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Direitos humanos e 
adolescência 

Convenção dos Direitos das Crianças, aprovado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989, 

reconhece: 

• O valor intrínseco da criança e adolescente como 

pessoa, portadores de direitos próprios independente 

dos direitos de seus pais; 

• A necessidade de especial respeito à sua condição de 

pessoa em desenvolvimento. 

• A necessidade de priorizar-se políticas públicas para 

este segmento. 

 
 

 

 

 



3
 

Recomendações do Comitê do Direitos da 
Criança - ONU 

Saúde e Desenvolvimento  (Adolescent health and 
development in the context of the Convention on the Richts of 

the Child (CRC/GC 2003/4) 

Recomendação Geral: Garantir a autonomia do adolescente 
para enfrentamento de suas questões de saúde como o direito 
à privacidade, ao sigilo, ao consentimento informado, a 
informação, à proteção contra qualquer ato violento . 

 

Específica: garantir o acesso a informações sobre saúde 
reprodutiva e sexual para pais e criança; especialmente em 
relação as doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, e a 
adoção de medidas preventivas como o uso da camisinha; 
promover o apoio familiar e estimular a confiança mútua. 

 

 

 



Estudos apontam : 

• restrições de acesso aos serviços de saúde e 

de informações sobre situações de violação dos 

direitos aos cuidados integrais, com privacidade e 

confidencialidade.  

• dificuldades informativas e comunicativas na 

família para tratar sobre sexualidade, e muitas 

dúvidas dos pais sobre o papel na educação 

sexual dos filhos.  

• dificuldades  dos profissionais e da sociedade 

em geral  em garantir da autonomia dos 

adolescentes para as questões sexuais, 

considerando os deveres sociais e legais da família 

na tutela do filhos.  
 

 



As recomendações internacionais destacam a 
importância do  envolvimento das famílias e da 
comunidade  para o efetivo acesso à saúde 
reprodutiva e sexual, e os adolescentes como  
titulares de direitos sexuais e reprodutivos. 
 
O reconhecimento formal destes princípios no 
plano normativo não significa que esta concepção 
seja inteiramente compreendida ou aceita pela 
cultura envolvente, conduzindo controvérsias 
políticas e legais. 
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Limitações etárias nas leis 
brasileiras 

• ECA – criança até 12, adolescente a partir de 12-21 anos 

• Código Civil – 18 anos 

• Código Penal – exercício da atividade sexual – 14 anos 

(estupro de vulnerável) 

• Código Eleitoral – 16 anos 

• Direito à ligadura tubária ou vasectomia – 18 anos e dois 

filhos, ou 25 anos. 

 

 



7
 

Limitação legal para o exercício de direitos 

 

Art.142 - Os menores de 16 (dezesseis) anos serão representados e os 

maiores de 16 (dezesseis) e menores de 21 (vinte e um) anos 

assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação 

civil ou processual. 

 

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança 

ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de 

seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou 

assistência legal ainda que eventual. 

 

Estatuto da Criança e Adolescente – Lei n.º 8069/90 



Como compreender e 

encaminhar os conflitos de 

interesses que envolvem o livre 

exercício de direitos sexuais e 

reprodutivos pelos adolescentes 

e os deveres sociais e legais da 

família na tutela do filhos? 
 

 

 



Recomendações do Comitê da Criança  

 

Estimular o respeito ao direito à privacidade, à 

confidencialidade e ao consentimento 

informado desse segmento, com práticas de 

aconselhamento individual, e que as 

informações prestadas só sejam reveladas com 

consentimento do adolescente ou nos casos em 

que é permitida a quebra de sigilo em relação 

aos adultos. 



Recomendações do Comitê da 

Criança  

 
Aos adolescentes com maturidade deve ser 

garantido o direito de solicitar serviço ou 

tratamento, ou quando o adolescente não 

possui maturidade suficiente – antes do 

consentimento dos pais – deve ser 

assegurado sempre o direito de livre 

expressão da sua decisão. 



O acesso aos direitos dos adolescentes não pode 

ser obstruído pela idade da pessoa atendida, mas 

tão somente por condições pessoais e 

circunstâncias que de fato apresentar. 

 

A assistência à saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes deve sempre ser concebida de forma 

a excluir qualquer outra norma que se mostre 

prejudicial ao bem juridicamente tutelado – à vida, 

à saúde, à dignidade, à liberdade e ao pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, na 

perspectiva do seu interesse e de sua absoluta 

prioridade. 



Obrigada ! 


