondentes 

ao consentimento informado.  
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Centro Hospitalar Cova da Beira Serviço de Pediatria 

ULS Guarda Serviço de Pediatria 

Hospital de Santo André Serviço de Pediatria 

Hospital Distrital da Figueira da Foz Serviço de Pediatria 

Hospital Infante D. Pedro Serviço de Pediatria 

ARS Norte Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

Serviço de Pediatria 

ULS Matosinhos Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar do Porto Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar do Nordeste Serviço de Pediatria 

Centro Hospital Tâmega e Sousa Serviço de Pediatria 

ULSAM Santa Luzia Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar de Gaia/Espinho Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar de Póvoa do Varzim e Vila do 
Conde 

Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar do Médio Ave Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga Serviço de Pediatria 

Hospital de Braga Serviço de Pediatria 

Instituto Português de Oncologia, Porto – 
Francisco Gentil 

Serviço de Pediatria 

Hospital de São João Serviço de Pediatria  

Madeira Hospital Dr. Nélio Mendonça. Serviço de Pediatria 

Açores Hospital de Santo Espírito de Angra do 
Heroísmo 

Serviço de Pediatria  

Hospital da Horta Serviço de Pediatria 

Hospital de Santo Espírito de Ponta Delgada Serviço de Pediatria 

Total 7 Total 43 Total 49 

Tabela 1. Distribuição dos inquéritos recebidos, por região, hospital e serviço 

 

 

Idade limite de atendimento nos Serviços de Pediatria 

 

Em 24 (52%) Serviços a idade limite de atendimento é de 17 anos e 364 dias. Quanto às 

diferenças regionais, é de realçar que a ARS Norte é a que melhor parece estar a cumprir o 

alargamento da idade de atendimento, sendo que 12 dos 13 Serviços da ARS Norte que 

responderam ao inquérito declararam que a idade de atendimento em Pediatria vai até aos 17 

anos e 364 dias. Por outro lado, na ARS do Algarve verificam-se as idades de atendimento mais 

baixas, conforme é possível ver na Tabela 2. A ARS de Lisboa é a que apresenta valores mais 

diversificados: 9 Serviços declararam que a idade de atendimento em Pediatria vai até aos 17 

anos e 364 dias, sendo que dos restantes, 4 responderam até aos 15 anos e 364 dias, 4 até aos 

14 anos e 364 dias, 1 até aos 16 anos e 364 dias e 1 até aos 18 anos e 364 dias.  

 

A Tabela 2 apresenta a distribuição da idade de atendimento em pediatria, por ARS e número 

de Serviços. 
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ARS Número de Serviços 
Idade de atendimento em 

Pediatria 

ARS Algarve 
1 14 anos e 364 dias 

1 12 anos e 364 dias 

ARS Alentejo 
2 14 anos e 364 dias 

1 17 anos e 364 dias 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 

9 17 anos e 364 dias 

4 15 anos e 364 dias 

4 14 anos e 364 dias 

1 18 anos e 364 dias 

1 16 anos e 364 dias 

1 28 dias (Neonatologia) 

1 Sem reposta 

ARS Centro 

2 17 anos e 364 dias 

3 14 anos e 364 dias 

1 15 anos e 364 dias 

ARS Norte 
12 17 anos e 364 dias 

1 15 anos e 364 dias 

Madeira 1 15 anos e 364 dias 

Açores 
2 15 anos e 364 dias 

1 14 anos e 364 dias 

 Total 49  

Tabela 2. Distribuição da idade de atendimento em Serviço de Pediatria, por número de Serviços, 

Administração Regional de Saúde e Ilhas 

 

Quais as alternativas e em que circunstâncias os doentes em idade pediátrica não são 

internados em Pediatria? 

 

Em 35 (72,9%) Serviços, as crianças em idade pediátrica são exclusivamente atendidas no 

Serviço de Pediatria. Por outro lado, 14 (29,1%) Serviços responderam que nem todos os 

doentes em idade pediátrica são internados em pediatria.  

 

A Tabela 3 indica quais as alternativas e em que circunstâncias isso acontece, por Serviço. 

 

Serviço Alternativas e circunstâncias  

1 Internamento no Serviço de Ortopedia e Obstetrícia 

2 Os doentes dos 15 aos 18 anos são internados por solicitação dos médicos de 
outras especialidades se assim o entenderem e em função das vagas disponíveis 
para este grupo etário 

3 Internamento no Serviço de Ortopedia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia 

4 Grávidas em trabalho de parto são internadas em Obstetrícia 

 5 Os doentes das especialidades cirúrgicas, com mais de 5 anos de idade, quando 
não há vagas, são internados nos Serviços respectivos 

6 Internamento no Serviço de Ortopedia, Otorrinolaringologia e, por vezes, 
Unidade de Cuidados Intensivos 

7 Não existe possibilidades de vagas para doentes de foro Ortopédico e Maxilo-
Facial 

8 Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Cirurgia Torácica 
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9 Não existe estrutura física para mais. Alternativas incluem Serviços de 
Ortopedia e Cirurgia 

10 Serviços de Psiquiatria de adultos, dos 16 aos 18 anos de idade 

11 Não para a actual idade pediátrica. Em fase de criação das condições 
necessárias para o cumprimento do Despacho 9871/2010. Internamento nos 
Serviços de Adultos, com alguns casos a terem apoio da pediatria 

Total 11*  

Tabela 3. Alternativas e circunstâncias em que os doentes em idade pediátrica não são internados em 

pediatria, por Serviço. 

*3 Serviços não explicitaram em que alternativas e circunstâncias os doentes em idade pediátrica não 

são internados em Pediatria
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Parte II – Consentimento Informado por parte de doentes em idade pediátrica 

 

 

Políticas e práticas sobre o Consentimento Informado em idade pediátrica 

 

A primeira pergunta da Parte II do questionário pretendia compreender qual o tipo de política 

hospitalar existente sobre o consentimento informado em idade pediátrica. Os principais 

resultados obtidos foram: 

 

 36 (75%) Serviços referiram que existe uma política sobre o Consentimento Informado; 

 7 (14,5%) Serviços referiram que cabe a cada profissional decidir; 

 4 (8,3%) Serviços referiram que existe uma política sobre o Consentimento Informado 

e cabe a cada profissional decidir; 

 1 (2%) Serviço referiu que o Consentimento Informado é obtido apenas dos pais ou 

tutores legais. 

 

A partir de que idade é obtido o Consentimento Informado em jovens? 

 

18 (37,5%) Serviços declararam que o Consentimento Informado em jovens é obtido a partir 

dos 16 anos de idade, sendo que destes Serviços, 1 (2%) declarou que para fins de ensaios 

clínicos e protocolos de estudo, o Consentimento Informado é obtido antes dos 16 anos de 

idade. Apenas 6 (12,5%) Serviços declararam que o Consentimento Informado em jovens é 

obtido antes dos 16 anos de idade (14 Serviços não responderam à questão e 11 responderam 

outro). 

 

Modalidade de obtenção do Consentimento Informado 

 

A modalidade de obtenção do Consentimento Informado mais frequente é por escrito, com 

respostas por parte de 35 (72,9%) Serviços.  

 

A Tabela 4 apresenta os resultados por número de respostas e tipo de modalidade. 

 

Número de respostas  Modalidade de obtenção do CI 

35 Por escrito 

9 Oralmente, na presença de, pelo menos, uma testemunha, com registo no 

processo clínico 

6 Oralmente, sem testemunhas, com registo no processo clínico 

7 Sem resposta 

Total 57*  

Tabela 4. Modalidade de obtenção de Consentimento Informado, por número de respostas e tipo de 

modalidade 

* 8 Serviços responderam duas opções, em específico, 5 Serviços responderam opção a e c, enquanto 3 Serviços 

responderam opção b e c. 
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Esclarecimentos e informação prestada  

 

O médico é o profissional de saúde que habitualmente dá os esclarecimentos às crianças, 

jovens e pais ou substitutos com vista à obtenção do Consentimento Informado, com 46 

(95,8%) respostas afirmativas, seguido do enfermeiro com 24 (50%) e o psicólogo com 6 

(12,5%). 1 (2%) Serviço referiu que a educadora também presta esclarecimentos às crianças. 

Em vários casos, é possível constatar que tanto os Médicos como os Enfermeiros prestam 

esclarecimento às crianças, jovens e pais ou substitutos. A informação normalmente é 

genérica, sobre o acto, riscos e alternativas e dada oralmente (43 Serviços, 89,5%), em vários 

Serviços são utilizados os materiais de informação escritos (27 Serviços, 56,2%) e vídeos 

adequados aos grupos alvo (5 Serviços, 10,4%). Em 1 (2%) Serviço também são utilizados os 

desenhos feitos no momento, como recurso para explicar as informações prestadas. 

 

Todos os Serviços afirmaram informar as crianças e adolescentes sempre que possível, quando 

não é obtido o Consentimento Informado, por serem menores de idade ou considerados 

incapazes.  

 

A Tabela 5 identifica a partir de que idades são dadas informações em 48 Serviços. Como é 

possível verificar, a resposta mais frequente é a partir de qualquer idade, de acordo com o 

nível de compreensão da criança/jovem. 

 

Número de respostas Idades a partir das quais são dadas informações às crianças 

22 A partir de qualquer idade, de acordo com o nível de compreensão da 

criança/jovem. 

11 Sem resposta 

6 A partir dos 4 a 6 anos de idade 

4 A partir dos 6 a 8 anos de idade 

2 A partir dos 5 anos de idade 

2 A adolescentes 

1 Variável 

Total 48  

Tabela 5. Idades a partir das quais são dadas informações às crianças, por número de respostas (excepto 

o Serviço de Neonatologia) 

 

Desentendimentos em relação ao Consentimento Informado 

 

Em caso de desentendimento por parte do doente com os pais, 27 (56,2%) Serviços 

responderam que a opinião dos mesmos não devia ser respeitada quando há risco de vida para 

a criança e/ou quando põe em causa o seu interesse. 

 

A Tabela 6 resume as respostas obtidas em relação ao desentendimento por parte do doente 

com os pais. 
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Número de respostas Nos casos de desentendimento por parte do doente com os pais, em que 

situações se considera que não deve ser respeitado? 

27 Quando há risco de vida para a criança e/ou quando põe em causa o seu 

interesse ou segundo critério clínico 

2 Os pais são soberanos 

1 Sempre que o doente é legalmente autónomo 

 É sempre promovida a negociação e o diálogo 

3 Pede-se o apoio da Comissão de Ética, do Tribunal, Gabinete Jurídico ou outra 

entidade de natureza similar 

1 Sempre se procura obter acordo para intervenção. Perante a gravidade da 

situação clínica é ponderada a decisão. Em casos de risco de vida é opção do 

clínico que acciona meios legais 

1 Reunião com equipa e os pais na tentativa de chegar a um consenso. Apoio 

Comissão Ética ou Tribunal de Família e Menores 

1 Até aos 16 e se daí resultar prejuízo para a criança. É sempre tentada a 

negociação por intermediário significativo 

1 Nunca ocorreu nenhum episódio  

11 Sem resposta 

Total 48  

Tabela 6. Nos casos de desentendimento por parte do doente com os pais, em que situações se 

consideram que não deve ser respeitado, por número de respostas (excepto o Serviço de Neonatologia)  

 

Nas situações de desacordo entre os pais sobre a decisão a tomar, prevalecem o recurso a 

meios de apoio legais, nomeadamente, o Tribunal de Menores, a Comissão de Protecção de 

Menores e a Comissão de Ética e a consideração do superior interesse da criança. As respostas 

referentes aos 49 Serviços estão apresentadas na Tabela 7. 

 

Número de respostas Nas situações em que há desacordo entre os pais sobre a decisão como 

procede? 

13 É pedido o parecer da Comissão de Ética, do Tribunal, Gabinete Jurídico ou 

outra entidade de natureza similar 

11 

 

É tomada em consideração a decisão que beneficia a criança, sobretudo 

quanto há risco de vida 

9 É sempre promovida a negociação e o diálogo ou atribuído um tempo para 

resolução do problema 

3 Quem tem o poder paternal é o responsável pela criança e a decisão é sua 

1 Alterar a paternidade por tempo necessário 

2 Até hoje, todas as situações de desacordo foram sempre resolvidas com 

esclarecimento da situação clínica, finalidade dos procedimentos, dos seus 

riscos e potenciais benefícios. Caso contrário, procurar-se-á sempre seguir as 

orientações do tribunal de menores 

1 Nunca ocorreu nenhum episódio 

9 Sem resposta 

Total 49  

Tabela 7. Nas situações em que há desacordo entre os pais sobre a decisão como procede, por número 

de respostas. 
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Parte III – Acompanhamento de crianças e jovens até aos 18 anos de idade 

 

 

Acompanhamento 

 

Em 48 (97%) Serviços, é incentivado o acompanhamento de crianças e adolescentes 

hospitalizados, sem restrições de idade3. Em apenas 1 (2%) Serviço (Pedopsiquiatria), foi 

declarado que o acompanhamento não é incentivado. Uma vez que este foi o único Serviço de 

Pedopsiquiatria que respondeu ao inquérito, não é possível fazer uma comparação a nível 

nacional ou extrapolar outras considerações.  

 

Em 37 (75,5%) Serviços, os pais podem estar presentes em simultâneo apenas de dia. Só em 3 

(6%) Serviços foi referida a possibilidade de os dois pais puderem estar presentes durante o dia 

e a noite, correspondendo a 1 (2%) Serviço da ARS Norte, 1 (2%) da ARS de Lisboa e Vale do 

Tejo e 1 (2%) Serviço da Região dos Açores. Em 47 (95,9%) Serviços, é possível que um 

acompanhante, que não os pais, acompanhe a criança durante a noite; em 1 (2%) caso não é 

possível; e 1 (2%) Serviço não respondeu4. 

 

Acompanhamento a adolescentes 

 

Com o alargamento da idade pediátrica, em alguns Serviços tem sido levantada a questão do 

acompanhamento por parte dos namorados ou namoradas dos adolescentes internados. 39 

(81%) Serviços referiram que os adolescentes podem escolher o acompanhante mais 

significativo, 6 (12%) responderam que o mesmo não é possível e 4 (8,3%) Serviços não 

responderam a esta questão. 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados sobre a partir de que idade o adolescente pode escolher o 

acompanhante, por número de respostas.  

 

Número de 
respostas 

A partir de que idade o adolescente pode escolher o acompanhante? 

7 Não tem idade predefinida 

6 A decisão é tomada pelo adolescente com o consentimento dos pais 

4 Adolescentes a partir dos 14 ou 16 anos de idade podem escolher 

3 Qualquer idade 

1 Nunca 

1 A questão não se colocou e não está prevista 

1 Depende da capacidade de compreensão e verbalização dessa vontade. 
Habitualmente a partir dos 7-8 anos 

1 É considerado que os utentes estão demasiado doentes para terem opinião. Ao 

melhorarem, é permitido esse tipo de visita 

1 O adolescente pode escolher a partir do momento em que manifeste esse 

desejo, mas depende do acompanhante ficando ao nosso critério  

                                                           
3
 A análise desta pergunta inclui a resposta obtida por parte do Serviço de Neonatologia. 

4
 A análise desta pergunta inclui a resposta obtida por parte do Serviço de Neonatologia. 
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23 Sem resposta 

Total 48  

Tabela 8. A partir de que idade o adolescente pode escolher o acompanhante, por número de respostas 

(excepto o Serviço de Neonatologia) 

 

No caso de o(a) adolescente escolher como acompanhante o namorado(a), 25 (52%) Serviços 

responderam que não é possível o mesmo permanecer durante a noite e 19 (39,5%) Serviços 

responderam que é possível. 4 (8,3%) Serviços não responderam à questão. 

 

Desafios na gestão do acompanhamento 

 

Os principais desafios na gestão do acompanhamento prendem-se com as condições 

hoteleiras (12 Serviços, 24,4%), a colaboração/relação com os pais (8 Serviços, 16,3%), a 

perturbação da prestação de cuidados/gestão de conflitos (4 Serviços, 8%) e o controlo do 

risco e infecção (3 Serviços, 6%). 1 (2%) Serviço declarou que é necessário definir critérios de 

acompanhamento em relação a adolescentes a viverem em união de facto e 1 (2%) Serviço 

declarou que tem como desafio a presença de acompanhante homem na enfermaria das 

adolescentes, ou a presença de acompanhante mulher na enfermaria dos adolescentes, 

principalmente nos períodos nocturnos. 10 (20,4%) Serviços não explicitaram quais os 

principais desafios que se colocam na gestão do acompanhamento. 5  

 

                                                           
5
 A análise desta pergunta inclui a resposta obtida por parte do Serviço de Neonatologia. 
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Parte IV – Visitas de crianças e adolescentes a doentes em idade pediátrica 

 

 

Idade limite mínima em relação às visitas que as crianças e adolescentes internados podem 

receber  

 

Em 21 (42,8%) Serviços, existe uma idade mínima em relação às visitas que as crianças e 

adolescentes internados podem receber e, em 27 (55,1%) Serviços, não existe qualquer idade 

mínima (1 Serviço não respondeu). Nos casos de idade limite mínima, a mais frequente é 10 

anos de idade (9 Serviços, 18,3%), seguido por 12 anos de idade (4 Serviços, 8%), 15 anos (1 

Serviço, 2%), 7 anos (1 Serviço, 2%) e 12 meses (1 Serviço, 2%); não tendo os restantes Serviços 

respondido. Em 26 (53%) Serviços existem excepções em relação à idade mínima, sendo a mais 

frequente, a visita de irmãos. Em 43 (87,7%) Serviços, as visitas por parte de crianças são 

obrigatoriamente supervisionadas por um adulto; em 5 (10,2%), não são supervisionadas, e 1 

(2%) Serviço não respondeu6.  

 

Acesso por parte de crianças e adolescentes com doenças infecto-contagiosas 

 

Em 37 (75,5%) Serviços, o acesso por parte de crianças e adolescentes com doenças infecto-

contagiosas é controlado; 10 (20,4%) Serviços declararam que o acesso não é controlado e 2 

(4%) Serviços não responderam à questão7. Os 37 (75,5%) Serviços que declararam controlar o 

acesso, identificaram várias modalidades para o efeito, nomeadamente, o controlo através de 

profissional de saúde na entrada (24 Serviços); informação destinada ao acompanhante em 

folheto ou cartaz afixado nos locais de acesso (23 Serviços); e através de um questionário ao 

acompanhante por parte do profissional que controla a entrada das visitas (10 Serviços). 

Outras modalidades incluem: protecção adequada à infecção (2 Serviços); permanências 

máximas de 10 minutos (1 Serviço); informação no Guia de Acolhimento (2 Serviços); 

informação aos familiares por parte da equipa de saúde (5 Serviços); e quarto de isolamento (1 

Serviço). 

                                                           
6
 A análise desta pergunta inclui a resposta obtida por parte do Serviço de Neonatologia. 

7
 A análise desta pergunta inclui a resposta obtida por parte do Serviço de Neonatologia. 
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Conclusão 

 

Em apenas metade dos Serviços de Pediatria, a idade limite de atendimento é de 17 anos e 

364 dias, sendo que a ARS Norte é a que mais está em cumprimento. Em 2007, a ARS Norte 

adoptou uma estratégia que visa a melhoria da qualidade da prestação de cuidados às crianças 

e adolescentes com menos de 18 anos de idade, sendo o aumento progressivo da idade de 

atendimento em pediatria, uma das medidas.8 Este dado poderá explicar porque que é que a 

ARS Norte é a região em que mais Serviços de Pediatria atendem crianças até aos 17 anos e 

364 dias. 

 

Em relação ao Consentimento Informado, a legislação em vigor prevê que os menores a partir 

dos 16 anos de idade e o discernimento para avaliar o sentido e alcance do consentimento no 

momento em que o presta têm o direito a consentir e dissentir em relação ao tratamento.9 Em 

relação às práticas hospitalares, o que se pode constatar através da análise dos questionários é 

que a obtenção do Consentimento Informado por parte das crianças, mesmo a partir dos 16 

anos, não é por norma, feita.  

 

Todos os Serviços de Pediatria, excepto um, afirmaram incentivar o acompanhamento das 

crianças hospitalizadas, sendo que na maior parte dos casos, os dois pais em simultâneo 

podem acompanhar as crianças durante o dia. No caso dos adolescentes, 39 (81%) Serviços 

declararam que os adolescentes podem escolher o seu acompanhante, sendo que 19 (39,5%) 

Serviços declararam que é permitido aos adolescentes, serem acompanhados pelo(a) 

namorado(a) durante a noite. 

 

Quanto às visitas a crianças hospitalizadas, em cerca de metade dos Serviços que responderam 

ao inquérito, existe uma idade mínima para os visitantes; e em 43 (87,7%) Serviços, as visitas 

por parte de crianças são supervisionadas por um adulto. 

 

É possível constatar também que há uma atenção elevada no que diz respeito ao controlo por 

parte de crianças e adolescentes com doenças infecto-contagiosas.    

 

No seguimento das respostas obtidas através deste inquérito, seria importante aprofundar as 

seguintes questões no futuro: verificar se, de facto, as políticas dos hospitais sobre o 

Consentimento Informado referem explicitamente a obtenção deste em idade pediátrica; 

perceber que medidas estão a ser desenvolvidas, para cumprir a idade de atendimento até aos 

18 anos; e as práticas adaptadas às características e necessidades dos adolescentes, incluindo 

a transição para os cuidados de adultos.  
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Anexo 1. Questionário sobre o consentimento informado, acompanhamento de crianças até 

aos 18 anos de idade e visitas a doentes no internamento hospitalar. 

1) Informações gerais 

Nome do Hospital   

Departamento(s)/Serviço(s) a que correspondem as 
informações disponibilizadas  

  

Responsável por responder ao questionário    

Email   

Idade de limite de atendimento (p. ex. 17 anos e 364 dias)   

 2) Todos os doentes em idade pediátrica são internados em Pediatria?  

Sim    

Não   

Se não, quais as alternativas e em que circunstâncias 

   

 3) Consentimento informado por parte de doentes em idade pediátrica 
 
No Serviço: 

Existe uma política sobre o Consentimento Informado    

Cabe a cada profissional de saúde decidir    

Outro. Por favor, explique 

   

 4) A partir de que idade é obtido o Consentimento Informado em jovens? 

Antes dos 16 anos de idade    

A partir dos 16 anos de idade    

Outro. Por favor, explique 

   

 5) Se o Consentimento é obtido do doente antes dos 16 anos de idade, que critérios são 
utilizados? 

Jovens com mais de 14 anos se considerados capazes após avaliação por 
profissional de saúde  

  

Jovens com mais de 12 anos, geralmente com doença crónica, se considerados 
capazes após avaliação por profissional de saúde   

Outro. Por favor, explique 
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6) O Consentimento Informado é obtido do doente: 

Oralmente, na presença de, pelo menos, uma testemunha, com registo no 
processo clínico  

  

Oralmente, sem testemunhas, com registo no processo clínico    

Por escrito    

Outra forma. Qual? 

   

 7) As crianças/jovens e pais, ou substitutos, recebem esclarecimentos que conduzem ao 
Consentimento Informado através de: 

Enfermeiro    

Médico    

Psicólogo    

Outro. Quem? 

   

 8) Como é dada a informação? 

Informação oral genérica sobre o acto, riscos e alternativas   

Materiais de informação escritos, adequados aos grupos alvo    

Vídeos adequados ao grupo alvo    

Outra forma. Qual? 

   

 9) Nas crianças e adolescentes em que não é obtido o consentimento informado, por serem 
menores de idade ou consideradas incapazes, são-lhes prestadas informações adequadas à sua 
capacidade de compreensão? 

Sempre que possível    

Por vezes    

Raramente    

 10) A partir de que idade são dadas informações?  

     

 11) Nos casos de desentendimento... 

Nos casos de desentendimento por parte dos pais, em que 
situações se considera que não deve ser respeitado?  

  

Nos casos de desentendimento por parte do doente com 
os pais, em que situações se considera que não deve ser 
respeitado?  

  

Nas situações em que há desacordo entre os pais sobre a   
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decisão como procede?  

  

12) Acompanhamento de crianças e jovens até aos 18 anos de idade 
 
É incentivado o acompanhamento de crianças e adolescentes hospitalizados, sem restrições de 
idade? 

Sim    

Não    

Qual a idade limite para estar acompanhado?  

   

 13) Os pais podem estar presentes em simultâneo? 

Sim    

Não    

Só de dia   

Dia e noite   

 14) No caso de não serem os pais, ou de só poder estar um deles, quantos acompanhantes podem 
estar simultaneamente com o doente?  

Um dos pais e outro acompanhante    

Dois acompanhantes que não os pais    

Um acompanhante que não os pais    

Outro. Por favor, explique 

   

 15) No caso de não serem os pais é permitida a presença de acompanhante durante a noite? 

Sim    

Não    

Qual a idade limite do doente para estar acompanhado? 

   

 16) No caso de adolescentes é-lhes permitido escolher o acompanhante mais significativo? 

Sim   

Não   

A partir de que idade pode escolher?  

   

 17) No caso de o(a) adolescente escolher como acompanhante a(o) namorado(a) é permitida a 
sua presença durante a noite? 

Sim   
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Não   

Se sim, em que circunstâncias? 

   

 18) Quais são os principais desafios que se apresentam na gestão do acompanhamento? 

     

 19) Visitas de crianças e adolescentes a doentes em idade pediátrica 
 
Existe uma idade limite mínima em relação às visitas que as crianças e adolescentes internados 
podem receber?  

Sim   

Não   

Se sim, qual é a idade limite? 

   

 20) No caso de haver uma idade mínima existem excepções? 

Sim   

Não   

Se sim, quais? 

   

 21) As visitas por parte de crianças são obrigatoriamente supervisionadas por um adulto?  

Sim   

Não   

 22) Existe alguma forma de evitar o acesso por parte de crianças e adolescentes com doenças 
infecto-contagiosas?  

Sim   

Não   

 23) Se sim, quais? 

Profissional de saúde a controlar as entradas    

Questionário ao acompanhante por parte do profissional que controla a entrada 
das visitas  

  

Informação destinada ao acompanhante em folheto ou em cartaz afixado nos 
locais de acesso 

  

Outra forma. Qual? 

   

                                                      

 

 


