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crianças e adolescentes



propostas; (*)
 salvo casos de internamento
 compulsivo, ou em situações de  
 urgência,em que a não interven- 
 ção criaria riscos comprovados  
 para o próprio ou para terceiros.

* aceitar ou recusar, nos termos da
legislação em vigor, a participação em
investigações, ensaios clínicos ou
actividades de formação; (*)

* que o DPSM-PIA trabalhe a favor do seu
interesse superior;

* a não ter barreiras arquitectónicas que
lhe impeçam um fácil acesso ao DPSM-
PIA;

* obter uma segunda opinião sobre a sua
situação de saúde.

(*) Estes direitos são exercidos pelos representantes 
legais quando os utentes sejam menores de 14 anos ou 
não possuam o discernimento necessário para avaliar o
sentido e alcance do consentimento.  

Direitos Deveres
* ser informado, de forma adequada, 
dos seus direitos;

* ser esclarecido sobre o funcionamento 
do serviço (regras e rotinas próprias);

* receber tratamento e protecção, no 
respeito pela sua individualidade e 
dignidade, sem discriminação;

* ser acompanhado ao serviço por um 
adulto da sua confiança;

* fazer-se acompanhar pelo objecto 
preferido (desde que não emita barulho 
que perturbe os restantes utentes na sala 
de espera);

* ficar a sós na consulta se assim for o 
seu desejo;

* não ser separado do(s) adulto(s) que o 
acompanham, se assim não o quiser;

* ser tratado pelo seu nome ou diminutivo 
se assim o desejar;

* ser esclarecido quanto ao motivo do 
pedido da consulta;

* exprimir livremente a sua opinião sobre 
questões que lhe digam respeito e de ver 
essa opinião tomada em consideração;

* à confidencialidade da informação que 
transmite e à protecção da sua vida 
privada (salvo situações em que esteja a 
ser vítima de crime ou que esteja em 
perigo a sua integridade física /psíquica 
ou a de outra pessoa);

* à protecção contra maus-tratos (físicos, 
verbais, psicológicos/ emocionais) e 
negligência (falta de cuidados de saúde, 
alimentação, escolares...);

* ser informado quanto ao seu 
problema/situação de saúde (caso exista) 
e respectivo plano terapêutico proposto, 
numa linguagem adequada à sua idade;

* decidir receber ou recusar as interven-
ções diagnósticas e terapêuticas 

* ser educado e cordial com todo o pessoal 
do DPSM-PIA;

* cumprir com o dia e horário estabelecido 
para as consultas (se tiver que faltar a uma 
consulta deverá informar atempadamente);

* desligar o telemóvel quando entrar no 
DPSM-PIA;

* respeitar os direitos dos outros utentes;  

 
 

* colaborar com os profissionais de saúde;

* informar se está a ser vítima  de maus-
-tratos, por parte de um colega, familiar ou 
outro adulto ou vítima de discriminação;

* informar se existem problemas económi-
cos que impeçam a assiduidade às consul-
tas ou o tratamento.


