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As crianças são entendidas “como todo o ser humano 
menor de 18 anos” de acordo com a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, ratificada pela Assembleia da 
República em agosto de 1990. A carta que se apresenta 
foi construída com base na Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1990), sublinhado principalmente 
o superior interesse da criança, na Carta da Criança 
Hospitalizada (1988) e na Carta da Criança nos 
Cuidados de Saúde Primários (2021). Acrescenta-se 
ainda que se foca também em inúmeras publicações 
que o Instituto de Apoio à Criança tem divulgado ao 
longo dos anos.
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A criança tem direito a um acolhimento 
num espaço e tempo adequado de modo 
que esta se sinta bem acolhida e 
confortável nas relações que tem de 
estabelecer com os profissionais de 
saúde, bem como os seus pais/familia-
res/cuidadores.

A sala de espera da criança e 
pais/família/cuidadores, o gabinete de 
consulta, a sala de vacinação ou de 
tratamentos, devem apresentar uma 
decoração e equipamento adequados às 
crianças e material lúdico higienizável 
adaptado às diferentes idades 
pediátricas.

A criança deve ser atendida por 
p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  c o m  
c o n h e c i m e n t o ,  c o m p e t ê n c i a ,  
experiência, sensibilidade e formação 
em saúde infantil e pediatria.
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A cr iança tem dire ito a um 
desenvolvimento integral e harmonioso 
da sua personalidade, em ambiente 
familiar, numa atmosfera de felicidade, 
amor, afeto e compreensão, pelo que a 
equipa deve valorizar e reforçar a 
importância deste ambiente.

A criança deve ser cuidada de forma 
integral de modo a assegurar o seu bem-
estar físico, emocional, social e cultural 
e dos seus pais/família/cuidadores, pelo 
que deverá ser proporcionada uma 
vigilância global de saúde à criança nas 
consultas de saúde infantil de 
enfermagem e de pediatra e nos 
diferentes rastreios de vigilância que a 
fundação disponibiliza. 

A criança tem direito a receber 
informação adaptada à sua idade e 
capacidade de compreensão para tomar 
as suas decisões. 
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A criança tem direito a estar 
acompanhada pelos pais/família/cui-
dadores ou outra pessoa de referência 
em todos os momentos da prestação de 
cuidados, consultas e procedimentos 
dolorosos. Sempre que possível, deve 
ser dada a oportunidade à criança para 
escolher quem deseja ter a seu lado nas 
diferentes consultas. A partir dos 16 
anos a criança deve poder escolher se 
quer ser acompanhada pelos seus 
pais/família/cuidadores ou prefere 
estar sozinha durante a consulta de 
enfermagem e médica de saúde 
infantil, bem como nos diferentes 
rastreios de vigilância que a fundação 
disponibiliza.

A criança deve ser preferencialmente 
cuidada pelos seus pais/famí-
lia/cuidadores, devendo ser respeitado o 
desejo dos pais/família/cuidadores 
participarem ativamente nos cuidados 
e o seu nível de participação. Os 
pais/família/cuidadores também 
deverão ser envolvidos nos cuidados e 
tomada de decisão no que diz respeito 
aos procedimentos e tratamentos.
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A criança tem o direito de revelar os 
seus sentimentos, emoções, a sua 
vontade, a sua livre expressão de 
opinião e a participação nas decisões 
que lhe dizem respeito.
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A equipa de saúde, especialmente a 
Enfermeira de Família, deve estar 
preparada e organizada para dar 
resposta às diferentes necessidades da 
criança e pais/família/cuidadores, 
acompanhando e dando suporte às 
distintas estruturas da comunidade 
onde a família se insere (por exemplo, 
escolas, ATL´s).

A confidencialidade é um princípio 
básico no atendimento à criança, para 
que a relação entre a criança e o 
profissional de saúde seja fortalecida. A 
criança tem direito ao cuidado e 
compreensão, à informação, ao dever de 
sigilo profissional e ao respeito pela 
intimidade em todas as situações, 
especialmente na comunicação e 
observação em consulta.
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10.A criança tem direito a que a equipa de 
saúde, sobretudo a Enfermeira de 
Família, privilegie a relação de afeto 
entre criança e aqueles que dela cuidam, 
assumindo as responsabilidades 
parentais e que são figuras de referência.
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