Vacinas contra COVID-19 para os jovens
Entendendo como funciona o consentimento para
organizações comunitárias que atendem aos jovens

As vacinas contra COVID-19 já estão disponíveis para jovens de anos de idade. Embora diversos tipos de
consentimento sejam legais de acordo com as leis do estado de Washington, muitos provedores de vacinas exigem
que os pais/responsáveis forneçam o consentimento para administrar vacinas aos jovens. Isto documenta os tipos de
consentimento permitidos pela lei estadual e como sua organização pode ajudar os jovens (principalmente jovens
desabrigados) a serem vacinados contra a COVID-19.

Adultos que podem
fornecer consentimento
em nome dos jovens:
• Pais
• Responsável ou tutor legal
• Um pai adotivo ou outra pessoa
autorizada pela justiça a permitir que uma criança
receba atendimento médico em um local fora de
casa (Capítulo 13.32A ou 13.34 do RCW)
• Uma pessoa a quem foi concedida uma autorização
assinada para tomar decisões sobre atendimento
médico por eles
• Um parente responsável pela assistência médica deles
• Um enfermeiro escolar, orientador educacional ou
pessoa que tem ligação com desabrigados (para
jovens classificados como desabrigados de acordo
com a lei federal McKinney-Vento Homeless
Education Act)*

Os jovens podem fornecer
seu próprio
consentimento se:

• Eles são legalmente emancipados.
Eles têm 16 anos de idade ou mais e obtiveram a
emancipação de seus pais.
• Eles são casados com um menor emancipado
ou um adulto.
• Eles são considerados um menor maduro,
de acordo com a Mature Minor Doctrine
(Doutrina do menor maduro).**

*Mais informações sobre consentimento
por meio do McKinney-Vento:

**Mais informações sobre a Mature
Minor Doctrine:

De acordo com a lei estadual, enfermeiros escolares,
orientadores educacionais e pessoas que têm ligação
com estudantes desabrigados estão autorizados a
fornecer consentimento para a vacinação de um
jovem ou jovem adulto desabrigado (conforme
definido na lei federal McKinney-Vento homeless
education act – somente em inglês) que não está sob
a custódia física de um dos pais ou responsável.

Alguns provedores permitem que menores de idade
forneçam um consentimento válido de acordo com a
"Mature Minor Doctrine" se forem capazes de
compreender ou avaliar as consequências de um
procedimento médico.

Link do recurso: O National Center for Homeless
Education, Apoio à educação de estudantes
desacompanhados que vivem desabrigados,
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/
10/youth.pdf – somente em inglês

Ao determinar se o paciente é um menor maduro,
os provedores avaliarão sua idade, inteligência,
maturidade, formação, experiência, independência
econômica ou falta dela, conduta geral como adulto
e liberdade do controle dos pais.

Para obter mais informações: acesse COVIDVaccineWA.org ou ligue para 1-833-VAX-HELP
e pressione # para obter ajuda com o idioma.

Os provedores aceitam o consentimento de algumas maneiras diferentes.
• Consentimento verbal (por telefone ou presencial)
• Consentimento por escrito (um formulário)

• Alguns exigem o consentimento tanto por escrito
quanto verbal.
• Consentimento presencial do adulto que irá fornecê-lo
em seu nome.

Como ajudar os jovens a serem vacinados
□

Use as opções de filtro em Vaccine Locator (Localizador de vacinas)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=pt-BR) ou ligue para o provedor para saber qual tipo de
consentimento é aceito por ele. As opções de filtro do Youth Friendly no Vaccine Locator irão ajudar você e os
jovens a encontrar um local que aceita o tipo de consentimento que jovens podem fornecer. Consulte "Ajude os
jovens com o tipo de consentimento que precisam fornecer" na seção abaixo para obter dicas sobre como se
preparar para a vacinação.

□

Procure locais de vacinação que aceitem atendimento sem agendamento prévio ou ligue para agendar.
Vários provedores solicitam o consentimento dos pais ou responsável para realizar um agendamento on-line.

□

Ofereça transporte de ida e volta para os locais de vacinação. Se você não puder fornecer transporte,
verifique com a autoridade sanitária local ou no link do Department of Health (DOH, Departamento de Saúde)
em Vacina contra COVID-19: recursos para transporte – somente em inglês. (Link: https://www.doh.wa.gov/
Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

Fale com as escolas para obter informações sobre o consentimento. Se o jovem que você está ajudando se
encaixa nos critérios do McKinney-Vento (consulte a parte da frente para obter mais informações), verifique
com o enfermeiro escolar, orientador educacional ou a pessoa que tem ligação com estudantes desabrigados se
eles podem fornecer consentimento. Alguns provedores exigem que um adulto esteja presente no momento da
vacinação. Confirme ou organize com os funcionários da escola com antecedência para decidir quem poderá
acompanhar o estudante ao local de vacinação.

□

Organize seu próprio evento de vacinação com direito a transporte ou encaminhe os jovens a um posto de
vacinação já existente.

□

□

Para obter mais informações sobre como organizar seu próprio evento, consulte o COVID-19 Vaccine
Resource Guide (Guia de recursos para vacinação contra COVID-19) para dar suporte aos esforços de
vacinação liderados pela comunidade (PDF em espanhol) (Link em inglês: https://www.doh.wa.gov/
Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf)
(Link em espanhol: https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-Spanish.pdf
www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)

□

Solicite um evento Care-A-Van – somente em inglês. O WA State Department of Health Care-A-Van
(doh.wa.gov/CareAVan) pode levar as vacinas até você. O financiamento está disponível para as
organizações comunitárias anfitriãs elegíveis. O Care-A-Van aceita todas as formas de consentimento
descritas na frente do documento, incluindo o consentimento de menores maduros.

Ajude os jovens com o tipo de consentimento que precisam fornecer:
□
□
□
□

□

Caso seja necessário a presença de um adulto no momento da vacinação do jovem, organize isso com ele.
Se o provedor aceitar o consentimento por escrito, ajude o jovem a obter o formulário impresso
e assinado.
No caso de menores emancipados ou menores casados com um menor emancipado ou um adulto,
ajude-os a coletar a documentação apropriada.
Se eles estiverem recebendo consentimento por meio do McKinney-Vento, leve uma cópia da lei de
Consentimento informado: Revised Code of Washington (RCW, Código revisado de Washington) 7.70.065
– somente em inglês e destaque a parte específica às escolas. (Link de acesso à lei:
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)
Caso seja necessário o consentimento por meio da Doutrina do menor maduro, ajude-os a preparar a
documentação e as informações, mostrando que eles são independentes de seus pais. Isso não é exigido
por todos os provedores, mas pode ser útil. Alguns provedores não realizam determinações para menores
maduros no local, mas aceitam determinações para menores maduros de outros provedores prévios.
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