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EDITORIAL

A

ssistência à adolescente é destaque neste volume. Como artigo de capa, Femina traz os resultados do Segundo Fórum acerca dos aspectos éticos
e legais envolvidos no atendimento de adolescentes.
Esse Fórum foi realizado em novembro/2019 durante o
Congresso Brasileiro da Febrasgo, sob a Coordenação da
Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-Puberal. O artigo dá norte seguro para a consulta do
adolescente e destaca os aspectos legais envolvidos no
atendimento à menor de 14 anos de idade, os direitos
sexuais e reprodutivos, o aconselhamento sem a presença dos representantes legais e a eventual violência
contra crianças e adolescentes. A redação é elegante e
clara. Leitura mandatória. Todos os aspectos relacionados ao câncer de mama são ressaltados pela jornalista
Letícia na forma de entrevista com destacados especialistas associados da Febrasgo. Mais importante, traça
projeção para o ano 2020 no Brasil!
A avaliação do residente é destacada em texto redigido por renomados educadores da ginecologia e obstetrícia usando instrumento com base no Exame Clínico
Objetivo Estruturado (OSCE). Não há como declinar sua
deliciosa leitura. O texto é relevante, excepcional e útil
a todos nós! Cenário de como proceder na assistência à
transexualidade é desenhado em documento do Conselho Federal de Medicina (CFM). É atual e extremamente
útil na orientação a esses pacientes. A resolução do CFM
é transcrita na sua forma completa. A Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo libera texto robusto sobre a terapia hormonal em mulheres com
câncer de mama no passado ou recente. O texto tem
alicerce em artigo publicado recentemente em revista
de alto impacto. Vale mergulhar nos detalhes.
No seu caderno científico, Femina publica dois estudos clínicos com casuísticas nacionais, um acerca da
dismenorreia e outro relatando a incidência de cesária
usando critério específico. Ainda, esse caderno acrescenta dois protocolos: um sobre a ultrassonografia
morfológica no segundo trimestre da gravidez e outro
sobre as fístulas urogenitais. Ambos foram redigidos
pelas Comissões Nacionais Especializadas Específicas
da Febrasgo. Femina presta justa homenagem ao Professor Luiz Camano, de São Paulo, mas admirado no
país inteiro, por sua sabedoria intelectual e emocional.
De tudo que deixou, esta frase não pode ser esquecida,
principalmente nos dias atuais: O professor tem que saber fazer, fazer e ensinar a fazer! Embora suspeito como
Editor, posso afirmar que Femina publica um volume
excepcional. Para ler e guardar.
E 2020 está apenas começando, muito mais virá!
Boa leitura!
Sebastião Freitas de Medeiros
EDITOR
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A

tetrícia (Febrasgo) realizou no dia 15 de novembro de 2019,
sileiro de Ginecologia e Obstetrícia, o 2º Fórum sobre Aspectos
Éticos e Legais no Atendimento de Adolescentes, organizado pela
Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-Puberal
da Febrasgo (CNE-GIP da Febrasgo), com o objetivo de reavaliar
as recomendações legais sobre o atendimento de menores de 14
na cidade de São Paulo, publicadas na revista Femina (Femina.
2019;47(4):195-7 e 210-2).(1,2)
O 1º Fórum sobre Aspectos Éticos e Legais no Atendimento de
Adolescentes contou com a participação de 19 debatedores, entre eles, representantes da Febrasgo, Conselho Federal de MediciJustiça, dando origem às recomendações para o atendimento de
menores de 14 anos. Naquela discussão, foram abordados pelos
representantes da Justiça os aspectos legais implicados na situação de menores de 14 anos sexualmente ativas e a obrigatoriedade
da notificação. Os médicos presentes ponderaram sobre o impacto
negativo na relação médico-paciente e a consequente quebra de
parte dos representantes da Justiça sobre as consequências negativas da quebra de sigilo, levando à evasão das adolescentes e
expondo-as a riscos de gravidez, aborto e infecções de transmissão
sexual. Foi consenso no primeiro fórum a necessidade de dar continuidade à discussão.
Neste 2º Fórum sobre Aspectos Éticos e Legais no Atendimento
de Adolescentes, foram abordados os aspectos da consulta ginecológica de adolescentes, os direitos sexuais e reprodutivos das adolescentes, as recomendações do 1º Fórum para o atendimento de
menores de 14 anos, as implicações ético-legais no atendimento
de menores de 14 anos e o olhar da Justiça nos casos de violência
contra crianças e adolescentes.
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DA ADOLESCENTE
Dra. Zuleide Cabral

A adolescência, definida como a fase de transição entre
lógicas, psicológicas e sociais próprias. Ocorrem nessa
fase a separação das figuras materna e paterna e a busca pela identidade pessoal, um passo importante para
a fase adulta. A sexualidade se insere nesse processo,
sobretudo como um elemento estruturador da identidade do adolescente. O exercício da sexualidade por
adolescentes é marcado por descobertas e conflitos
que podem colocá-los em situações de vulnerabilidade,
como aquisição de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gravidez inoportuna, abortos inseguros e violência sexual, com sério impacto na sua saúde sexual e
reprodutiva.(1)
Os profissionais da área de saúde podem ser os primeiros a atender as adolescentes, sendo procurados por
elas espontaneamente ou trazidas por seus pais ou responsáveis. A atenção ginecológica da adolescente tem
gerado algumas polêmicas quando se trata do exercício
entre as leis e os princípios éticos do atendimento, que
por vezes podem confundir, dificultar as tomadas de decisões e levar alguns profissionais a condicionarem o
seu atendimento à autorização ou à presença dos seus
responsáveis legais, os quais costumam interferir no
atendimento e na escolha da conduta. Somam-se ainda
as dificuldades de alguns serviços de saúde e educação
em assegurar os direitos sexuais e reprodutivos dessa
clientela.(1)
Esses fatos descritos relacionam-se com vários fatores como, por exemplo, as próprias divergências dos
marcos legais que definem a adolescência ou o que
significa ser um adulto. Pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), a adolescência vai dos 10 aos 20 anos
incompletos; no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA),(4) a adolescência vai dos 12 aos 18 anos; e o Código
Civil(5) determina que somente aos 18 anos o indivíduo
fica habilitado à prática de todos os atos da vida civil.
Assim, as visões jurídicas sobre a capacidade do adolescente com relação à sua responsabilidade e autonomia têm gerado inúmeras interpretações quando se trata
do exercício da sua sexualidade, ocasionando incertezas
nos profissionais envolvidos no atendimento ginecológico da adolescente referente aos princípios éticos: sigilo,
confidencialidade, privacidade e autonomia.
(4)
pela conferência do Cairo + 5, de 1999, pelo Código de Ética Médica
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(CEM)(7) e nas Resoluções do Fórum de Adolescência, Contracepção e Ética de 2002,(8) estabeleceram as Diretrizes
em relação à saúde sexual e reprodutiva, que compõem o
Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Reprodutiva
de Adolescentes e Jovens, do Ministério da Saúde.(9)
Desde então, essas questões têm sido discutidas por
representarem conflitos éticos e legais vivenciados pelos profissionais da saúde durante o atendimento da
adolescente.
Os principais conflitos relacionados ao atendimento
de adolescentes estão relacionados ao sigilo e à confidencialidade, situações envolvendo violência, aborto e
contracepção.
É de consenso entre os médicos no atendimento de
adolescentes as seguintes situações:
“É vedado ao médico revelar sigilo profissional
relacionado a paciente menor de idade,
inclusive a seus pais ou representantes legais,
desde que o menor tenha capacidade de
discernimento, salvo quando a não revelação
possa acarretar dano ao paciente” (art. 74 do
CEM).(7) A adolescente deve ser incentivada a
envolver seus responsáveis no acompanhamento
e resolução dos seus problemas, sendo os limites
da confidencialidade esclarecidos também para a
família. Nas situações em que a quebra do sigilo
é justificada, a adolescente será esclarecida dos
motivos para tal atitude, antes do repasse da
informação aos seus pais e/ou responsáveis.
Motivos que justificam a quebra de sigilo:
déficit intelectual relevante, percepção da ideia
de suicídio ou homicídio, falta de crítica por
distúrbios psiquiátricos e drogadição, recusa
ao tratamento por doenças de risco, casos em
que haja referência explícita ou suspeita de
abuso sexual, gravidez com ou sem o intuito
de interrupção e atitudes que exponham a
adolescente e/ou terceiros a risco de vida.
A contracepção pode ser indicada para
adolescentes sexualmente ativas, mesmo
menores de 14 anos, preservando o sigilo,
levando-se em consideração o princípio
da proteção à adolescente, segundo o
(10)

Nos casos considerados de risco e diante
da realização de procedimentos de maior
complexidade como inserção de DIU, implantes,
e outros procedimentos invasivos, embora não
haja um posicionamento formal do Conselho
Federal de Medicina (CFM), recomenda-se a
participação dos pais e/ou responsáveis.
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Nas situações em que o profissional tomar ciência
de qualquer modalidade de violência sexual
relatada, evidenciada ou constatada, a notificação
às autoridades competentes é obrigatória
(4)

No caso de gravidez decorrente de estupro,
em que haja divergências relacionadas à
continuidade da gravidez, entre a adolescente e
seus representantes legais, a equipe de saúde
deverá levar o caso à Justiça, por meio do
Conselho Tutelar ou Promotoria de Justiça da
postular em juízo os direitos da adolescente.
O relatório encaminhado à Promotoria deve
preferencialmente ser substanciado com laudo
de psicólogo e assistente social, segundo Normas
Técnicas do Ministério da Saúde de 2012.(11)

RECOMENDAÇÕES PARA O ATENDIMENTO
DE ADOLESCENTES MENORES DE
Dra. Marta F. B. Rehme

Desde 2009, quando foi inserido o art. 217-A(12) do Código
carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos”
caracteriza crime de estupro de vulnerável, os médicos
têm se sentido desconfortáveis para atender adolescentes menores de 14 anos sexualmente ativas, uma vez
que o médico é obrigado a notificar a situação, mesmo
que a relação seja consentida, independentemente da
idade do parceiro ou do conhecimento dos pais ou responsáveis. A notificação se aplica também à menor de
14 anos grávida com ou sem anuência dos pais.
No caso de o parceiro ser menor de 14 anos, caberá
ao Ministério Público avaliar se a ocorrência é ou não
um ato infracional, uma vez que o menor pode ser considerado uma vítima também.
Essa obrigatoriedade foi enfatizada pelos representantes da Justiça presentes no 1º Fórum realizado em
2018, sendo ainda colocado que a omissão do médico,
segundo a lei, pode ser considerada uma contravenção
ou até mesmo pode haver a imputação de conduta lesiva por omissão, prevista no art. 29 do Código Penal
(14)

Os médicos se posicionaram argumentando que as
interpretações jurídicas, no caso das menores de 14
anos, poderão ferir a relação médico-paciente e prejudicar de forma irreversível os adolescentes e adultos

jovens que forem considerados criminosos. Quebrar o
sigilo é um procedimento invasivo aos direitos da adolescente, levando à evasão dela por medo, ficando, desse modo, exposta ao risco de gravidez e infecção sexualmente transmissível (IST).
Além disso, coube questionar se a gravidade do delito de um jovem, quando a relação sexual com menor de
14 anos ocorre com o consentimento dela, muitas vezes
com conhecimento dos pais, justifica sua equiparação
ao estuprador que comete o crime com violência e/ou
ameaça à vida da vítima. Ou de outra forma, é justo uma
pessoa que nos arroubos da juventude inicia sua vida
sexual com outra, menor de 14 anos, de forma consensual receber o carimbo de estuprador para o resto de
sua vida?
E mais ainda, a legislação, ao incluir atos libidinosos
no crime de estupro, dissociou-se da realidade atual,
uma vez que cada vez mais jovens menores de 14 anos
experimentam atos diversos da conjunção carnal em
seus relacionamentos, sendo, portanto, também considerados criminosos. Vejamos as situações abaixo vividas por muitos médicos:
M.C., 13 anos, e D.J., 17 anos, procuram ajuda no
serviço de saúde. Ambos estudam na mesma
escola, estão “apaixonados” e tiveram uma relação
sexual. Foi a primeira vez de ambos. O casal está
preocupado com gravidez e quer orientação
contraceptiva. Os pais não sabem ainda do ocorrido.
O namorado de M.C. será acusado de ser estuprador
e sofrerá medidas socioeducativas, com perda
de liberdade. Se tivesse 18 anos, estaria preso.
C.M., 13 anos, dá entrada no pronto atendimento
da maternidade em trabalho de parto. O pai da
criança, J.P., tem 18 anos. “Foi a nossa primeira vez
e não achamos que ia acontecer” – diz o casal.
Embora nervosos, ambos estão felizes. As famílias
vão ajudar para que continuem os estudos.
Neste caso, C.M. vai criar a criança sozinha, porque
J.P. será preso por estupro e seus pais responderão
por crime de omissão.
Dona C.K. comparece à Unidade de Saúde com a filha
de 13 anos e pede: “Doutora, ela está namorando
o filho da minha comadre. Ele tem 15 anos, é um
rapaz de família, e sabe como é, né? Aconteceu o
pior, acabaram transando. Eu gostaria muito que a
senhora prescrevesse um anticoncepcional para ela”.
A médica poderá prescrever o contraceptivo,
no entanto será obrigatória a notificação,
consequentemente o rapaz será acusado de ser
estuprador e a mãe da paciente, de ser omissa e
conivente com o crime.
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Como se trata de situações particulares que envolvem afeto, na maioria das vezes, é necessário pensar na
proteção integral aos adolescentes, afirmada no ECA, o
que implica o reconhecimento de que crianças e adolescentes estão em condições peculiares de desenvolvimento, o que, no entanto, não as reduz à condição de
objeto de intervenção.

DOS ADOLESCENTES
Dra. Anna Cunha

Atualmente temos a maior população de jovens da hiscom maior número de jovens, com 51 milhões. Essa
faixa etária representa um capital humano estratégico
pelo seu potencial inovador, criativo, construtivo, empreendedor e de liderança. Para isso, se faz necessária
a garantia de condições para fazerem escolhas de vida,
transitando da adolescência para a vida adulta de forma segura e saudável, para que alcancem seu pleno
potencial.(15)
A evolução dos direitos relacionados à saúde de adolescentes ocorreu por meio de compromissos estabelecipante e signatário, entre eles: o Programa de Ação do
Cairo (1994)
O
papel dos serviços de saúde, incluindo saúde sexual e
reprodutiva, fez parte desses marcos internacionais para
que pudessem atender aos direitos, às necessidades e
às expectativas dos adolescentes.
Programa de Ação do Cairo (1994) – com a participação de 179 países, cunhou os direitos reprodutivos como
parte dos direitos humanos, os quais incluem: o direito
de decidir livre e responsavelmente sobre ter ou não filhos, quando e quantos filhos ter; o direito de desfrutar
de uma vida afetivo-sexual satisfatória e segura, livre de
doenças e infecções, exercida sem violência, com respeito mútuo, igualdade e o pleno consentimento entre
os parceiros; o direito de ser informado(a) e de ter acesso aos métodos eficientes, seguros, aceitáveis e financeiramente adequados de planejamento reprodutivo e
o direito de acesso a serviços apropriados de saúde que
propiciem às mulheres as condições de passar com segurança pela gestação e parto.
Consenso de Montevidéu
houve revisão do
Programa de Ação do Cairo, mantendo a ênfase nos direitos reprodutivos, garantindo o direito à confidencialidade e à privacidade, permitindo ao adolescente tomar
decisões livres, informadas e responsáveis. Os países
se comprometeram a implementar programas de saúde
sexual e reprodutiva integrais, oportunos e de qualidade para adolescentes e jovens, que incluam serviços de
74 | FEMINA 2020;48(2): 70-81

saúde sexual e saúde reprodutiva amigáveis, com respeito ao gênero, direitos humanos, intergeracional e intercultural, garantindo acesso a métodos contraceptivos
modernos, seguros e eficazes, respeitando o princípio
de confidencialidade e privacidade, para que adolescentes e jovens exerçam seus direitos sexuais e direitos
reprodutivos, tenham uma vida sexual responsável, prazerosa e saudável, e tomem decisões livres, informadas
e responsáveis com relação à sua vida sexual e reprodutiva e ao exercício de sua orientação sexual.
mil adolescentes com idade entre 10 e 14 anos vivem
em uniões consensuais, civis e/ou religiosas. As uniões
precoces aumentam o risco de IST, incluindo o vírus da
tupro, gravidez indesejada, abortos em condições inseguras e morte materna.(17)
O percentual de nascidos vivos de adolescentes é diferente em várias partes do mundo. A estatística mundial é de 10,9% de nascimentos de filhos de mães entre
15 e 19 anos. A América Latina e o Caribe apresentam
com mães nessa faixa etária.(18)
venha diminuindo lentamente com o passar dos anos,
percebe-se um aumento na taxa de fecundidade de
mães de 10-14 anos, especialmente nas regiões Norte e
(18)

Dados de 2017 da proporção de nascidos vivos de
mães com idade entre 10 e 19 anos evidenciam dife-

na região Sul. Além das desigualdades regionais, outras
desigualdades são evidenciadas: 7 em cada 10 adolesnão trabalham nem estudam, reforçando o círculo vicioso da pobreza.(15,18)
ria aumentar sua produtividade (produto interno brulescentes adiassem a gravidez para após os 20 anos de
idade.(19)
O início das relações sexuais antes dos 15 anos, na

progressivamente maior nas faixas etárias mais jovens:
(15)

apresentou um aumento nos anos 1990 e uma queda
progressiva a partir do ano 2000, mas sem significativa
redução na faixa etária até 14 anos. Evidências indicam
vínculo com a violência sexual.(18)
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Com relação à prevenção de IST, dados do Ministério
habitantes, na faixa etária de 15 a 19 anos, está estável
enquanto nos homens há um aumento progressivo de
(20)

A violência sexual é mais um fator de vulnerabilidade
22.918 casos atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS)
e 49.497 casos registrados por polícias brasileiras, sendo
(21)

Como propostas para a mudança do cenário atual,
estão: a informação, incluindo a educação integral em
sexualidade e a construção de habilidades para a vida;
o acesso a insumos de saúde sexual e reprodutiva com
serviços acolhedores para os adolescentes; o fortalecimento de trajetórias educacionais e profissionais; e a
promoção do empoderamento das adolescentes e da
corresponsabilidade masculina no exercício da sexualidade.
As sociedades devem fornecer informações que ajudem os adolescentes a atingirem a maturidade necessária para tomar decisões responsáveis, entendendo sua
sexualidade e se protegendo contra gravidezes indesejadas e infecções sexualmente transmissíveis. (15)

As crianças e adolescentes menores de 14 anos,
nal, com previsão tipificada no Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,(14) art. 217-A (incluída a redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009,(12) e
(29)
de 2018), que determina que crime
de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da
vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
Assim, nos casos de violência de crianças e adolescentes menores de 14 anos, a notificação é compulsória
para que a rede de proteção possa ser acionada, confor(4)
que determina que os
casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem
Diante desse cenário fático e normativo, busca-se saber e refletir sobre alguns cenários e gargalos relacionados à notificação na assistência médica ginecológica
e obstétrica de crianças e adolescentes, menores de 14
anos.
Passamos a analisar alguns cenários envolvidos na
assistência médica ginecológica e obstétrica de crianças
e adolescentes menores de 14 anos, no que se refere à
notificação e à privacidade dos pacientes, à assistência
e ao aconselhamento de pacientes sem a presença dos
representantes legais e à notificação compulsória nos
casos de violência e alguns gargalos para reflexão.

NO ATENDIMENTO DE PACIENTES
MENORES DE 14 ANOS

A NOTIFICAÇÃO E A PRIVACIDADE
DOS PACIENTES

Dra. Márcia Santana Fernandes

Os direitos da personalidade, em particular os direitos
à privacidade, dos pacientes menores de 14 anos estão
devidamente protegidos pelo ECA, conforme previsto no
art. 17, que determina que “o direito ao respeito consiste
na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.(4)
Da mesma forma, o sigilo profissional é assegurado
pelo capítulo IX do art. 74 do CEM:(7) “É vedado ao médico
revelar sigilo profissional relacionado à 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”.
Entretanto, a proteção à privacidade de crianças e
adolescentes e o correspondente dever de confidencialidade dos médicos não são incompatíveis nos casos

A proteção e o reconhecimento dos Direitos de Crianças e Adolescentes se iniciou significativamente a partir
da Constituição Federal de 1988 (art. 227).(22) Seguem o
(4)
Decreto nº 99.710/1990,
(24)
(25)
a Lei nº 8.080/1990 do SUS,
(sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência) e o Decreto
que regulamenta a lei anterior. Dentre
nº
eles, destaca-se a proteção aos direitos da personalidade e fundamentais à garantia a integridade física, moral
(27)
do
e psicológica. Somam-se a Portarias nº
Ministério da Saúde e recentemente a Resolução nº 299,
de 5 de novembro de 2019,(28) que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a
(25)
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de diagnóstico de violência e abusos diagnosticados ou
suspeitos. Assim, a vedação do art. 74 do CEM não impede ou exime o médico de fazer as notificações compulsórias de doenças previstas nas portarias do Ministério
da Saúde, nem as comunicações de riscos previstas em
lei, como o Estatuto da Criança e do Adolescente.

ASSISTÊNCIA E ACONSELHAMENTO
DE PACIENTES SEM A PRESENÇA

Relato da paciente que deseja
orientação e anticoncepção.

NOS CASOS DE VIOLÊNCIA

A assistência de crianças e adolescentes menores de 14
anos para aconselhamento e assistência é devidamente
legítima do ponto de vista médico, bioético e jurídico,
desde que o paciente tenha pleno discernimento e noções de autoproteção e risco. Esse atendimento é igualmente necessário para a proteção de crianças e adolescentes, pois permite a observação e diagnósticos de
casos de violência ou abusos praticados por membros
da família ou relacionados.
No que concerne ao discernimento, segundo Goldim
o processo de consentimento deve considerar
a situação concreta e os estágios de desenvolvimento
psicológico-moral do indivíduo, assim como sua vulnerabilidade social. O autor identifica quatro estágios de
consciência da regra que são perceptíveis: a anomia,
a heteronomia, a autonomia e a socionomia. Cada um
informação para os indivíduos e a base na qual a autorização será fornecida pelos indivíduos.
Na tabela abaixo, o autor sistematiza esses estágios:
Estágio de
consciência da regra

Informações
disponíveis ao
indivíduo

Autorização
baseada na situação
do indivíduo

Anomia

Não relevantes

Impulso

Não questionáveis

Constrangimento

Autonomia

Questionáveis

Decisão individual

Socionomia

Compreensíveis

Confiança recíproca

Entretanto, há algumas situações sensíveis, relacionadas ao aconselhamento sexual ou informações relacionadas a práticas sexuais, nos casos de atendimento de
menores de 14 anos, sem a presença dos representantes
legais, conforme identificadas pela Febrasgo, publicadas
na revista Femina, 2019;47(4):210-2, para as quais tereDireito, Medicina etc.), propor o encaminhamento mais
adequado. Destaco alguns cenários:
Relato da paciente de que mantém atividades
de namoro ou prática sexual com parceiros(as)
da mesma faixa etária ou menores de
18 anos, a princípio sem violência;
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Relato da paciente de que mantém atividades
de namoro ou prática sexual com parceiros ou
parceiras da mesma faixa etária ou maiores
de 18 anos, a princípio sem violência;

Conforme tivemos a possibilidade de tratar neste relatório, a notificação é obrigatória por Lei nºs casos de
violência de crianças e adolescentes menores de 14
anos. Apesar das determinações legais, a subnotificação
da violência contra crianças e adolescentes é uma reaOs principais motivos que justificam a subnotificação
são: a) dificuldade de identificar a violência, cultura familiar pela falta de educação e preparação dos profissionais durante a sua formação; b) banalização da violência como forma de reprodução de padrões culturais;
c) questões estruturais que dificultam o ato de notificar;
d) ameaça do agressor e perseguição da família aos profissionais; e) ato considerado como alheio aos cuidados tipicamente médicos; f) os profissionais temem os
transtornos legais advindos da notificação, medo, insegurança emocional e de defesa; e g) descrença quanto à
obtenção de uma efetiva resolução do problema.
O reconhecimento da subnotificação exige aperfeiçoamento e reflexão sobre mecanismos e gargalos
relacionados a notificação, procedimentos e seus respectivos efeitos para alterar e efetivamente promover a
melhor assistência a crianças e adolescentes menores
de 14 anos. Da mesma forma, é importante reconhecer
que é fundamental abordar os aspectos relacionados ao
bem-estar dos profissionais para garantir que a notificação seja efetivamente encaminhada, considerando a
solidariedade e a responsabilidade.
dessas situações deve ser feita por meio de uma perspectiva integrada, não excludente, dos princípios da
dignidade, autonomia, vulnerabilidade e integridade. A
quebra de sigilo se justifica nas situações já descritas
anteriormente.
forma integrada, considerando expressões da realidade
fenomenológica concreta do cotidiano da vida humana,
midamente, Kemp e Rendtorff demarcam esses princípios da seguinte forma:
A dignidade não deve se restringir à autonomia, mas
deve ser destacada como o valor fundante e intrínseco
do indivíduo, de todo ser humano em seu encontro com
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o outro. A dignidade diz respeito a si e aos outros: devo
me comportar com dignidade e devo considerar a dignidade do outro; ou seja, não devo abandonar o comportamento civilizado e responsável, e o outro não deve ser
comercializado e nem escravizado.
A autonomia não deve ser apenas interpretada no
sentido liberal de “permissão”, mas sim devem-se considerar cinco aspectos da autonomia: 1) capacidade de
criação de ideias e objetivos para a vida; 2) capacidade
cidade de decisão e ação racionais sem coerção; 4) capacidade de envolvimento político e responsabilidade
pessoal; 5) capacidade de consentimento informado.
A vulnerabilidade, por sua vez, diz respeito à integridade como um princípio básico para o respeito e a
proteção da vida humana e não humana. O princípio
da vulnerabilidade pode estabelecer pontes entre estranhos morais em uma sociedade pluralista. Da mesma
forma, reconhecer a vulnerabilidade deve ser um dos
pontos de partida essencial para a formulação de políticas no moderno estado de bem-estar social. O respeito
à vulnerabilidade não é uma demanda por vida perfeita
e imortal, mas o reconhecimento da finitude da vida e,
em particular, a presença terrena de sofrimento dos seres humanos.
A integridade está conectada com a retidão, honestidade e boas intenções, sendo considerada universalmente como uma qualidade da pessoa como tal. Assim,
refere-se à coerência da vida no tempo e no espaço (na
memória e na vida corporal), que não deve ser tocada e
destruída. É a coerência da vida, que é lembrada a partir
de experiências e, portanto, pode ser contada em uma
narrativa. Assim, o respeito à integridade é o respeito à
privacidade e ao ambiente pessoal e, em particular, ao
entendimento do paciente sobre sua própria vida e doença no corpo e na alma. A integridade é o princípio mais
importante para a criação de confiança entre o médico e
o paciente, porque exige que o médico ouça o paciente
contando a história sobre sua vida e doença.
A perspectiva integrada para interpretação dos princípios da dignidade, da autonomia, da vulnerabilidade
e da integridade proporciona uma forma mais ampla
para análise das situações envolvendo assistência ou
pesquisa na área da saúde. Da mesma forma, permite
perspectiva do paciente e a perspectiva dos profissionais da saúde.
Por fim, a notificação dos casos de violência de crianças e adolescentes constitui o primeiro passo para o
enfrentamento da violência que acomete a população
infantojuvenil para acionar a rede de proteção social
e é importante instrumento de política pública, sendo
reconhecida como uma estratégia fundamental para a
garantia dos direitos de crianças e jovens; em particular,

para o enfrentamento dos casos de violência de crianças e adolescentes, menores de 14 anos, envolvendo situações de iniciação da atividade sexual, considerando
os dados que refletem a realidade do país.
O Projeto de Lei nº 1.880/2019, da Comissão de Seguridade Social e Família, dispõe sobre a garantia de
proteção a agentes públicos que comuniquem casos
de suspeita de violência, agressão e maus-tratos contra
crianças e adolescentes. Autor: Deputado José Medeiros
e relatora: deputada Dulce Miranda; é exemplo da necessidade de olharmos para as fragilidades estruturais
e que envolvem a segurança dos profissionais que realizam a notificação.

CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Dra. Maria Regina Fay de Azambuja

Nas últimas décadas, a partir da Constituição Federal
(CF) de 1988,(22) várias mudanças na legislação foram
realizadas para a proteção de crianças e adolescentes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),(4) editado
em 1990, reconheceu esses indivíduos como sujeitos de
direito e em fase especial de desenvolvimento, na condição de prioridade absoluta. Assim, o ECA, em atenção ao
comando constitucional, revolucionou conceitos e práticas até então incorporadas pelo mundo adulto. Essa
mesma legislação assegura à criança e ao adolescente o
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos
na CF e na legislação (art. 15 do ECA).(4)
Por outro lado, o Código de Ética Médica,(7) que regula a atividade profissional do médico, garante o sigilo profissional, desde que o menor tenha capacidade
de discernimento, salvo quando a não revelação possa
acarretar dano ao paciente (art. 74).
No aspecto criminal, em 2009, a Lei nº 12.015(12) alterou a denominação de crimes contra os costumes para
crimes contra a dignidade sexual, unificando os crimes
de estupro (dependente de conjunção carnal) e o crime
de atentado violento ao pudor (sem conjunção carnal);
passando a existir o crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável:
Estupro
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique
a 10 (dez) anos. § 1º Se da conduta resulta lesão
corporal de natureza grave ou se a vítima é
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze)
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A Lei maior é a Constituição Federal (CF),(22) que gaanos. § 2º

(4)

Além disso, a saúde é direito fundamental da criança
e do adolescente, devendo ser garantida com absoluta
prioridade (art. 227 da CF).(22)
Embora o Código Penal tipifique como crime a prática
de ato libidinoso ou de relações sexuais com menor de
14 anos, a obrigatoriedade de o médico comunicar ao
Conselho Tutelar ou ao Ministério Público está atrelada,
no nosso sentir, à configuração de suspeita ou confir-

(12)
Estupro de vulnerável
conjunção carnal ou praticar outro ato

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as
caput
por enfermidade ou deficiência mental, não
tem o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que, por qualquer outra causa,
º Se da
conduta resulta lesão corporal de natureza
anos. § 4º
Nesse sentido, no estupro de vulnerável (art. 217-A do
CP),(12) presume-se a violência envolvendo menores de
14 anos. Para as adolescentes com idade entre 14 anos
e 18 anos incompletos, a lei exige a prova de violência,
caput, do ECA(4) obriga o profissional da saúde a comunicar os casos de suspeita ou
confirmação de maus-tratos praticados contra criança
e adolescente, sob pena de incorrer no art. 245 do ECA.
Não há dúvidas de que toda a suspeita ou confirmação
de maus-tratos exige do profissional da saúde a comuque o médico, profissional da saúde ou professor que
deixar de comunicar esses casos pode sofrer penalidade
(4)

A questão que merece ser trazida ao debate diz respeito aos casos em que, na avaliação do médico, não
se configura suspeita ou confirmação de maus-tratos.
Estaria o médico obrigado a comunicar aos órgãos comContravenções Penais, os casos de adolescentes que
relatam ter mantido relações sexuais? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem proferido decisões absolvendo jovens que mantiveram relações sexuais com
adolescentes de idade próxima, decorrentes de relação
de namoro ou de afetividade (TJRGS, Apelação Criminal
viane de Faria Miranda, julgado em 17/10/2019). Nesse
sentido, no nosso sentir, nos casos em que não estiver
presente a suspeita ou confirmação de maus-tratos, entendemos que a comunicação ao Conselho Tutelar ou
Ministério Público, por parte do médico, não se mostra
obrigatória, em face do disposto no art. 74 do Código de
Ética Médica,(7) em especial quando o médico avaliar os
prováveis prejuízos que a comunicação poderia acarretar à saúde da paciente.
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art. 245 (ambos do ECA).(4)
Cabe ressaltar que a situação do médico é diferente da
situação do professor. Ambos devem comunicar os casos
so I, do ECA),(4) porém o médico está protegido pelo sigilo,
como lhe assegura o art. 74 do Código de Ética Médica.(7)
Sendo assim, sugere-se que o ginecologista examine, entre outros, os seguintes fatos, a fim de formar seu
convencimento sobre a existência de suspeita ou confirmação de maus-tratos praticados contra sua paciente:
a) idade da vítima; idade do(a) parceiro(a); b) existência
de relação afetiva prévia; c) consentimento da vítima
com a prática do ato libidinoso ou das relações sexuais;
d) consentimento dos pais; e) presença de impedimento
para a oferta de resistência (embriaguez, retardo mental, torpor etc.); f) existência de sinais de violência física;
g) presença de coerção e indícios de exploração sexual.
Para concluir, afirma-se que, embora qualquer situação envolvendo a prática de ato libidinoso ou relações
sexuais com adolescentes com idade inferior a 14 anos,
em tese, configure o tipo penal de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP,(12) ressaltam-se as particularidades que envolvem a obrigatoriedade do médico
de comunicar os fatos ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, conforme acima examinado.

Tendo em vista a necessidade de garantir os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes, assegurados em
como o Programa de Ação do Cairo (1994), o Consenso de
as Recomendações do Ministério da
Saúde, por meio de publicações como “Marco legal: saúde, um direito de adolescentes” (2007) e “Saúde sexual
e a responsabilidade das
e saúde reprodutiva”
Associações Médicas na discussão de assuntos relevantes
para a promoção de saúde e prevenção de violência contra crianças e adolescentes, os resultados do debate do
Fórum apontam no sentido de propor medidas cabíveis a
serem implantadas para melhorar a assistência dessa população e nortear a conduta dos profissionais de saúde.
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Os profissionais da área de Saúde e do Direito, presentes no Fórum, demostraram sua preocupação especialmente sobre o art. 217-A do Código Penal, alterado
pela Lei nº 12.015/2009,(12) que obriga o médico a notificar a relação sexual com menor de 14 anos, mesmo
que a relação sexual seja consentida e de conhecimento dos pais ou responsáveis, podendo acarretar prejuízo
familiar, nos seguintes aspectos:
Embora seja de conhecimento médico que crianças
e adolescentes estão em condição peculiar de desenvolvimento, tal fato não as reduz à condição de
objeto de intervenção e nem de comparação com indivíduos portadores de doença mental ou condições
neurológicas;
Ao ser obrigado a notificar, mesmo com a intenção de
proteção, tal fato gera estigmatização e consequências penais ou infracionais ao parceiro, mesmo nas
relações consentidas ou quando ambos têm idades
próximas. É importante salientar que uma acusação
de estupro caracteriza um crime hediondo, portanto
não prescreve, rotulando o suposto agressor por toda
a vida e, se maior de idade, condenando-o à prisão comum com todos os riscos e consequências desse ato;
Todos os envolvidos no processo, como os familiares,
a comunidade e os profissionais de saúde, sofrerão
consequências sociais e psicológicas pelo ato da notificação, quebra de sigilo e acusação do parceiro. A judicialização comprometerá a relação médico-paciente,
resultando em baixa adesão às orientações, evasão das
adolescentes dos serviços de saúde, diminuição da prevenção de agravos como infecções de transmissão sexual e gravidez precoce;
Aumento da insegurança dos profissionais de saúde
no atendimento dessa faixa etária, levando muitos a
evitarem atender menores de 14 anos, principalmente na rede de atenção primária, considerada a porta
de entrada dos serviços de saúde e de extrema rele-

Com base nas apresentações e discussões do fórum,
foram elaboradas as seguintes recomendações para o
atendimento médico das adolescentes:
Os profissionais de saúde devem atender as adolescentes de forma diferenciada, respeitando a privacidade e o sigilo, e avaliar sua capacidade em acatar as
orientações por meios próprios. A individualidade de
cada adolescente deve ser respeitada, e o profissional deve manter uma postura de acolhimento, centrada em valores de saúde e bem-estar;
A ausência dos pais ou responsáveis não deve impedir o atendimento médico da jovem, seja em primeira

consulta ou nos retornos. A participação da família
no processo de atendimento da adolescente é altamente desejável, no entanto os limites desse envolvimento devem ficar claros para a família e para a
jovem. A adolescente deve ser incentivada a envolver
a família no acompanhamento dos seus problemas;
O sigilo entre médico e paciente deve ser mantido,
sendo os pais ou responsáveis informados sobre o
conteúdo das consultas somente com o expresso
consentimento da adolescente (por exemplo, nas
questões relacionadas à sexualidade e à prescrição
de métodos contraceptivos), o que deve ser registrado com clareza no prontuário da paciente;
Em todas as situações em que se caracterizar a necessidade da quebra do sigilo médico, a adolescente
deve ser informada, expondo-se os motivos para essa
atitude e registrando-os no prontuário da paciente;
Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra adolescentes devem obrigatoriamente ser
comunicados ao Conselho Tutelar da localidade de
moradia da adolescente e/ou outra autoridade competente (como Delegacia de Proteção da Criança e do
Adolescente ou Ministério Público);
A contracepção pode ser indicada para adolescentes sexualmente ativas, mesmo menores de 14 anos
(independentemente da notificação nos casos de
menores de 14 anos), levando-se em consideração
o princípio da proteção à adolescente, segundo o
(10)

Na realização de procedimentos de maior complexidade em pacientes menores de 18 anos, como inserção
de DIU, implantes e outros procedimentos invasivos, recomenda-se a autorização dos pais e/ou responsáveis;
Diante de situações consideradas de risco (por exemplo, gravidez, abuso de drogas, não adesão a tratamentos recomendados, doenças graves, risco à vida ou à
saúde de terceiros, procedimentos cirúrgicos), torna-se
necessária a participação dos pais ou responsáveis.
Foi também firmado o posicionamento de que, no
caso de adolescentes menores de 14 anos que procuram
atendimento com atividade sexual, caberá ao profissional
avaliar o contexto no qual está inserida a relação sexual
para formular um juízo crítico da situação e decidir sobre a notificação. No caso de o profissional, após avaliar
a situação, optar por não notificar, por considerar que a
quebra de sigilo trará prejuízo para a relação médico-paciente, os seguintes aspectos devem ser considerados e
devidamente registrados em prontuário médico:
Anotar se a adolescente procurou o serviço por iniciativa própria ou acompanhada (mãe, pai, responsável, namorado);
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Idade da adolescente e do parceiro;
Identificar o grau de afetividade na relação e registrar
que a relação sexual foi consentida;
Afastar a possibilidade de impedimento para a oferta
de resistência na relação sexual (por exemplo, se a
adolescente estava embriagada, retardo mental, torpor, sob efeito de drogas etc.);
Afastar as situações de maus-tratos, abuso ou exploração sexual;
Anotar se há consentimento dos pais e, no caso de
desconhecimento deles, anotar a razão pela qual a
adolescente não compartilha a situação com os pais
ou responsáveis, para afastar abuso por parte de
membros da família;
Anotar que a adolescente foi aconselhada a compartilhar com os pais a sua situação;
Anotar que a notificação não foi realizada em respeito ao art. 74 do Código de Ética Médica,(7) para
evitar a quebra de sigilo e prejuízo da relação médico-paciente;
Anotar que a adolescente foi identificada como capaz
de compreender as orientações dadas e conduzir-se
por meios próprios;
Anotar que a contracepção foi indicada baseada nos
princípios de proteção à adolescente.
A Febrasgo permanece preocupada com as consequências da iniciação sexual precoce, em especial das
meninas menores de 14 anos, nas quais a gravidez está
intimamente associada à violência sexual. No entanto, considera que a notificação de todos os casos indiscriminadamente sem uma avaliação individualizada
levará à evasão dessa clientela dos serviços médicos
(consultórios, hospitais, ambulatórios), além da possível resistência dos profissionais, principalmente da rede
de atenção primária, considerada porta de entrada dos
serviços de saúde, para atender essas pacientes, por
medo das repercussões legais. Essa situação causará
prejuízos para as adolescentes, que estarão desamparadas e suscetíveis a aumentar os índices de gravidez não
planejada, infecções sexualmente transmissíveis, aborto
e consequente morbimortalidade materno-fetal.
Os profissionais de saúde que trabalham com adolescentes necessitam de amparo legal para terem autonomia no sentido de avaliar, caso a caso, as situações
que envolvem menores de 14 anos, para que não se
quebre a relação médico-paciente. Enquanto se chega
a um consenso entre ética e justiça, o médico deve contar com sua percepção, juízo crítico e registro minucioso
dos fatos de que teve conhecimento na consulta, devidamente anotados em prontuário médico.
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