
 

 
Toda a CRIANÇA tem DIREITO a um lugar para viver, à alimentação, a cuidados de saúde, ao lazer, à 
educação, à cultura, ao respeito, à igualdade, à liberdade e à convivência familiar e 
 

Em 20 de Novembro de 1959, a ONU fez a Declaração d os Direitos da Criança, com 10 artigos

Em 1989 foi adaptada, por consenso na Assembleia
da Criança. Constitui o primeiro documento internacional a reconhecer que as crianças devem participar 
nas decisões que lhes dizem respeito. Para além de out
O direito à opinião e participação
(UNICEF; 2004) 
 

“Cidadania é o direito de ter direitos e o dever de  respeitar os direitos dos outros”

 
O Direito da Criança nos Serviços de Saúde
 

 “Os serviços de saúde devem garantir o direito ao acesso de todas as crianças sem 
discriminação. 

 
 Os profissionais de saúde devem explicar à criança o seu estado de saúde, de modo adequado à 

sua idade, maturidade e nível de compreensão.
 

 A criança tem o direito de expressar a sua opinião.
 

 Os profissionais de saúde devem ter formação e preparação para identificar crianças vítimas de 
maus-tratos, abuso e/ou outras formas de violência.

 
 Os serviços de saúde devem ter espaços adequados a todas as crianças e proporcionar

atividades educativas e lazer.
 

 Os adolescentes têm direito à ajuda médica, respeitando a sua privacidade e confidencialidade
 

 

“A criança que tem os seus direitos respeitados aprende a
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O Direito da Criança à Saúde  

Toda a CRIANÇA tem DIREITO a um lugar para viver, à alimentação, a cuidados de saúde, ao lazer, à 
educação, à cultura, ao respeito, à igualdade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Em 20 de Novembro de 1959, a ONU fez a Declaração d os Direitos da Criança, com 10 artigos
 

Em 1989 foi adaptada, por consenso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, a Convenção dos Direitos 
da Criança. Constitui o primeiro documento internacional a reconhecer que as crianças devem participar 
nas decisões que lhes dizem respeito. Para além de outros direitos de extrema importância para criança. 

opinião e participação  – dois atributos essenciais para o exercício da cidadania

“Cidadania é o direito de ter direitos e o dever de  respeitar os direitos dos outros”
 

nos Serviços de Saúde  e Cidadania: 

Os serviços de saúde devem garantir o direito ao acesso de todas as crianças sem 

Os profissionais de saúde devem explicar à criança o seu estado de saúde, de modo adequado à 
dade e nível de compreensão. 

A criança tem o direito de expressar a sua opinião. 

Os profissionais de saúde devem ter formação e preparação para identificar crianças vítimas de 
tratos, abuso e/ou outras formas de violência. 

devem ter espaços adequados a todas as crianças e proporcionar
atividades educativas e lazer. 

Os adolescentes têm direito à ajuda médica, respeitando a sua privacidade e confidencialidade

 
“A criança que tem os seus direitos respeitados apr ende a respeitar os direitos dos outros”

 

    

Toda a CRIANÇA tem DIREITO a um lugar para viver, à alimentação, a cuidados de saúde, ao lazer, à 
comunitária.  

Em 20 de Novembro de 1959, a ONU fez a Declaração d os Direitos da Criança, com 10 artigos  

Geral das Nações Unidas, a Convenção dos Direitos 
da Criança. Constitui o primeiro documento internacional a reconhecer que as crianças devem participar 

ros direitos de extrema importância para criança. 
exercício da cidadania  

“Cidadania é o direito de ter direitos e o dever de  respeitar os direitos dos outros”  

Os serviços de saúde devem garantir o direito ao acesso de todas as crianças sem 

Os profissionais de saúde devem explicar à criança o seu estado de saúde, de modo adequado à 

Os profissionais de saúde devem ter formação e preparação para identificar crianças vítimas de 

devem ter espaços adequados a todas as crianças e proporcionar-lhes 

Os adolescentes têm direito à ajuda médica, respeitando a sua privacidade e confidencialidade”. 

respeitar os direitos dos outros”  


