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PARECER COREN-SP GAB Nº 036 / 2011 

                

                                                       

1. Do fato 

Solicitado parecer por Enfermeiro sobre profissionais de enfermagem, por iniciativa 

própria, “batizarem” crianças em estado grave ou terminal por motivos ligados a religião a 

qual pertencem.  

 

2. Da fundamentação e análise 

No artigo 5º, do Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, da Constituição da República Federativa do 

Brasil1, lê-se: 

“ Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

... 

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

... 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação 

...” 

 Assunto: Batismo em crianças em UTI. 
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Reforçando estes direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/19902, 

define que: 

“ Art. 16 – O direito à liberdade compreende os seguintes 

aspectos: 

... 

III – crença e culto religioso; 

... 

Art. 16 – 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, idéias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais” 

 

Ainda, de acordo com a Resolução COFEN nº 311/20073, em sua Seção I - Das 

relações com a pessoa, família e coletividade, das Responsabilidades e deveres dos 

profissionais de Enfermagem: 

“ Art. 15 – Prestar assistência de enfermagem sem discriminação 

de qualquer natureza. 

... 

Art. 18 – Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o 

direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões 

sobre a saúde, tratamento, conforto e bem estar.” 
 

 Da Conclusão 

 Diante do exposto, tem-se que a equipe de Enfermagem não deverá realizar ou 

promover o “batismo” de crianças, estejam elas em estado grave, terminal ou não, por 

iniciativa própria. No caso de a família expressar a vontade de que o batismo seja realizado, 

de acordo com sua crença, a equipe de enfermagem poderá permitir o acesso de pessoa 



                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

3 
 

destinada a este fim ao leito da criança, respeitando as normatizações administrativas da 

instituição em que se encontra. 

 

É o nosso parecer. 

São Paulo, 08 de Abril de 2011 

 

Enfª Mirela Bertoli Passador 
COREN-SP 72.376 

 
Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP 115.894 
 

Enfª Regiane Fernandes 
COREN-SP 68.316 

 
Revisão Técnico-Legislativa 

 
Enfº Claudio Alves Porto 
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