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“Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar 

ao chamado “excesso terapêutico”, ou seja, a 

certas intervenções médicas já inadequadas à 

situação real do doente, porque não 

proporcionadas aos resultados que se poderiam 

esperar ou ainda porque demasiado graves 

para ele e para a sua família. Nestas situações, 

quando a morte se anuncia iminente e 

inevitável, pode-se em consciência, “renunciar 

a tratamentos que dariam somente um 

prolongamento precário e penoso da vida, sem, 

contudo, interromper os cuidados normais 

devidos ao doente em casos semelhantes”. [...] 

A renúncia a meios extraordinários ou 

desproporcionados não equivale ao suicídio ou 

à eutanásia; exprime, antes, a aceitação da 

condição humana diante da morte.”  

(Papa João Paulo II) 



 

  

RESUMO 
 

Analisa-se as diretivas antecipadas de vontade como instrumento da autonomia privada e a 

sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, frente aos avanços biomédicos, 

que possibilitam a manutenção da vida a todo custo, adiando artificialmente a morte do 

indivíduo, com a finalidade de resguardar o direito ao paciente de decidir sobre a suspensão 

ou abstenção de tratamentos considerados fúteis, extraordinários, ou desproporcionais. Esta 

garantia se materializa através da obrigatoriedade de se obter o consentimento informado do 

paciente antes de qualquer intervenção ou tratamento clínico, sendo estabelecida como 

obrigação médica a prestação de todas as informações necessárias para que a tomada de 

decisão do paciente seja baseada em uma vontade livre, consciente e esclarecida. No Brasil, a 

Constituição Federal de 1988, ao elencar o princípio da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República, garante aos pacientes terminais a humanização e a dignificação da 

morte, tendo em vista que o prolongamento sacrificado da vida contra a sua vontade atenta 

contra as condições físicas e emocionais vivenciadas pelo enfermo. A eutanásia, a distanásia e 

o auxílio ao suicídio são condutas rechaçadas pelo ordenamento pátrio, entretanto a 

ortotanásia é conduta lícita. Nesse âmbito de licitude, o Conselho Federal de Medicina passou 

a regulamentar a possibilidade de respeito à autodeterminação do paciente, inicialmente por 

meio da Resolução nº 1.805/2006 e, mais recentemente, através da Resolução nº 1.995/2012, 

instrumento que garante ao indivíduo capaz a possibilidade assinalar previamente quais 

tratamentos médicos deseja ou não receber em um momento de incapacidade superveniente, 

bem como designar um representante de saúde que deverá ser consultado pelos médicos sobre 

os tratamentos a serem adotados quando estiver impossibilitado de manifestar sua vontade. 

Será realizada uma análise da referida resolução, de seus fundamentos e de sua validade no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Palavras-chaves: Dignidade da pessoa humana. Autonomia Privada. Consentimento livre e 

esclarecido. Ortotanásia. Diretivas antecipadas de vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

 

Analyzes the advance directives of will as an instrument of autonomy and its compatibility 

with the Brazilian legal system, compared to biomedical advances that enable the 

maintenance of life at all costs, artificially postponing the death of the individual, with in 

order to safeguard the right to the patient to decide on the suspension or abstention of 

treatments considered futile, extraordinary, or disproportionate. This warranty is materialized 

through the obligation to obtain informed consent from the patient before any intervention or 

medical treatment, being established as a medical obligation to provide all necessary 

information so that the patient's decision-making is based on free will, conscious and 

informed. In Brazil, the Federal Constitution of 1988 by listing the principle of human dignity 

as the foundation of the Republic, guarantees terminally ill patients to humanize and dignify 

the death, given that the prolongation of life sacrificed against their will against the attentive 

physical and emotional conditions experienced by the patient. Euthanasia, dysthanasia and 

assistance to suicide behaviors are rejected by paternal order, however orthothanasia is lawful 

conduct. In this context of legality, the Federal Council of Medicine started to regulate the 

possibility of respect for self-determination of the patient, initially through Resolution No. 

1,805 / 2006 and, more recently, through Resolution No. 1,995 / 2012, an instrument that 

guarantees the individual capable the possibility previously noted what medical treatments 

you wish to receive at a time of supervening incapacity and appoint a health care 

representative, who should be consulted by doctors about the treatments to be adopted when 

you are unable to express their will. An analysis of the resolution, its foundations and its 

validity in the Brazilian legal system will take place. 

 

Keywords: Human dignity. Private Autonomy. Free and informed consent. Orthothanasia. 

Advance directives of will. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos que a segunda metade do século XX assistiu, sobretudo na 

área médica proporcionaram um considerável aumento da perspectiva de vida populacional, 

seja pela ampliação da intervenção preventiva e curativa, seja pela possibilidade de 

prolongamento artificial da vida. Tais possibilidades, contudo, provocaram algumas 

indagações éticas, especialmente sobre a artificial manutenção da vida e os limites na busca 

pela imortalidade. Nas hipóteses em que a medicina pode apenas adiar artificialmente a morte 

do indivíduo, indaga-se de que maneira proceder e em qual medida intervir medicamente pra 

adiar ou antecipar esse momento inevitável. 

O desenvolvimento de novas técnicas médicas colocou em questão a possibilidade, ou 

não, de utilização de todos os recursos médicos existentes para adiar a morte do paciente e 

suscitou dúvidas quanto à legitimação da suspensão ou abstenção de tratamentos considerados 

fúteis, extraordinários, ou desproporcionais. 

O prolongamento sacrificado da vida de pacientes com doenças incuráveis ou 

irreversíveis, contra a sua vontade ou de seus representantes legais, enseja dor, sofrimento, 

humilhação e perda da liberdade, ou seja, enseja violação à dignidade da pessoa humana. 

No Brasil, a maioria das pessoas ainda repudia a ideia de morte, mantendo-se alheia às 

possibilidades de planejamento sucessório ou de diretivas antecipadas de vontade. Prova 

disso, é a baixa utilização dos testamentos1 já que estão consolidados na ordem jurídica 

nacional. Diante de todo esse cenário, é interessante que o Direito, em conjunto com outras 

áreas de conhecimento, possa enfrentar e harmonizar os conflitos ou perplexidades 

decorrentes do avanço biotecnológico, de modo que a atividade científica possa desenvolver-

se naturalmente e fazer o que é moralmente desejável.  

A Constituição Federal de 1988, ao consagrar a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República brasileira (artigo 1º, inciso III), acarretou um marco no panorama 

jurídico brasileiro, pois reconheceu categoricamente o dever do Estado em assegurar e 

promover a dignidade das pessoas, já que o ser humano constitui um valor jurídico 

fundamental. 

Da análise da dignidade humana, vislumbra-se o direito à autodeterminação corporal e 

à livre consciência, objetivando-se, diante da relevância social pertinente, discutir a 

                                                           
1 Sobre esse assunto, recomenda-se a leitura do artigo Testamento é simples, mas pouco usado no país, publicado 

no Jornal Gazeta do Povo (TAVARES, 2012) 
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antecipação da manifestação de vontade acerca dos tratamentos médicos que reputa aceitáveis 

ser submetida em situações de incapacidade. 

Nessa perspectiva, os desejos mais diversos do enfermo terminal devem ser 

respeitados, sejam eles referentes ao local de sua morte ou aos tratamentos que pretende, ou 

não, receber até o fim de seus dias. 

É importante tecer que autonomia do paciente se expressa através do consentimento 

informado, direito do paciente incluído nos direitos de personalidade. O consentimento 

informado se manifesta como o poder de decisão sobre tratamento ou diagnósticos pelo 

paciente, após o devido esclarecimento do médico que o acompanha. Embora, não haja no 

ordenamento jurídico brasileiro qualquer menção expressa ao termo “consentimento 

informado” ou “consentimento livre e esclarecido”, é consagrada a noção de que o paciente é 

livre para optar pela realização ou recusa de certos tratamentos ou intervenção médica. 

O Conselho Federal de Medicina publicou em agosto de 2012 a Resolução 

1.995/2012, que representou mais um passo na consagração da autodeterminação do paciente 

nas relações médicas, ao dispor sobre as diretivas antecipadas de vontade, gênero das 

espécies, testamento vital (documento pelo qual uma pessoa capaz deixa registrado quais 

tratamentos deseja ser submetida ante um diagnóstico de terminalidade da vida) e mandato 

duradouro (documento em que o indivíduo nomeia um terceiro para tomar decisões em seu 

nome quando estiver impossibilitado – definitiva ou temporariamente – de manifestar sua 

vontade). 

Apesar de poderem ser utilizadas em casos onde não há risco de morte, as diretivas 

antecipadas de vontade destinam-se principalmente às situações de terminalidade da vida, 

relacionando-se à ortotanásia, como forma de proporcionar ao paciente acometido de 

enfermidade incurável e em fase terminal o direito de se opor a tratamentos que, além de não 

possuírem eficácia curativa, possam lhe causar grandes sofrimentos ante a superveniente 

incapacidade. 

Busca-se como objetivo deste trabalho, verificar a autonomia privada dos pacientes 

terminais no que tange à manifestação de sua vontade, através da possibilidade de instituírem 

diretivas de última vontade.  

Considerando o exposto anteriormente, o presente trabalho visa fazer um estudo da 

Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, relacionando-a com a autonomia 

privada e o consentimento informado, bem como as questões éticas pertinentes às situações de 

terminalidade da vida, uma vez que as diretivas antecipadas mostram-se como instrumento 

assecuratório de manifestação individual acerca dos tratamentos médicos, traduzida, no 
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âmbito médico pelo direito ao consentimento livre e esclarecido e são uma garantia de uma 

morte digna, honrada e respeitável. 

Assim, percebe-se que o referido instituto está em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, mediante a valorização e garantia do direito fundamental à 

autonomia pessoal, tendo em vista que a Constituição Federal garante que a todos seja dado o 

direito de promover suas próprias escolhas, desde que não haja violação legal.  

Devido ao pouco conhecimento e debate das diretivas antecipadas de vontade no 

Brasil e a sua ampla aceitação no cenário internacional, serão feitas também breves 

considerações acerca do instituto na legislação alienígena, com o fito de proporcionar uma 

maior compreensão e nortear o estudo acerca do tema.  

Sua estrutura está organizada em três capítulos, nos quais será desenvolvida a temática 

através de pesquisa doutrinária, realizada em livros e artigos científicos, análise de diplomas 

legal nacionais e estrangeiros e da Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de 

Medicina, que abordem direta ou indiretamente o tema em análise, bem como de casos 

famosos e decisões jurisprudenciais sobre o assunto 

No primeiro capítulo, optou-se por abordar a partir da análise do princípio da 

dignidade da pessoa humana, a noção de autonomia privada nas situações de fim da vida e a 

evolução desta no ordenamento jurídico brasileiro, enfocando o contexto filosófico, jurídico e 

bioético, bem como delinear como a autonomia se manifesta no âmbito do consentimento 

livre e esclarecido. Na primeira parte analisar-se-á como se dá o consentimento livre e 

esclarecido na perspectiva do Novo Código de Ética Médica. Na segunda, verificar-se-á a 

relação do consentimento com a capacidade, debatendo acerca da capacidade do paciente para 

a tomada de decisões envolvendo o tratamento médico e se uma vez tomada determinada 

decisão, esta poderia ser revertida por outras pessoas, valendo-se, para tanto, dos 

ensinamentos de Dworkin, acerca dos três tipos básicos de situações envolvendo doentes 

terminais. 

O capítulo subsequente foi destinado ao estudo das questões éticas e jurídicas em 

torno do direito de morrer e a discussão sobre alguns conceitos-chave, como o de vida, morte, 

terminalidade. A partir de então, procedeu-se à análise dos institutos da eutanásia, da 

ortotanásia, da distanásia da mistanásia e do suicídio assistido. Estas condutas foram 

conceituadas a fim de estabelecer a linha divisória entre cada uma, pois apenas com a descrição 

destas ideias foi possível avançar para o estudo das diretivas antecipadas. 

No terceiro capítulo, analisar-se-á as modalidades de diretivas antecipadas – mandado 

duradouro e testamento vital, afim de verificar como se dá o exercício da autodeterminação no 
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paciente terminal e a experiência estrangeira sobre o tema no que tange as diretivas prévias de 

vontade, uma vez que a regulamentação desse instituto no estrangeiro se encontra em estado mais 

avançado do que no Brasil; as mudanças e inovações decorrentes da Resolução nº 1.995/2012 do 

Conselho Federal de Medicina, abordando suas implicações na garantia da autonomia dos 

pacientes, diante de um possível estado de incapacidade, bem como verificar-se-á  a validação das 

diretivas antecipadas de vontade no Brasil, uma vez que inexiste norma específica sobre o tema 

em nosso país. 
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2 REFLEXÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

E AUTONOMIA PRIVADA 

 

Antes de adentrar o tema central deste estudo é necessário abordas os conceitos de 

dignidade da pessoa humana e de autonomia privada, diante da importância de se refletir a 

respeito das manifestações da autonomia individual como reconhecimento expresso da 

dignidade da pessoa humana, valor e princípio norteador do ordenamento brasileiro. 

 

2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A teoria geral dos direitos fundamentais consiste no conjunto de noções, ideias, 

classificações e distinções relativas às liberdades individuais e seu fundamento reside na 

proteção da dignidade da pessoa humana.  

Compreendem uma perspectiva histórico-evolutiva, nascendo com o Cristianismo, 

passando por diversas Revoluções, Guerras mundiais até chegar a atualidade. 

Nesse sentido, Bulos (2014, p. 525) lembra que “o desenvolvimento dessa teoria não 

nasceu de uma noite para o dia. Foi fruto de uma lenta e gradual maturação histórica, das 

lutas, dificuldades, alegrias e tristezas que circundam a própria existência terrena”.  

A doutrina2 costuma classificar esses direitos em gerações ou dimensões, entretanto, o 

posicionamento doutrinário atual costuma adotar essa última classificação por entender que o 

termo “geração” traria a falsa ideia de superação ou substituição de direitos de uma geração 

por outra, o que não ocorre com o termo “dimensão”. 

Os direitos fundamentais da primeira dimensão marcam uma transição do Estado 

Monárquico Autoritário para um Estado de Direito e inaugura o surgimento dos direitos 

individuais clássicos. 

Conforme leciona Bonavides (2014, p. 525), “os direitos de primeira geração ou 

direitos de liberdade tem por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como 

faculdade ou atributo da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”. Isto posto, 

pode-se dizer que mencionados direitos impõem ao Estado um dever de não fazer, com o 

intuito de se respeitar os interesses individuais do cidadão, com vistas à preservação do direito 

à vida, à liberdade de locomoção, à expressão, à religião etc. (BULOS, 2014, p. 528) 

                                                           
2 Paulo Bonavides, Ingo Wolfgang Sarlet, Uadi Lâmmego Bulos 
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Os direitos fundamentais de segunda geração surgem logo após a Primeira Guerra 

Mundial e compreendem os direitos sociais, os quais visam a assegurar o bem-estar e a 

igualdade do homem, impondo ao Estado às condições necessárias para assegurar tais 

direitos. Esses direitos estão previstos no artigo 6º, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Na lição de Bonavides: 

São os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de 

coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado 

social, depois que germinaram por obra de ideologia e de reflexão antibilateral do 

século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem 

separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e 

estimula (BONAVIDES, 2004, p. 564).  

 

Além dos direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão, os direitos de 

terceira, quarta e quinta dimensão. Tais diretos fundamentais não serão objeto de análise 

porque não impactam ao estudo em questão. 

Após as elucidações, passa-se a discorrer sobre o conceito e funções da dignidade 

humana. A origem etimológica do vocábulo dignidade vem do latim dignus, termo que 

designa aquele que merece estima, honra, respeito etc. 

Embora a discussão em torno da qualificação da dignidade da pessoa humana não seja 

objeto de estudo do presente trabalho, convém frisar que a teoria adotada neste trabalho 

qualifica a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental de nosso ordenamento 

jurídico de maior hierarquia axiológico-valorativa. Nesse sentido, Sarlet (2011) preleciona: 

Num primeiro momento – convém frisá-lo –, a qualificação da dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental traduz a certeza de que o artigo 1º, inciso III, 

de nossa Lei Fundamental não contém apenas (embora também e acima de tudo) 

uma declaração de conteúdo ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva 

dotada, em sua plenitude, de status constitucional formal e material e, como tal, 

inequivocamente carregado de eficácia, alcançando, portanto – tal como sinalou 

Benda – a condição de valor jurídico fundamental da comunidade. [...] razão pela 

qual, para muitos, se justifica plenamente sua caracterização como princípio 

constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa (höchstes wertsetzendes 

Verfassungsprinzip). 

 

A dignidade da pessoa humana foi objeto de expressa previsão no texto constitucional 

e elencado como fundamento de nosso Estado democrático de Direito. A positividade desse 

princípio, entretanto, é relativamente recente, ainda mais em se considerando as origens 

remotas a que pode ser compreendida a noção de dignidade. 

Moraes (2014) afirma que o Cristianismo foi o primeiro a conceber a ideia de uma 

dignidade pessoal e individual envolvendo o ser humano, uma vez que diferente de outras 

religiões da Antiguidade, o cristianismo surgiu como uma religião de indivíduos, que não são 

definidos pela sua adesão na comunidade, mas por sua relação direta com Deus. 
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Com base nesse princípio, entende-se que todas as pessoas são iguais e têm direito a 

um tratamento igualmente digno. Kant discorrendo sobre a questão da moralidade informa 

que o indivíduo deve agir como se sua vontade máxima pudesse transforma-se em uma lei 

universal, ao ponto de querê-la para si (KANT, 2007, p.76). Esse é o conceito de imperativo 

categórico formulado pelo autor. 

Essa máxima kantiana sobre a moralidade gera consequências sobre a conceituação da 

dignidade, pois pressupõe que o homem deve agir segundo critérios sérios que guiem sua 

conduta e ao mesmo tempo leva em consideração o ponto de vista dos demais indivíduos da 

sociedade, todos destinatários de um mesmo valor. 

Para o autor, há duas categorias de valores: preço e dignidade. “No reino dos fins tudo 

tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez 

dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, 

portanto não permite equivalente, então tem ela dignidade” (KANT, 2007, p. 77).  

Portanto, a dignidade da pessoa não pode ser comparada a nada existente no mundo, 

ou seja, no mundo dos fins (seja cultural ou natural) não existe não algo que possa ser 

colocado no lugar da dignidade humana. 

Ao longo do século XX, a história mundial foi marcada pela ocorrência das duas 

grandes guerras mundial e pela instalação de regimes totalitários na Europa e na América 

Latina. Tais acontecimentos, conforme explicado por Moraes, demonstraram a necessidade de 

efetivação dos direitos humanos, a fim de que se evitassem novos atentados à humanidade 

(MORAES, 2014). 

Em 1948, a dignidade humana foi definida pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos enquanto valor a ser garantido. No mesmo sentido, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), datada de 1969, definiu expressamente 

em seu artigo 11 que “toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento 

de sua dignidade.” 

A proteção à dignidade instituída pelos tratados internacionais aludidos foi 

internalizada pela Constituição de diversos países ocidentais, com a finalidade de repudiar e 

prevenir a ocorrência de novos atentados à pessoa e foi consagrada, no Brasil, como um dos 

pilares dos valores elencados na Constituição de 1988, que em seu art. 1º, inc. III3 consagra a 

dignidade humana da pessoa como fundamento da República. 

                                                           
3 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988); 
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Disso, conclui-se que a dignidade da pessoa humana está na origem dos próprios 

direitos fundamentais e representa o núcleo essencial de cada um deles, tanto os individuais, 

como os políticos e os sociais e é fruto da evolução do pensamento filosófico e histórico ao 

longo dos anos. 

Nesse contexto, assinala Bulos: 

[...] a dignidade da pessoa humana, enquanto vetor determinante da atividade 

exegética da Constituição de 1988, consigna um sobreprincípio, ombreando os 

demais pórticos constitucionais, como o da legalidade (art. 5º, II), o da liberdade de 

profissão (art. 5º, XIII), o da moralidade administrativa (art. 37) etc. Sua observância 

é, pois, obrigatória para a exegese de qualquer norma constitucional, devido à força 

centrípeta que possui. Assim, a dignidade da pessoa humana é o carro-chefe dos 

direitos fundamentais na Constituição de 1988. Esse princípio conferiu ao texto uma 

tônica especial, porque o impregnou com a intensidade de sua força. [...] (BULOS, 

2014, p. 512). 

 

Portanto, tem-se que o princípio da dignidade, tal como se encontra nos ordenamentos 

jurídicos não decorreu de uma simples vontade legislativa, mas de uma concepção social, 

religiosa e ética ao longo da história. 

Não obstante as considerações até agora tecidas sobre o significado e conteúdo do 

princípio da dignidade da pessoa humana, não existe uma conceituação precisa e clara do 

princípio. 

Sarlet (2011) informa que esse princípio constitui uma categoria axiológica aberta, 

impossibilitando uma conceituação fixa, ainda mais quando se observa que uma definição 

dessa natureza não se harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se 

manifestam nas sociedades democráticas atuais, e apresenta uma boa definição: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, 

mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida (SARLET, 

2011, pp. 81-82). 

  

Com o intuito de oferecer uma análise mais objetiva, Barroso propõe que:  

O princípio da dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores 

civilizatórios que se pode considerar incorporado ao patrimônio da humanidade, sem 

prejuízo da persistência de violações cotidianas ao seu conteúdo. Dele se extrai o 

sentido mais nuclear dos direitos fundamentais, para tutela da liberdade, da 

igualdade e para a promoção da justiça. No seu âmbito se inclui a proteção do 

mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas 

para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos em geral. Aquém 

daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade (BARROSO L. 

R., 2009, p. 253). 
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Assim, a dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade a ser 

assegurado a todos os indivíduos e é inerente ao ser humano, não podendo ele dispor em 

nenhum momento desta condição.  

Esse é o ensinamento trazido por Perlingieri (2007, p. 37), ao tratar da noção de 

dignidade social no ordenamento italiano como instrumento que “confere a cada um o direito 

ao ‘respeito’ inerente à qualidade do homem, assim como a pretensão de ser colocado em 

condições idôneas a exercer as próprias aptidões pessoais, assumindo a posição a estas 

correspondentes”. 

Disso, extrai-se que a personalidade humana somente pode ser concebida em 

atendimento ao princípio da dignidade, uma vez que tais direitos são reconhecidos a todos os 

seres humanos e que devem ser respeitados tanto pelos demais indivíduos como pelo Estado, 

devendo o ordenamento jurídico assegurar ao indivíduo condições para que seus ideais e 

aptidões possam ser atingidos. 

Identifica-se, portanto, que o princípio da dignidade humana é o fundamento e a 

justificação última dos direitos fundamentais, de modo que a preservação desses direitos 

possui uma dimensão individual (relacionada à esfera privada do indivíduo) e outra social 

(relacionada à atuação do Estado na concretização desses direitos). 

A dignidade da pessoa humana guarda estreita relação com os direitos da identidade 

pessoal do indivíduo, uma vez que o direito de autodeterminação sobre assunto da vida 

privada e a tudo que esteja relacionado à esfera pessoal do indivíduo constituem uma das 

principais exigências do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Tratando-se dos doentes terminais, Barroso e Martel afirmam que a manutenção 

exagerada da vida desses pacientes enseja violação à dignidade do enfermo, nos seguintes 

termos:  

O prolongamento sacrificado da vida de pacientes com doenças para as quais a 

medicina desconhece a cura ou a reversão, contra a sua vontade ou de seus 

representantes legais, enseja dor, sofrimento, humilhação, exposição, intrusões 

corporais indevidas e perda da liberdade. Entram em cena, então, a liberdade e a 

inviolabilidade do indivíduo quanto à sua desumanização e degradação (BARROSO 

& MARTEL, 2010). 

 

Depreende-se do entendimento acima que há violação da dignidade da pessoa humana 

quando a equipe médica prolonga de forma excessiva a vida dos doentes em estado terminal 

ou quando a vida do paciente é mantida contrariamente à sua vontade, mediante tratamentos 

dolorosos e invasivos, em que o paciente deixa de ser sujeito de direitos para torna-se um 

objeto.  
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Tem-se, com isso, que o processo de morrer também deve ser conferida a dignidade 

que caracteriza a vida. Afirma França que “por dignidade a qualidade ou a condição de 

alguém ser respeitado, honrado e valorizado”, assevera o autor que, a manutenção da vida 

apenas biológica, mantida por aparelhos, sem levar em conta o sofrimento do paciente e a 

inutilidade do tratamento, é agir contra a dignidade do paciente. Também age contra a 

dignidade, discorre o autor, aquele que antecipa a morte de alguém consciente ou não, ainda 

que prevista e com relativo sofrimento (FRANÇA, 1999). 

A ideia de morrer com dignidade está intimamente relacionada com o conceito do que 

as pessoas entendem por viver, pois como a morte representa fim de tudo é importante, para 

as pessoas, que a vida termine apropriadamente e que a morte seja um reflexo do modo como 

se desejou viver (DWORKIN, 2009, p. 280). 

Nesta perspectiva de dignificação da doença terminal, os desejos mais diversos do 

enfermo devem ser respeitados, sejam eles referentes ao local de sua morte ou aos tratamentos 

que pretende, ou não, receber até o fim de seus dias. 

Nesse tocante, observa-se que tais considerações principiológicas sobre a dignidade da 

pessoa humana são de suma importância para o entendimento da problemática envolvendo as 

diretivas antecipadas de vontade e o direito a uma morte digna, uma vez que se busca com 

este trabalho, determinar se existe um direito a uma morte no tempo certo como fruto de uma 

escolha individual manifestada anteriormente. 

 

2.2 A autonomia privada 

 

As diretivas antecipadas de vontade são instrumentos de manifestação da autonomia 

individual e desse modo, passa-se a fazer uma análise isolada e específica da autonomia em si.  

Uma aproximação inicial, ainda que breve, é necessária para que se possa 

compreender como diversos ramos do conhecimento encaram a autonomia. Da Filosofia à 

Bioética, importa identificar as contribuições das diferentes áreas para a construção do 

conceito. 

A origem etimológica da palavra autonomia vem do grego autos (“próprio”) e nomos 

(“regra”, “governo” ou “lei”) e foi primeiramente empregada com referência na política grega 

e em suas cidades-estados (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, p. 137). 

Essa expressão varia conforme o período histórico em que se analise a sua utilização, 

não havendo um conceito unívoco quanto a sua definição e emprego. Contudo, nas palavras 
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de Rüger e Rodrigues (2007), “o sentido originário da palavra, herdade da tradição, representa 

o poder de estabelecer por si, e não por imposição externa, as regras da própria conduta”. 

Portanto, a autonomia está atrelada ao indivíduo e a direitos de liberdade, privacidade, 

escolha pessoal, liberdade de vontade etc. A liberdade, portanto, do indivíduo regular as 

próprias ações ou regras comportamentais assume papel de destaque no ordenamento jurídico 

vigente. 

Para Beauchamp e Childress (2002, p. 138), a autonomia deve ser encarada como “[...] 

o governo do eu que é livre tanto de interferências controladoras por parte de outros como de 

limitações pessoais que obstam a escolha expressiva da intenção, tais como a compreensão 

inadequada”. Residem neste conceito dois elementos tidos como essenciais à autonomia: a 

“liberdade” e “qualidade de agente”. Eles significam, respectivamente, independência de 

influências controladoras e capacidade de agir intencionalmente.  

É inegável reconhecer as influências de Immanuel Kant e Stuart Mill para as 

interpretações contemporâneas sobre o tema. A relevância da autonomia para Kant está clara 

na medida em que é alçada por ele à condição de “fundamento da dignidade da natureza 

humana e de toda natureza racional” (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, p. 73). 

Kant, de imediato, contrapõe a autonomia da vontade à heteronomia. A diferença entre 

uma e outra opção está em que a autonomia é o condicionamento do homem por sua própria 

lei universal. Já a heteronomia consiste na limitação do homem pelo querer alheio, in verbis: 

Quando a vontade busca a lei, que deve determiná-la, em qualquer outro ponto que 

não seja a aptidão das suas máximas para a sua própria legislação universal, quando 

portanto passando além de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer dos seus 

objectos, o resultado é então sempre a heteronomia. Não é a vontade que então se dá 

a lei a si mesma, mas sim o objeto que dá a lei à vontade pela sua relação com ela 

(KANT, 2007, p. 78). 

 

Feita, pois, a clara opção pela autonomia e firmada a rejeição pelo modelo 

heterônomo, Kant apresenta o seu conceito de “autonomia da vontade” da seguinte forma: 

A autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma 

a sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio da 

autonomia é, portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha 

estejam incluídas, simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal (KANT, 

2007, p. 77). 

 

Explicando os opostos “autonomia” e “heteronomia” Kant, leciona que a autonomia 

está ligada a noção de capacidade do homem em ser dono de si, livre de toda dependência 

diferente da razão. Para uma ação reverte-se de valor moral ela precisa ser racionalmente 

determinada. Logo, o que não se pode obter por determinação interna, da própria razão, não 

servir como uma lei universal. Ao contrário, a noção de heteronomia, segundo Kant, ocorre 
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quando o valor moral está no modo como a vontade de agir foi determinada. Se ela foi 

influenciada por sentimentos, paixões ou pensamentos alheios, não é uma noção moral, e essa 

vontade não possui caráter universal (BRESOLIN, 2013).  

Com enfoque distinto, John Stuart Mill estava mais preocupado com a autonomia 

(individualidade) das pessoas como elemento essencial do bem-estar pessoal, de modo que os 

indivíduos pudessem agir conforme suas próprias convicções pessoais, desde que não 

interferissem na liberdade dos outros. Em suas palavras: 

A liberdade do indivíduo deve ser, assim, grande parte, limitada – ele não deve 

tornar-se prejudicial aos outros. Mas, se se abstém de molestar os outros no que lhes 

concerne, e meramente age segundo a própria inclinação e julgamento, em assuntos 

que dizem respeito a ele próprio, as mesmas razões que demonstram dever a opinião 

ser livre, provam também que se lhe deve permitir, sem o importunar, leve à prática 

as suas opiniões à própria custa. (MILL, 1991, pp. 97-98). 

 

Enquanto Kant estabelece um imperativo moral que obriga que as pessoas sejam 

respeitadas como fins e não como meios, Stuart Mill identifica a autonomia como 

fortalecimento das convicções individuais limitadas pela não interferência na liberdade do 

outro. 

Por outro lado, a compreensão de autonomia para a doutrina sofreu uma completa 

modificação do seu sentido na ordem jurídica individualista e liberal, uma época em que o 

Estado pregava uma política de intervenção mínima na esfera individual das pessoas.  

Nesse sentido, preleciona O. Gomes (2009, p. 241) que a autonomia da vontade era 

expressão da liberdade individual e foi proclamada pedra angular do Direito Privado, 

transformando-se em simples instrumento do desenvolvimento das relações econômicas entre 

os indivíduos ou entes coletivos, de modo que as partes eram livres para contrair as 

obrigações que bem entendessem, visto que a lei não estabelecia maiores restrições à 

celebração e ao conteúdo dos contratos. 

Após a Primeira Guerra Mundial e em consequência da evolução econômica, o campo 

da autonomia reduziu-se consideravelmente, delineando-se uma nova concepção que primava 

pela proteção dos interesses coletivos. O Estado estabeleceu limites à livre atuação dos 

indivíduos e da sociedade como um todo através da ideia de função social, o que levou, 

segundo Dadalto, a superação do princípio da Autonomia da Vontade pelo princípio da 

Autonomia Privada (DADALTO, 2015, p. 9). 

Quanto a essas duas vertentes da autonomia, Amaral (2003, pp. 347-348) discorre que 

“a expressão “autonomia da vontade” tem uma conotação subjetiva, psicológica, enquanto a 

autonomia privada marca o poder da vontade no direito de um modo objetivo, concreto e 

real”. 
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O. Gomes (2009, p. 241) define a autonomia privada como “a esfera de liberdade da 

pessoa que lhe é reservada para o exercício dos direitos e a formação das relações jurídicas do 

seu interesse ou conveniência. Emprega-se para designar o poder que tem a pessoa nessa 

esfera”. E continua, acerca dos aspectos da autonomia privada: 

Distingue-se na autonomia privada dois aspectos: 1º - o poder atribuído à vontade na 

criação, modificação e extinção das relações jurídicas; 2º - o poder de dessa vontade 

referido ao uso, gozo e disposições dos direitos subjetivos e dos poderes e 

faculdades das pessoas. No primeiro aspecto, é mais conhecido por autonomia da 

vontade e vem situada no campo do negócio jurídico; no segundo, liga-se ao 

exercício dos direitos, concretizando-se principalmente na área da propriedade e sua 

disposição (jus abutendi) (GOMES O. , 2009, p. 241). 

 

Entretanto, embora para esses autores, o princípio da autonomia privada aplica-se 

basicamente ao direito patrimonial, Dadalto verifica a necessidade de se ler a autonomia 

privada à luz do princípio da pessoa humana, conforme entendimento de Habermas sobre a 

superação da dicotomia “autonomia privada” versus “autonomia pública” e distingue-as da 

seguinte forma: “A autonomia privada está ligada ao agir individual e a autonomia pública 

relaciona-se com as ações coordenadas por meio de leis coercitivas, que limitam este agir 

individual” (DADALTO, 2015, pp. 11-12). 

F. B. Gomes, ao trabalhar as ideias de Habermas sobre o tema, explana: 

[...] não é possível se olhar a autonomia do cidadão apenas por uma perspectiva 

privada ou pública, porquanto ela encerra as duas em si mesma, já que o cidadão 

apenas terá condições de participar dos processos públicos de tomada de decisão se 

ele tiver garantida a sua esfera privada, ao mesmo tempo em que esta somente será 

preservada e terá os seus contornos definidos no debate público, no qual haja o 

exercício de sua autonomia pública, razão por que não se pode falar em supremacia 

de uma em face de outra, mas sim da existência de um nexo interno entre elas  

(GOMES F. B., 2007, p. 45). 

 

Sá e Pontes (2008) informam que na contemporaneidade, começou-se a trabalhar a 

ideia de co-relação/co-dependência entre autonomia pública e privada, uma vez que a 

autonomia não poderia mais ser estudada e protegida senão diante do outro, pressupondo um 

reconhecimento recíproco da condição de sujeito e o reconhecimento do meio social. Nas 

palavras das autoras: “O ser humano está em constante interação e sua liberdade de atuação só 

pode ser de todo protegida se não invadir o igual espaço de autodeterminação alheio”. 

Dadalto (2015, p. 15) explica que para Habermas a autonomia privada consiste no 

poder do sujeito de direito de tomar suas decisões por uma ação comunicativa com outros 

sujeitos, por meio do diálogo. 

Isso posto, verifica-se que a autonomia privada deve ser estudada e protegida sob a luz 

da dignidade da pessoa humana numa perspectiva dialógica e, portanto, numa ideia de 
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relacionalidade com o outro e consigo mesmo, pressupondo um reconhecimento recíproco da 

condição de sujeito, pois não há que se conceber atuação individual isolada do meio social. 

A Constituição da República Federativa do Brasil representa um marco no 

ordenamento jurídico brasileiro em questões referentes à autonomia privada, pois coabitam na 

Constituição tanto normas de caráter público como privado, garantindo diretos individuais 

como o direito à liberdade, direitos sociais, direito à saúde, dentre outros (DADALTO, 2015, 

pp. 15-16). 

Logo, a adoção de uma concepção de autonomia integradora das ordens pública e 

privada é a única que, diante de uma pluralidade, propicia a legítima ação do indivíduo, de 

acordo com a ordem pública e permeada pelo princípio da dignidade humana, dentro de uma 

realidade ponderada pelas relações interpessoais e pelas normas jurídicas. 

Perlingieri (2007, p. 17) define a autonomia privada como o poder reconhecido ou 

concebido pelo ordenamento jurídico a um indivíduo ou a um grupo, de determinar certos 

efeitos jurídicos como consequência de comportamentos livremente assumidos. 

É necessário tecer algumas considerações sobre os aspectos nos quais se manifesta a 

autonomia privada. Afirma Perlingieri (2007) que, tradicionalmente, a autonomia privada se 

traduz na liberdade de negociar, de escolher o contratante, de determinar o conteúdo do 

contrato ou do ato de escolher, por vezes a forma do ato.  

Posto isso, é necessário verificar se o princípio da autonomia privada, nos 

ensinamentos de Amaral (2003, p. 347) “o poder que os particulares têm de regular, pelo 

exercício de sua própria vontade, as prelações que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo 

e a respectiva disciplina jurídica” serve de fundamento tanto para as situações jurídicas 

patrimoniais quanto para as existenciais. 

Situação jurídica nas palavras de Amaral (2003, p. 203) consiste no “conjunto de 

direitos e deveres atribuídos pelo direito objetivo a uma pessoa, em determinadas 

circunstâncias”. Perlingieri (2007, p. 105) afirma que “a eficácia do fato com referência a um 

centro de interesses, que encontram a sua imputação em um sujeito destinatário, traduz-se em 

situações subjetivas juridicamente relevantes”. 

É possível dividir as situações jurídicas e existências. As primeiras são concebidas 

como aquelas situações envolvendo a propriedade, o crédito, a empresa e a iniciativa 

econômica privada, enquanto a segunda refere-se a uma pluralidade de situações, possuindo 

como base de uma séria aberta de situações existenciais a personalidade. O fato de a 

personalidade ser considerada um valor unitário não impede, todavia, a existência de algumas 
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expressões qualificantes, nos ordenamentos, como o direito à saúde, ao estudo, ao trabalho 

etc. (PERLINGIERI, 2007, p. 156). 

As situações patrimoniais nos ordenamentos jurídicos em geral foram profundamente 

afetadas pela passagem do princípio da autonomia da vontade para o princípio da autonomia 

privada, que não se confundem. A autonomia privada não se traduz apenas na autonomia 

negocial e nas relações jurídicas patrimoniais e para isso, deve-se levar em consideração as 

expressões de liberdade não patrimoniais. Afirma o jurista italiano: 

A autonomia privada não se identifica com a iniciativa econômica, nem com a 

autonomia contratual em sentido estrito: o contrato, como negócio bilateral, não 

exaure a área de relevância da liberdade dos particulares (mas é melhor a esse ponto 

dizer, liberdade da pessoa). Ao contrário, não somente ela se exprime também em 

matérias onde diretamente são envolvidas situações subjetivas existências, mas 

sobretudo, a abordagem do ordenamento não pode ser abstrata quando a autonomia 

(poder de colocar regras) investe profundamente o valor da pessoa (PERLINGIERI, 

2007, pp. 275-276). 

 

A prevalência do valor da pessoa impõe a interpretação de cada ato realizado, 

individualmente considerado, ser regulado, pelo menos em parte, pela autonomia privada4 

(PERLINGIERI, 2007, p. 276). 

Os atos de autonomia, portanto, possuem fundamentos diferentes e não devem ser 

observados apenas com base em negócios patrimoniais e na teoria geral do contrato, pois, 

nesse caso, o elemento constante na teoria dos atos e da atividade dos particulares seria a 

iniciativa e não a autonomia privada, uma vez que, em concreto, a auto-regulamentação pode 

faltar. 

Esta também é a visão de Assumpção (2014), em sua dissertação de mestrado, sobre 

essas duas vertentes da autonomia: 

De maneira mais precisa, pode-se dizer que, durante muito tempo, no âmbito do 

direito civil, entendeu-se que a autonomia “da vontade” era a responsável pelos 

efeitos jurídicos dos negócios celebrados entre as partes. Nesse sentido, era a 

declaração da intenção dos contraentes capaz de gerar direitos e deveres entre eles.  

A doutrina civilista evoluiu e conferiu novo adjetivo à autonomia, não apenas por 

questões terminológicas, mas de significado e consequências relevantes. 

Atualmente, entende-se por mais adequado falar-se em autonomia “privada”, 

considerando que não a vontade, mas a conjugação desta com o ordenamento 

jurídico, amparando-a, concretiza o substrato necessário à produção de vínculos 

recíprocos. 

 

A bioética contribui de maneira fundamental para o estudo da autonomia. No âmbito 

da interação entre profissionais de saúde e pacientes, a capacidade de autodeterminação ganha 

                                                           
4  A teoria dos atos consiste no reexame de cada ato realizado à luz de um juízo de valor (giudizzio di 

mertevolezza), de tal modo que se possa deduzir se estes atos, individualmente considerados, podem ser 

regulados, pelo menos em parte, pela autonomia privada. Discorre ainda que a atenção é dedicada em regra ao 

contrato em virtude de sua natureza de negócio patrimonial (PERLINGIERI, 2007, p. 18).  
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importante destaque, sobretudo porque nestes momentos o direito do paciente garantir o 

próprio destino pessoal é medida que se impõe. 

Com efeito, as expressões de liberdade quando se está diante de questões não 

patrimoniais, ou seja, referentes à existência do ser humano – ou, mais especificamente, à sua 

vida, ocupam uma posição mais elevada na hierarquia constitucional em relação a questões 

patrimoniais (PERLINGIERI, 2007, p. 18). 

Na seara internacional, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos5 

registra que “os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse 

exclusivo da ciência ou da sociedade” (art. 3º, 2). Voltando-se ainda mais claramente à 

autonomia, os artigos 5º e 6º destacam a autonomia do paciente para consentir, ou não, com o 

tratamento médico que lhe é sugerido: 

Artigo 5º Autonomia e responsabilidade individual 

A autonomia das pessoas no que respeita à tomada de decisões, desde que assumam 

a respectiva responsabilidade e respeitem a autonomia dos outros, deve ser 

respeitada. No caso das pessoas incapazes de exercer a sua autonomia, devem ser 

tomadas medidas especiais para proteger os seus direitos e interesses.  

 

Artigo 6º Consentimento 

1. Qualquer intervenção médica de carácter preventivo, diagnóstico ou terapêutico 

só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em 

causa, com base em informação adequada. Quando apropriado, o consentimento 

deve ser expresso e a pessoa em causa pode retirá-lo a qualquer momento e por 

qualquer razão, sem que daí resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo. 

 

Na esfera jurídica, a Constituição Federal, garante que a todos seja dado o direito de 

promover suas próprias escolhas, desde que não haja violação legal. Assim sendo, a legislação 

pátria garante aos pacientes o direito de opinar sobre as decisões que envolvam seu 

tratamento, uma vez que a autonomia da vontade enquadra-se como direito fundamental da 

liberdade. 

Nesse sentindo, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece em seus dispositivos 

que são direitos básicos do consumidor a informação clara e precisa. 

No âmbito do direito médico, a autonomia do paciente tem sido designada como 

direito ao consentimento informado. O Código de Ética Médica6 reconhece o direito de 

autodeterminação do paciente, que abrange o direito do paciente em saber do seu diagnóstico 

e prognóstico, inclusive, com possibilidade do paciente recusar determinados procedimentos. 

                                                           
5 A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos foi adotada em 2005, durante a Conferência Geral 

da UNESCO. Pela primeira vez da histórias os Estados-Membros comprometeram-se, e à comunidade 

internacional, a respeitar e aplicar os princípios fundamentais da bioética situados num texto único 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf>. 
6RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009 
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Sublinhe-se que o consentimento informado garante ao indivíduo o direito de escolher 

que entende melhor para si próprio. 

 

2.3 Consentimento livre e esclarecido 

 

Não é recente a discussão jurídica em torno da relação entre médico e paciente, tendo 

em vista a existência de controvérsias entre a vontade deste e o tratamento imposto por meio 

da prestação do serviço médico. A noção de consentimento informado está relacionada a 

possibilidade de garantir os interesses e a proteção aos pacientes, tanto em situação de 

pesquisa como de atendimento clínico e marcou a ruptura com denominado “paternalismo 

médico”, em que o enfermo carecia de autonomia e era incapaz de tomar decisões, devendo 

acatar as orientações dadas pelo profissional sem questionar. 

Segundo Simões (2010), por volta de 1767, na Inglaterra, um paciente, o Sr. Slater, 

dirigiu-se aos médicos Dr. Baker e Dr. Stapleton, objetivando dar continuidade ao tratamento 

de uma fratura em sua perna. Os dois médicos, entretanto, à completa revelia de seu paciente, 

em uma época em que sequer existia anestesia, refraturaram propositalmente o membro, para 

testarem uma nova técnica cirúrgica de uso não convencional, visando provocar tração 

durante todo o processo de consolidação. Esse procedimento, realizado sem a informação e 

autorização do paciente, resultou em sequelas definitivas. Processados por Slater, os médicos 

foram condenados. 

Na Alemanha, a partir de 1984, o “Reichsgericht” (tribunal), decidiu que a não 

autorização do paciente seria impedimento absoluto à realização de qualquer ato médico. 

Eventual desobediência à decisão poderia levar o profissional à prisão. 

 Em 1914, nos Estados Unidos, decisão judicial prolatada no primeiro processo 

envolvendo um paciente e uma unidade hospitalar, foi primordial para discussão sobre o 

direito do paciente, admitindo que este poderia renunciar o tratamento proposto pelo médico. 

Pela primeira vez o tribunal americano se pronunciou sobre o direito de que todo ser humano 

de idade adulta e de mente sã tem o direito a determinar o que será feito com o seu corpo 

(MORAIS, 2010).  

Por meio do Código de Nuremberg (1947), primeiro documento de repercussão 

internacional a estabelecer princípios éticos mínimos a serem seguidos em pesquisas 

envolvendo seres humanos, determinou-se a obrigatoriedade de se obter o consentimento 

informado do paciente. A Declaração de Helsinque (1964) reforço essa matéria, exigindo que 

fosse prestada ao paciente a informação adequada sobre os objetivos, métodos, benefícios 
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previstos e potenciais perigos decorrentes do estudo a cada participante em potencial em 

qualquer pesquisa envolvendo seres humanos (GODINHO, LANZIOTTI, & MORAIS, 2010). 

A despeito disso, o termo Consentimento Informado foi empregado pela primeira vez apenas 

em 1957, numa decisão judicial prolatada na Califórnia, Estados Unidos. 

Atualmente, praticamente todos os códigos de ética médica e disciplina da pesquisa 

científica trazem disposições exigindo o consentimento informado dos pacientes pelos 

médicos e demais profissionais da saúde. A principal função e justificativa oferecida para os 

requerimentos do consentimento informado é a de possibilitar e proteger a escolha autônoma 

do paciente (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, p. 162). 

No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), o médico não pode submeter seu paciente a tratamentos 

ou procedimentos terapêuticos sem antes obter seu consentimento. 

Beauchamp e Childress (2002, pp. 164-165) afirmam que se deve questionar o 

conceito de consentimento informado a partir de duas concepções diferentes. No primeiro 

sentido, entende-se consentimento informado como uma autorização autônoma dada por 

alguém que será submetido a uma intervenção médica ou será envolvido em uma pesquisa. 

“Essa pessoa deve mais do que expressas concordância ou anuência, ela deve autorizar por 

meio de um ato de consentimento expresso e voluntário”. 

No segundo sentido, analisa-se esta permissão de acordo com as regras sociais de 

consentimento nas instituições que têm de obtê-lo de forma legalmente válida pelos pacientes 

antes de realizar o procedimento médico ou a pesquisa científica. Nesses casos, o 

consentimento não é necessariamente um ato autônomo, mas sim uma simples autorização 

determinada pelas regras prevalecentes. 

O consentimento livre e esclarecido é espécie do gênero consentimento, cujas 

diretrizes pressupõe que o indivíduo que consentirá na realização do negócio jurídico seja 

autônomo e tenha esclarecimento necessário sobre o negócio (DADALTO, 2015, p. 59). Na 

tradição anglo-americana corresponde ao consentimento informado, que constitui a anuência 

explícita de uma pessoa a uma proposta de ação biomédica relativa ao seu estado de saúde, 

adquirindo diferentes especificações conforme se reporta ao âmbito da investigação médica 

ou da prática clínica. (MOTTA, 2010). É elemento característico do atual exercício da 

medicina, tratando-se de um direito dos pacientes, que gera obrigação para os médicos. 

O efetivo ato de consentimento, segundo a autora acima citada, será CONSCIENTE 

quando o indivíduo for competente segundo as perspectivas psíquica e jurídica para o aspecto 

preciso, concreto e singular a que se refere aquela sua autorização; ESCLARECIDO quando a 
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o indivíduo compreendeu devidamente a informação prestada sobre o procedimento em si e 

seus eventuais efeitos secundários; e VOLUNTÁRIO quando o indivíduo é totalmente livre 

de dar ou recusar o seu consentimento em qualquer momento do processo em causa 

(MORAIS, 2010). Tal consentimento, portanto, torna-se efetivo quando presentes a 

autonomia, a capacidade, a informação, o esclarecimento e a voluntariedade. 

Trata-se de um direito do paciente, capitulado entre os direitos de personalidade. 

Expressa a autonomia do paciente em relação a sua integridade física e psicológica, 

manifestando-se por meio do poder de decidir esclarecidamente sobre a concordância com o 

tratamento ou a respeito do diagnóstico médico (SIMÕES, 2010). 

Resta claro, portanto, que o médico tem o dever de informar o paciente acerca do 

tratamento a que deverá ser submetido. Ademais, não basta a informação, “é necessário que o 

paciente seja devidamente esclarecido acerca do tratamento” (DADALTO, 2015, p. 64), ou 

seja, as informações dadas ao paciente devem ser em linguagem, clara, objetiva e compatível 

com o entendimento de cada paciente. 

Informação e esclarecimento não são sinônimos, pois enquanto o esclarecimento 

pressupõe o diálogo entre médico e paciente, na informação há apenas uma introdução ao 

diálogo. Para um melhor esclarecimento acerca de tal distinção a autora cita um exemplo dado 

por Hélio Antônio Magno: 

Se o médico disser ao paciente: - Você deve ser submetido a uma tomografia 

computadorizada cm uso de contraste. Está de acordo? Provavelmente o paciente 

responderá sim, automaticamente. Isto porque foi apenas informado do exame. 

Entretanto, se o médico “esclarecer” ao paciente o que é tomografia 

computadorizada, o que é contraste e os efeitos adversos que pode causar ao 

paciente, provavelmente este vai querer discutir com o médico a possibilidade de 

realizar outros exames em substituição a tomografia, ou até de não se submeter a 

exame nenhum. Esta é a grande diferença entre “informar” e “esclarecer” 

(DADALTO, 2015, p. 65). 

 

Vale lembrar, que não se pode falar em decisão consciente e voluntária, quando a 

vontade do paciente está eivada em um vício como a ignorância, já que nesse caso existe a 

ausência de conhecimento sobre o objeto da decisão que o paciente vai tomar. O consentimento 

pode ser considerado inválido pela existência desse erro substancial, ocorrendo uma declaração de 

vontade pré-redigida e incorreta, sem dar a precisa noção sobre as características de investigação, 

diagnóstico, tratamento e prognóstico de sua doença  (SIMÕES, 2010). 

O consentimento livre e esclarecido repousa sobre a autonomia dos pacientes que se 

manifestam na escolha do profissional de saúde, na aceitação ou rejeição das medidas 

terapêuticas propostas etc. 
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Tradicionalmente, os médicos e profissionais de saúde, costumam influenciar os 

pacientes nas decisões tomadas, mas não têm o direito de lhes impor sua vontade. Entretanto, 

essa influência, derivada da formação profissional, é controlada por meio da prática do 

esclarecimento prestado ao paciente quanto à moléstia, às terapias indicadas, ao prognóstico, 

aos efeitos colaterais, de forma que o seu consentimento seja baseado em informações 

transmitidas em linguagem que lhe é compreensível (MORAIS, 2010). 

Outrossim, é mister salientar que o dever de esclarecimento não cerceia a autonomia 

profissional do médico. Dadalto discorre da seguinte forma sobre o assunto:  

[...] se de um lado há o dever de esclarecer/informar o paciente, de outro há a 

obrigação de agir com cautela ao repassar a informação, sopesando quais 

informações são imprescindíveis para que o paciente possa emitir seu consentimento 

de modo livre e esclarecido e quais provocarão sofrimento e dor desnecessários 

(DADALTO, 2015, pp. 65-66). 

 
Embora, não haja no ordenamento jurídico brasileiro qualquer menção expressa ao 

termo “consentimento informado” ou “consentimento livre e esclarecido”, é consagrada a 

noção de que o paciente é livre para optar pela realização ou recusa a quaisquer tipos de 

tratamento ou intervenção médica. 

No Brasil, o art. 15 do Código Civil de 2002 determina que ninguém pode ser 

constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. 

A informação também é considerada um direito fundamental da pessoa humana e está 

previsto no art. 5º, inciso XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 19887. 

Considera-se que este dispositivo constitucional tem caráter geral e se refere a 

qualquer tipo de informação, inclusive a informação médica, especialmente, o dever médico 

de esclarecer/informar o paciente. 

O Código de Defesa do Consumidor exige a prestação de esclarecimentos, em diversas 

disposições. A relação médico-paciente é uma relação consumerista, nos termos do art. 14, 

§4º, da Lei 8.078/908 (CDC), que impõe ao fornecedor de serviço a responsabilidade por 

prestar informações insuficientes ou inadequadas. Também, o art. 4º, caput e inciso IV9, bem 

                                                           
7 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: 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional;   
8  Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 
9 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
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como o art. 6º, incisos, II, III e IV10 desse diploma legal regulam o direito de informação do 

paciente. 

Finalmente, o consentimento livre e esclarecido encontra raízes no Código de Ética 

Médica em vigor, a ser abordado no tópico seguinte. 

 

2.3.1 O consentimento livre e esclarecido na perspectiva do novo Código de Ética Médica 

 

Em 13 de abril de 2010, entrou em vigor o novo Código de Ética Médica, no Brasil, 

reafirmando os direitos dos pacientes, a necessidade de informar e de proteger a população 

assistida e está subordinado à Constituição Federal e à legislação brasileira. O consentimento 

do paciente recebe atenção específica no capítulo I11, artigos 22, 23 e 24, no capítulo IV12, 

artigos 31e 34 e capítulo XII13, artigos 102, parágrafo único e 110. 

                                                                                                                                                                                     

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)  

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à 

melhoria do mercado de consumo; 
10 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de 

escolha e a igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 

contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (BRASIL, Código de 

Defesa do Consumidor, 1990) 
11 Capítulo I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 

paliativos apropriados. 

XXIII - Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção e 

independência, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade. 

XXIV - Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará 

as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa 
12 Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS 

É vedado ao médico: 

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o 

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 

Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de 

qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-

estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
13 Capítulo XI - AUDITORIA E PERÍCIA MÉDICA 

É vedado ao médico: 

Art. 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta, quando seu uso estiver liberado no País. 

Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e 

com o consentimento do paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das 

possíveis consequências. 

Art. 110. Praticar a Medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o 

consentimento solicitado. 
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O princípio de liberdade do indivíduo é um dos pilares dessa normativa, tendo em 

vista que a pessoa é livre para escolher seu médico, livre para aceitar ou rejeitar o que lhe é 

oferecido: exames, consultas, internações, atendimento de qualquer espécie, prontuários 

médicos, participação em pesquisa clínica, transmissão de dados, etc. Mas o exercício da 

liberdade depende de o paciente receber informações justas, claras e adequadas, o que 

evidencia a importância do consentimento informado, livre e esclarecido14. 

Existem, entretanto, algumas exceções à regra do consentimento informado que 

permitem ao médico proceder sem consentimento do paciente em casos de emergência, 

incapacidade, renúncia etc. (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, p. 172). Em caso de 

iminente perigo de vida, o médico poderá dispensar o consentimento informado, entretanto 

passado o momento crítico e restabelecida a autonomia do paciente, este deverá ser informado 

do seu estado para consentir na continuidade ao tratamento (DADALTO, 2015, p. 78). 

O Código de Ética Medica busca uma melhor relação dos profissionais da saúde com o 

paciente e garante-lhe uma maior autonomia de vontade. Entretanto, existe uma limitação: o 

iminente perigo de morte. Dessa maneira, o código estabelece um conflito de valores que 

apenas pode ser resolvido no caso concreto. Na hipótese concreta, deve-se realizar um 

sopesamento entre à autodeterminação do paciente em face da beneficência15 indicada pelo 

médico (PONTES & PONTES, 2014, p. 81). 

Além do mais, deve-se respeitar o direito do paciente de aceitar, ou não, um 

tratamento ou ato médico com base em suas crenças, concepções políticas ou filosóficas. Para 

Dworkin (2009, p. 319) “o valor da autonomia deriva da capacidade que protege: a 

capacidade de alguém expressar seu caráter – valores, compromissos, convicções e interesses 

críticos e experienciais – na vida que leva”. 

 

2.3.2 Consentimento e capacidade 

 

Embora o tema capacidade seja tema incidental às mais diversas discussões, o presente 

trabalho limitar-se-á à análise da capacidade para manifestar o consentimento perante a 

autoridade médica ou ao pesquisador.  

                                                           
14< http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/destaques.asp> 
15 O princípio da beneficência está ligado a ideia de compaixão, bondade e caridade e refere-se à obrigação 

moral de agir em benefício do outro (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 282). Dworkin (2009, p. 326) 

afirma que o direito à beneficência consiste no direito que alguém tome decisões que favoreçam interesses 

fundamentais de outra pessoa. Nesse caso o direito a beneficência não é um direito a que uma determinada 

pessoa assuma o dever fiduciário de prestar assistência; esse direito só vigora quando alguém assume tal 

responsabilidade. 
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No plano jurídico, a capacidade é regulada para promover a melhor forma de proteção 

da pessoa. Constitui o gênero do qual são espécies a capacidade de fato e de direito. A 

capacidade de direito é a aptidão oriunda da personalidade para adquirir os direitos na vida 

civil e se distingue da capacidade de fato, que é a aptidão para utilizar e exercer esses direitos, 

por si. A capacidade de direito corresponde a capacidade de gozo, ou mais precisamente a 

capacidade de aquisição, já a capacidade de fato pressupõe a capacidade de exercício ou ação. 

(PEREIRA, 2013a). 

Todo ser humano possui capacidade de direito, esta é incindível da personalidade. 

Nesse sentido, o Código Civil de 2002 dispõe no seu art. 1º, afirma que “toda pessoa é capaz 

de direitos e deveres na ordem civil”. Onde falta esta capacidade (nascituro, pessoa jurídica 

ilegalmente constituída), falta à personalidade (PEREIRA, 2013a, pp. 400-401). 

Se a capacidade de direito é inerente a personalidade, a capacidade de fato ou 

exercício nem sempre lhe é coincidente, pois algumas pessoas, sem perderem os atributos da 

personalidade, não possuem a faculdade do exercício pessoal e direto dos direitos civis. A lei 

trata tais pessoas como incapazes. Em nosso sistema jurídico, a capacidade é a regra e a 

incapacidade a exceção. 

Nesse sentido, Pereira ao tratar do instituto das incapacidades, assim dispõe: 

O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão 

moralmente elevada, que é a proteção dos que são portadores de uma deficiência 

juridicamente apreciável. Esta ideia fundamental que inspira, e acentuá-lo é de suma 

importância para a sua projeção na vida civil, seja no tocante à aplicação dos 

princípios legais definidores, seja na apreciação dos efeitos respectivos ou no 

aproveitamento e na ineficácia dos atos jurídicos praticados pelos incapazes 

(PEREIRA, 2013a, pp. 410-411). 

 

Nos vários sentidos que a palavra capacidade é usada, persiste um significado 

primordial, qual seja a habilidade de cumprir tarefas. A capacidade para decidir, é, portanto 

relativa. Dworkin afirma que:  

Ás vezes, a palavra “competência” é usada em um sentido que remete 

especificamente ao cumprimento de tarefas, significando a capacidade de assimilar e 

manipular informações relativas a um determinado problema. Nesse sentido, a 

competência é variável (às vezes muito), mesmo entre pessoas normais, não afetadas 

por processos demenciais; posso ser mais competente que você ao tomar algumas 

decisões e menos competente ao tomar outras (DWORKIN, 2009, pp. 320-321). 

 

Nesse passo, a capacidade para decidir sobre um tratamento deve ser vista como algo 

específico e não como algo global, pois um paciente inapto para realizar complexas 

transações financeiras, pode participar de uma pesquisa médica, ou ser capaz de realizar com 

facilidade tarefas simples. 
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Por isso, ainda que o sujeito não possua competência para praticar atos de natureza 

patrimonial, deve ter a possibilidade de decidir sobre questões de cunho existencial. Lobo 

(2013, p. 108) assegura que a capacidade de exercício não abrange os direitos não 

patrimoniais, devendo ser aplicada somente em relação aos direitos patrimoniais, in verbis: 

A capacidade de exercício diz respeito apenas ao exercício da capacidade civil em 

relação aos direitos patrimoniais, atribuída aos que tenham um nível mínimo de 

discernimento. [...] A capacidade de exercício não abrange os direitos não 

patrimoniais, que emergem exclusivamente do estado da pessoa humana, como o 

direito a identidade pessoal ou ao nome, cujo exercício não depende da capacidade 

do titular. 

 

Essa hipótese compreende o que a doutrina denomina de incindibilidade da capacidade 

de exercício da personalidade, no que toca às questões existenciais. O que permite à pessoa 

considerada incapaz possa decidir autonomamente sobre questões que lhe dizem respeito, 

situadas no plano do ser, vez que toda pessoa tem direito ao pleno desenvolvimento de sua 

vida privada, merecendo proteção quanto ao exercício da autonomia para realizar escolhas de 

natureza existencial (MENEZES, 2014). 

Como alerta Perlingieri (2007, p. 164), o estado pessoal patológico, ainda que 

permanente da pessoa, que não seja absoluto ou total, “não se pode traduzir em uma serie 

estereotipada de limitações e proibições que, no caso concreto, isto e, levando em 

consideração o grau e qualidade do déficit psíquico, não se justificam e acabam por 

representar camisas de forca totalmente desproporcionadas e, principalmente, contrastantes 

com a realização do pleno desenvolvimento da pessoa”  

Existem situações em que uma pessoa é incapaz para realizar algo numa determinada 

época, e em outro momento é inteiramente capaz de realizar a mesma tarefa como nos casos 

de enfermos que sofrem de isquemia transitória, de amnésia total transitória etc. Nesses 

casos,“o conceito de incapacidade específica tem sido invocado para evitar que 

generalizações vagas sobre a capacidade excluam as pessoas de todas as decisões” 

(BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, p. 153). 

Ademais, podem ocorrer situações na qual uma pessoa plenamente capaz proceda de 

maneira incompetente em uma circunstância específica. Nesse tocante, o conceito de 

capacidade está intimamente ligado ao conceito de autonomia. Beauchamp e Childress 

discorrem sobre a questão nos seguintes termos: 

Um paciente ou sujeito é capaz de tomar uma decisão caso possua a capacidade de 

entender a informação material, fazer um julgamento sobre a informação à luz de 

seus próprios valores, visar um resultado determinado e comunicar livremente seu 

desejo àqueles que o tratam ou que procuraram saber qual é a sua vontade 

(BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, p. 154). 
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Embora exista um leque de habilidades subjacentes à realização de uma tarefa, a 

capacidade pressuposta pelo direito à autonomia é diversa. Nesse aspecto, a capacidade 

natural de agir, de se movimentar e de realizar certas tarefas não importam ao direito. 

Levando-se em consideração determinado limite, aquelas que estão acima são igualmente 

capazes; abaixo dele, são igualmente incapazes. 

As pessoas não são mais ou menos capazes, ainda que algumas realizem tarefas que 

determinem a capacidade melhores que outras. Levando-se em consideração determinado 

limite, aquelas que estão acima são igualmente capazes; abaixo dele, são igualmente 

incapazes. 

Entretanto, há sem dúvidas casos difíceis de identificar se o indivíduo é capaz ou 

incapaz, como nos casos de pessoas que possuam habilidade de compreender, deliberar ou 

decidir diminuída. Alguns pacientes, por exemplo, que poderiam ser considerados incapazes 

(alguns fanáticos religiosos, por exemplo, e pacientes psicóticos possuem crenças fictícias e 

ilusórias de que dirigem suas ações) possuem considerável habilidade para entender, deliberar 

e decidir (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, pp. 155-156). 

No que tange ao consentimento, debate-se acerca da capacidade para a decisão 

adequada do paciente sobre questões envolvendo o tratamento médico. A capacidade para 

decisão está intimamente ligada à decisão autônoma e às questões sobre a validade do 

consentimento. 

Dadalto (2015, pp. 74-76) analisa que essa capacidade, entendida como discernimento, 

é essencial para a validade do consentimento prestado, contudo, a capacidade civil é mera 

formalidade para aferir a validade do consentimento informado do paciente, pois é possível 

que um paciente seja civilmente capaz, mas esteja usando medicamentos que afetem suas 

faculdades mentais ou ainda que a enfermidade esteja afetando sua possibilidade fazer 

escolhas autônomas. 

Isso posto, é importante refletir sobre quem deveria tomar as decisões de vida e morte, 

de que modo essa pessoa faria (garantias e requisitos formais) e se uma vez tomada 

determinada decisão, esta poderia ser revertida por outras pessoas. 

Dentro dessa perspectiva, e valendo-se dos ensinamentos de Dworkin (2009, pp. 257-

267), pode-se considerar a existência de três tipos básicos de situações envolvendo doentes 

terminais. Passemos às características dessas categorias de enfermos, segundo o autor: 

1) Consciente e competente – Nessa situação, o enfermo, portador de uma grave 

moléstia, pode manifestar-se diretamente à equipe médica, recusando um determinados 

tratamentos, mesmo que tal recusa implique a sua morte. Ressalta o autor, todavia, que essa 
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manifestação do enfermo não pode ir ao ponto de ordenar o desligamento de aparelhos de 

suporte vital, pois tal procedimento importa na assistência de terceiros à sua morte, vedação 

presente na maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo ocidental. Conforme esclarece o 

jurista norte-americano: 

“[...] muitas pessoas gravemente doentes ou incapacitadas, apesar de plenamente 

conscientes, são incapazes de suicidar-se sem ajuda. De acordo com o direito norte-

americano, a não ser em situações excepcionais, as pessoas em pleno controle de 

suas faculdades mentais podem recusar um tratamento médico mesmo que tal recusa 

implique a sua morte. Daí não se segue, porém, que uma vez ligadas a aparelhos que 

ajudam a mantê-las vivas, tais pessoas tenham o direito legal de pedir que esses 

aparelhos sejam desligados, pois tal procedimento implica a assistência de outras 

pessoas a sua morte, e o direito da maioria dos estados e dos países ocidentais 

proíbem o suicídio assistido. Não obstante, muitos médicos têm se mostrado 

dispostos a desligar os aparelhos que mantêm vivos os pacientes terminais sempre 

que estes lhe imploram para fazê-lo (DWORKIN, 2009, pp. 258-259). 

 

Tal circunstância, conforme bem assinalado por Dworkin, leva a um resultado 

aparentemente contraditório entre duas situações fáticas praticamente iguais, às quais todavia 

se destinam soluções jurídicas opostas. 

O paciente, por exemplo, que no contexto norte-americano, tiver realizado testamento 

de vida, ou outorgado uma procuração para, proibir a utilização de algum procedimento que 

prolongue sua vida artificialmente terá seu direito respeitado, o que talvez apresse a sua 

morte. Entretanto, uma vez ligado a aparelhos que ajudem-lhe a mantê-lo vivo, ainda que o 

manifeste sua vontade para que seja retirado o aparelho, o médico não poderá fazê-lo sob 

pena de incorrer em prática de eutanásia ou suicídio assistido16, situações condenadas pelo 

ordenamento jurídico. 

Um importante exemplo em que foi admitida a retirada do suporte vital ocorreu no 

Canadá em 1992, quando Nancy B. sofria de uma rara doença neurológica chamada síndrome 

de Guillain-Barre que a deixara paralisada do pescoço para baixo, pediu ao juiz que 

autorizasse o médico a retirar o parelho de respiração artificial que a mantinha viva 

(DWORKIN, 2009, p. 259). 

Ilustrando outro caso sobre tão delicado tema, Dworkin (2009, pp. 260-261)narra o 

caso de Lillian Boyes. Seu médico, Nigel Cox finalmente cedeu a seus apelos para morrer 

após longo e incurável tratamento para uma terrível artrite reumática, e injetou-lhe uma dose 

letal de cloreto de potássio. Denunciado e levado a julgamento por tentativa de homicídio 

(como o corpo de Lillian foi cremado, não havia como provar que a injeção fora a causa de 

sua morte), foi condenado no âmbito profissional e também perante o Judiciário. Porém, 

apesar do Conselho de Medicina tê-lo repreendido, não foi o médico impedido de continuar a 

                                                           
16 Esses conceitos serão estudados no próximo tópico. 
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exercer sua profissão. O Juiz da causa condenou o Dr. Cox a um ano de prisão, no entanto a 

punição restou suspensa, tendo o Juiz reconhecido que o ato médico fora realizado por 

compaixão. 

Os casos acima exemplificados, situam-se em uma área limite entre a prática da 

eutanásia e do suicídio assistido e o ato médico tendente a coibir a distanásia, caso se entenda 

que a manutenção do suporte vital artificial importa em prolongamento artificial da vida sem 

qualquer outra perspectiva. 

2) Inconsciente – Nesse caso, pela situação do doente (alguém, por exemplo, com 

grave insuficiência cardíaca ou em estado vegetativo permanente) não se pode saber com 

precisão sua vontade, para fins de aplicação do princípio da autodeterminação. 

O problema verifica-se mais intensivamente, nos casos em que o paciente encontra-se, 

seja por doença, seja por acidente, em estado vegetativo permanente, quando o enfermo não 

está necessariamente à beira da morte, podendo continuar vivo por muitos anos se for 

alimentado e receber água por meio de sondas (DWORKIN, 2009, pp. 263-264). 

Embora, geralmente os parentes de um paciente em estado vegetativo visitem-no e 

conversem com ele, às vezes, entretanto quando estão convencidos de que a recuperação é 

impossível, pedem que o suporte que o mantém vivo seja retirado, mesmo que o paciente não 

tenha assinado um testamento de vida. 

Dworkin, sobre o assunto, cita o caso de Nancy Cruzan, que se encontrava em estado 

vegetativo persistente após um acidente e cujo suporte vital foi retirado após sete anos 

vivendo como um vegetal e de seus pais terem recorrido diversas vezes à Suprema Corte 

Americana. 

Entre os enfermos inconsistentes, o maior desafio para as condutas médicas está em 

identificar em face da presença do princípio da autonomia, permitindo a opção pela morte ou 

se a continuidade do tratamento não estaria entre seus interesses fundamentais (DWORKIN, 

2009, p. 252). 

3)  Consciente mas incompetente – Nessa categoria incluem-se determinadas pessoas 

que podem antever o que o destino lhe reserva na perspectiva de uma doença grave que lhe vá 

posteriormente retirar-lhes a consciência, como no caso dos enfermos que sofrem do mal de 

Alzheimer. Nesses casos, o enfermo prefere morrer para evitar o sofrimento. 

Nos Estados Unidos, Janet Adkins, que estava nos estágios iniciais do Mal de 

Alzheimer procurou um médico de Detroit, Jack Kevorkian, apelidado pela imprensa de Dr. 
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Morte17, para pôr fim a sua vida, quando ainda tinha condições de tomar essa decisão por si, 

vindo a falecer após a utilização de uma das máquinas feitas por Kevorkian para o suicídio 

medicamente assistido (DWORKIN, 2009, p. 267). 

A problemática surge ao passo que a Sra. Adkins não precisaria tomar tal medida 

extrema se houvesse formas de se detectar o verdadeiro alcance da vontade da paciente (no 

futuro, quando estivesse nos estágios finais do Alzheimer e mostra-se o medo paranóico de 

que alguém lhe faça mal, implicando um desejo de viver e não de morrer) e assim respeitá-la, 

procedendo da forma por ela desejada (DWORKIN, 2009, pp. 267-268). 

Nas situações envolvendo paciente em fim da vida, deve-se preservar sua dignidade e 

autonomia em relação às decisões anteriormente tomadas, garantindo-lhes o direito de 

manifestarem previamente sua opinião sobre os tratamentos médicos que desejam ser 

submetido, sendo importante que seus desejos sejam manifestados de forma consciente e 

esclarecida. As diretivas antecipadas de vontade registram quais tratamentos médicos que o 

paciente deseja receber quando sua morte se aproximar. 

As discussões jurídicas em torno do direito de morrer têm se concretizado nos 

conceitos de terminalidade da vida e morte, bem como nos institutos da eutanásia, da 

distanásia, da ortotanásia, da mistanásia e do suicídio assistidos, que passaremos a analisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Esse médico construiu diversas máquinas para o suicídio medicamente assistido, sobre as quais escrevia e cujo 

funcionamento descrevia  na televisão, conseguindo angariar expressiva clientela. Uma das máquinas, foi 

instalada em sua perua Volkswagen, e para usá-la os pacientes que desejavam morrer teriam apertavam um 

botão, que injetava veneno através de uma agulha introduzida em sua veia pelo médico (DWORKIN, 2009, p. 

262).  
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3 A FINITUDE DA VIDA E A CONCEPÇÃO DE UMA MORTE DIGNA 

 

Na sequência, a análise do tema proposto também requer uma abordagem conceitual e 

histórico-evolutiva acerca da vida e da morte, a fim de que se possa compreender melhor o 

escopo protetivo a essas questões por meio do direito. 

 

3.1 A vida e sua proteção 

 

O termo vida é polissêmico, vez que admite diversas definições. Mesmo a biologia, 

ciência que estuda a vida, não consegue estabelecer com perfeição o que é vida, de modo que 

existem muitas discussões e teorias relacionadas ao conceito de vida, inclusive ligadas a 

debates filosóficos, religiosos e morais sobre o assunto. 

Entende-se que o conceito de vida é constituído por três zonas, representando três 

níveis de compreensão: o “internalismo”, referente a concepções em que a vida é entendida 

como processo, propriedade ou objeto inerente à pessoa. É importante para as concepções 

dadas em disciplinas tais como genética, bioquímica e biologia molecular; o “externalismo”, 

no qual a compreensão da vida é entendida como algo exterior e, portanto, separado da 

pessoa, partindo do ambiente que a circunda e com finalidade além dos limites do próprio ser 

vivo. As concepções religiosas e filosóficas enquadrar-se-iam nesta zona e a “relacional”, no 

qual a vida consistiria no resultado de relações estabelecidas entre entidades e/ou sistemas. 

Sustenta que a vida não e um propriedade intrínseca dos organismos vivos, mas resultante das 

interações dos organismos entre si e seu meio ambiente. A concepção biosemiótica se 

enquadra nessa zona (COUTINHO, MARTINS, & MENEZES, 2011). 

Vários filósofos já tentaram conceituar vida. Para Aristóteles vida é “aquilo pelo qual 

um se nutre, cresce e perece por si mesmo”. A tradição cristã conceituava a vida como aquilo 

que nos salva da morte e da aniquilação, conceito que permaneceu durante a Idade Média 

(XAVIER, MIZIARA, & MIZIARA, 2015). 

No âmbito jurídico, a vida humana constitui bem inalienável, protegida em todos os 

ordenamentos do mundo ocidental, entretanto “não há conceito ou definição de vida em 

nenhum diploma normativo no Brasil (tradução nossa)” (COUTINHO, MARTINS, & 

MENEZES, 2011). 

As disciplinas de cunho público e privado brasileiras delineiam instrumentos de 

proteção da vida, ora seguindo uma perspectiva internalista, ora adotando uma compreensão 

de nível relacional. No tocante a vida humana é possível identificar uma visão externalista, de 
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fundamentação essencialista, ao qualificar a vida com um em inviolável e indisponível 

(COUTINHO, MARTINS, & MENEZES, 2011). 

O direito à vida está previsto no caput do artigo 5º da Constituição da República 

de198818, o qual expressa que todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade 

do direito à vida, bem como em seu inciso X19. A vida, portanto, é um bem jurídico essencial, 

inerente a pessoa humana. Cumpre citar o ensinamento de Gonet Branco, em conjunto com 

Mendes e Coelho, ressalta: 

A existência humana é o pressuposto elementar de todos os demais direitos e 

liberdades dispostos na Constituição. Esses direitos têm nos marcos da vida de cada 

indivíduo os limites máximos de sua extensão concreta. O direito à vida é a premissa 

dos direitos proclamados pelo constituinte; não faria sentido declarar outro se, antes, 

não fosse assegurado o próprio direito de estar vivo para usufruí-lo. O seu peso 

abstrato, inerente à sua capital relevância, é superior a outro interesse (MENDES, 

MÁRTIRES COELHO, & GONET BRANCO, 2012, p. 412).  

 

Portanto, sem vida não há existência humana, e se o direito à vida não fosse garantido 

constitucionalmente, o indivíduo não poderia usufruir de outros direitos assegurados pela 

Carta Magna, tendo em vista que o direito de estar vivo está conectado a todos os demais 

direitos e liberdades individuais, exemplo dos direitos à liberdade, à igualdade, à dignidade, à 

saúde, à propriedade etc. 

Para compreender a complexidade dos conceitos referentes à vida, observa-se a 

definição trazida por Silva: 

 

Vida, no contexto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada apenas no seu 

sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à matéria 

orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua riqueza de 

significados é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma 

incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um processo (processo 

vital), que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, 

progride, mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, então de 

ser vida para ser morte (SILVA, 2006, p. 197). 

 

 No plano infraconstitucional, o Código Civil brasileiro, de 2002, em seu art. 2º expõe 

que “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro.” 

Entretanto “nem só da vida em si se ocupa o legislador pátrio, mas também da sua 

qualidade, em especial a saúde, nos âmbitos privado e público” (SERTÃ, 2005, p. 12).  

                                                           
18Art. 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:  
19X - 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;  
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As normas referentes à saúde integram os direitos fundamentais, nos termos dos 

artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988. 

O direito à vida abrange não apenas a existência física, mas designando, além disso, 

um direito a uma vida digna. Nesse passo, a autonomia do paciente terminal deve ser 

preservada, garantindo ao paciente o direito manifestar previamente sua opinião sobre quais 

tratamentos médicos deseja, ou não, ser submetido. 

Ademais, o direito à vida não é um direito absoluto, pois não existe no texto 

constitucional o dever de vida atribuível ao próprio indivíduo. A ação de matar-se escapa à 

consideração do Direito Penal, não merecendo tipificação específica pelo Código Penal 

brasileiro. Constitui crime induzir, instigar ou auxiliar o suicídio, conforme previsto no artigo 

122 do Código Penal Brasileiro20. 

Nesse sentido, quando o paciente é submetido a tratamentos considerados 

extraordinários, que se tornam desumanos e degradantes a ele já não se pode dizer que existe 

o respeito à vida, pois o ser humano possui outras dimensões além da biológica, de modo que 

se deve aceitar o critério da qualidade de vida, e qualidade de vida infere em bem estar físico, 

psicológico, social, espiritual, cultural e econômico. De Sá, sobre o assunto, ensina da 

seguinte forma: 

Tem-se que não se pode privilegiar apenas a dimensão biológica da vida humana, 

negligenciando a qualidade de vida do indivíduo. A obstinação em prolongar o mais 

possível o funcionamento do organismo humano de pacientes terminais não deve 

encontrar guarita no Estado Democrático de Direito, simplesmente, porque o preço 

dessa obstinação é uma gama indizível d sofrimentos gratuitos, seja para o enfermo, 

seja para os familiares deste. O ser humano tem outras dimensões que não somente a 

biológica, de forma que aceitar o critério da qualidade de vida significa estar a 

serviço não só da vida, mas também da pessoa. O prolongamento da vida somente 

pode ser justificado se oferecer às pessoas algum benefício, ainda assim, se esse 

benefício não ferir a dignidade do viver e do morrer (DE SÁ, 2001, p. 32). 

 

Portanto, há de ser garantido ao paciente terminal o direito de morrer dignamente, 

tendo em vista que o prolongamento sacrificado da vida contra a sua vontade atenta contra as 

condições físicas e emocionais vivenciadas pelo enfermo, ademais de ferir sua dignidade, 

dignidade essa que acompanha o indivíduo em todas as fases da sua vida, inclusive durante o 

inexorável processo de morrer. 

 

                                                           

20 Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. 

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se da 

tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave (BRASIL, 1940). 
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3.2 O que pode ser definido como morte? 

 

Como podemos definir o fenômeno “morte”? A palavra morte vem do grego tanatus e 

do latim mors = extinção da vida = cessação definitiva de todas as funções de um organismo 

vivo. 

A morte existe desde o princípio do mundo, sendo um tema considerado sagrado e 

sobre o qual não se discutia. Ao longo dos anos muitas opiniões e conceitos foram criados, 

sofrendo alterações pelos aspectos filosóficos, sociais, religiosos, biológicos, legais e 

culturais. O conceito de morte é dinâmico, e ainda é um tema de difícil discussão na 

sociedade em geral, pela “carga negativa” existente na palavra (XAVIER, MIZIARA, & 

MIZIARA, 2015). 

Nesse sentido, Sá e Pontes afirmam: 

A morte se afigura como assunto indigesto hodiernamente. Traz consigo a idéia de 

limite, de fim, de subordinação a algo desconhecido e, paradoxalmente, infalível. 

Põe em xeque a extensão e infalibilidade dos egos, confere circunscrição ao rol das 

certezas, deixa claro, bem claro, que “estar” e “ser” são verbos de ligação num 

presente que, no momento seguinte, simplesmente, pode não ser mais nada ou coisa 

alguma (SÁ & PONTES, 2008). 

 

Tradicionalmente, os critérios clínicos para determinar o momento da morte eram 

simples e consistiam em considerar como morto aquele indivíduo que deixava de respirar e 

cujos batimentos cardíacos cessavam, o que implica no dano irreversível e total do tecido 

nervoso, comprovada pela dilatação e imobilidade das pupilas. Extraindo-se, daí o conceito de 

morte como sendo a cessação total e permanente de todas as funções vitais, destacando-se o 

determinado pela ausência das funções cardiorrespiratórias (BLANCO, 1997, pp. 16-17). 

No entanto, com o surgimento de modernas técnicas medicas que permitem a 

conservação artificial das funções vitais, em particular a respiração artificial, na qual tais 

funções podem se manter por tempo indeterminado, bem como a realização de transplantes de 

órgãos, os critérios clássicos foram perdendo sua utilidade diagnóstica, vez que tornou-se 

controvertido a determinação do exato momento da morte de um indivíduo (BLANCO, 1997, 

p. 17). 

Com a evolução tecnológica, a morte, consequentemente foi postergada, pois os 

parâmetros até então utilizados (cessação da função cardiorrespiratória) puderam ser mantidos 

com o uso de aparelhos. Criou-se o estado vegetativo persistente e o questionamento sobre a 

existência de vida sem consciência e sem interação com a sociedade. 

Nesse passo, na tentativa de se evitar que os pacientes irreversivelmente vegetativos 

fossem necessariamente e indefinidamente tratados, surgiu o conceito de morte cortical, 
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caracterizada pela perda de funções corticais de consciência, processos cognitivos e contato 

com o exterior, mas conservando as funções de controle neurovegetativo do tronco encefálico 

(BLANCO, 1997, p. 18) 

Em 1967, Chistian Barbard, um cirurgião cardíaco da África do Sul, transportou o 

coração de uma pessoa quase morta em um paciente com doença cardíaca em fase terminal. 

Esse acontecimento provocou grande confusão na mídia internacional, pois a comunidade 

médica se perguntava como Barbard poderia garantir que o doador estaria realmente morto no 

momento do transplante. A situação levou a Escola Médica de Harvard a procurar definir o 

critério de morte cerebral, a fim de controlar casos semelhantes a esse e são referência para o 

debate internacional sobre morte encefálica, que apesar de não ter alcançado a unanimidade 

esperada, foi aceita como modelo oficial de morte clínica (DINIZ & GUILHEM, 2002, pp. 

18-19). 

A tendência, modernamente, é aceitar-se a morte encefálica, traduzida como aquela 

que compromete irreversivelmente a vida de relação e a coordenação da vida vegetativa, 

diferente, pois, da morte cortical, que compromete apenas a vida de relação (FRANÇA, 

1999). 

Esse é o critério de morte vigente no Brasil, por força da Lei de Transplantes. O artigo 

3º da referida lei dispõe que: 

A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a 

transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, 

constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e 

transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por 

resolução do Conselho Federal de Medicina (BRASIL, 1997). 

 

Mesmo assim, é difícil precisar o exato momento da morte porque ela não é um fato 

instantâneo, e sim um processo de fenômenos ocorridos nos vários órgãos e sistemas do corpo 

humano. 

Nesse passo, na morte encefálica todas as funções encefálicas são cessadas de forma 

irreversível devido a uma agressão severa que impede o sangue de chegar ao cérebro, 

ocorrendo a morte de todo o encéfalo, de forma permanente e irreversível. As características 

irreversível e permanente são importantes, pois há situações da prática médica, como a parada 

total da circulação e a circulação extracorpórea, em que há paradas reversíveis (XAVIER, 

MIZIARA, & MIZIARA, 2015). 

Hodiernamente, o Conselho Federal de Medicina (CFM) no Brasil, através da 

Resolução n° 1.480, de 21 de agosto de 1997, entende que a morte é determinada através da 

realização de exames clínicos e complementares durante certo lapso de tempo, conforme a 
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idade do paciente, possuindo como parâmetro clínico a ausência de atividade motora supra 

espinhal e apneia (completa obstrução do fluxo de ar para os pulmões). Os exames 

complementares ionizados para essa confirmação devem estar representados pela ausência da 

atividade metabólica cerebral ou pela ausência de perfusão sanguínea cerebral. 

Destaca-se que a Resolução referida foi baixada pelo CFM em decorrência da 

necessidade da regulamentação da Lei n° 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, a qual dispõe 

sobre a retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 

tratamento. A Resolução, ainda, traz no seu bojo o modelo padrão de formulário que deve ser 

transcrito no caso de identificação de morte cerebral. 

A Resolução n° 1.480/1997, do CFM, deixa claro que a morte encefálica é o “modelo 

de morte” adotado para o exercício da Medicina mundialmente, sendo que tal situação deverá 

ser consequência da parada total irreversível das funções encefálicas. 

Além disso, a referida Resolução leva em consideração o ônus psicológico e material 

causado pelo prolongamento do uso de recursos extraordinários para o suporte das funções 

vegetativas em pacientes com parada total e irreversível da atividade encefálica (CFM, online, 

1997). 

Através da Resolução n° 1.805/2006, o Conselho Federal de Medicina entendeu por 

bem regulamentar os casos de terminalidade dos pacientes, em geral, quando o médico 

responsável, ao verificar a irreversibilidade do paciente, poderia limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente. O texto normativo também 

determina que o doente deverá receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas 

que levam o paciente ao sofrimento desnecessário, na perspectiva de uma assistência integral.  

Embora a resolução tenha sido suspensa por decisão liminar do Juiz da 14ª Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, a pedido do Ministério Público Federal, em sua sentença, 

o magistrado afirmou que a resolução, que regulamenta a possibilidade de o médico limitar ou 

suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente na fase terminal de 

enfermidades graves e incuráveis, não ofende o ordenamento jurídico posto, desde que exista 

autorização expressa do paciente ou de seu responsável legal. Foi uma importante vitória no 

campo ético e jurídico dos conselhos de Medina e colocou um ponto final em uma disputa que 

se arrastou por mais de três anos 

Poucos dias após a decisão da Justiça Federal que tornou válida a Resolução 

1.805/2006, a Câmara dos Deputados, por meio de sua Comissão de Seguridade Social e 

Família, aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei 6.715/2009, do Senador Gerson Camata 

- PMDB/ES, que altera o Código Penal, inserindo o art. 136-A. Resumidamente, o projeto de 
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lei tem por objetivo retirar expressamente a ilicitude da ortotanásia quando preenchidos os 

requisitos legais. 

Diz o art. 2.º do substitutivo ao projeto de lei que “todo paciente que se encontra em 

fase terminal de enfermidade tem direito a cuidados paliativos proporcionais e adequados, 

sem prejuízo de outros tratamentos que se mostrem necessários e oportunos”.  

Quanto à exclusão de ilicitude do fato, o Projeto insere o art. 136-A no Código Penal, 

que possui a seguinte redação: 

Art. 136-A. Não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos aplicados a 

paciente terminal, deixar de fazer uso de meios desproporcionais e extraordinários, 

em situação de morte iminente e inevitável, desde que haja consentimento do 

paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, companheiro, ascendente, 

descendente ou irmão. 

§ 1º A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente atestada por 2 

(dois) médicos. 

§ 2º A exclusão de ilicitude prevista neste artigo não se aplica em caso de omissão 

de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos a paciente 

terminal. 

 

No referido projeto de lei, o legislador brasileiro procurou reconhecer como causa de 

excludente de ilicitude a renúncia ao excesso terapêutico, não se aplicando no caso de 

omissão de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos ao doente, o que 

pode lhe causar a morte. 

Em tal projeto, o Senador defendeu a humanização no momento da morte, com a 

regulamentação da ortotanásia, de modo que a pessoa possa ter a liberdade de escolher por 

não receber tratamentos terapêuticos prolongados, irracionais e cruéis, como forma de 

reconhecimento de sua própria autonomia. O autor do projeto ainda remonta à ideia de que os 

avanços médicos e científicos, em algumas situações, acabaram por levar à profanação do 

corpo humano. 

Nesse passo, deve-se reconhecer a autonomia do paciente em relação à escolha dos 

procedimentos que deseja ser submetido, tendo em vista que sofrimento do paciente deve ser 

evitado diante de tratamentos médicos que prolonguem de maneira irracional e cruel a vida 

por meios artificiais.  

Seguindo essa linha de raciocínio, o Conselho Federal de Medicina leva em 

consideração que a morte deve ser uma opção diante da necessidade de realização de esforços 

extraordinários quando o quadro clínico se apresenta irreversível, desde que seja respeita sua 

vontade ou de seus familiares, devendo ser assegurado ao enfermo terminal o conforto físico, 

psíquico, social e espiritual. 
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3.2.1 Paciente terminal: breve conceituação 

 

A conceituação de paciente terminal não é algo simples de ser estabelecido e está 

historicamente relacionado com o século XX, por causa da alteração das trajetórias das 

doenças, que em outras épocas eram fulminantes.  

Fala-se em estado terminal quando o diagnóstico indica para a inexistente ou muito 

reduzida possibilidade de recuperação do paciente. Sertã adverte quanto à dificuldade de se 

identificar a terminalidade da doença, apontando a utilização de três grandes critérios, quais 

sejam, objetivo, subjetivo e intuitivo, para identificar o instante ou período em que a morte 

passa a ser considerada como inevitável (SERTÃ, 2005, pp. 86-87). 

O critério objetivo é obtido através da realização de exames e avaliações médicas, a 

fim de descobrir quanto à possibilidade ou não de cura. O critério subjetivo através das 

reações do paciente à dor, ao padrão ventilatório, dentre outros, aferidos quando da realização 

de exames clínicos. Já o critério intuitivo é obtido com a experiência do profissional médico 

no que tange ao desenvolvimento da doença. Tais quesitos, no entendimento de Sertã, 

permitem identificar a fase terminal da doença, quando a medicina não mais se mostra apta a 

curar o paciente (SERTÃ, 2005, p. 87). 

Nas definições de Guitierrez (2001) paciente terminal é aquele que se torna 

“irrecuperável”, diante das condições de saúde do paciente e a possibilidade de morte 

próxima, inevitável e previsível. Para Knobel e Silva (2003) “paciente terminal é aquele cuja 

condição é irreversível, independentemente de ser tratado ou não, e que apresenta uma alta 

probabilidade de morrer num período relativamente curto de tempo”.  

O diagnóstico de terminalidade da vida está intimamente ligado à impossibilidade de 

cura e proximidade de morte inevitável e previsível. Todavia, em diversos casos são 

empregados recursos para manter vivos indefinidamente esses pacientes, sem nenhuma 

preocupação com a sua qualidade de vida. 

Os médicos dispõem de um aparato tecnológico capaz de manter vivas pessoas que já 

estão à beira da morte ou terrivelmente incapacitadas, entubadas, desfiguradas por operações 

experimentais, com dores ou no liminar da inconsciência de tão sedadas, ligadas a vários 

aparelhos sem os quais perderiam a maioria de suas funções vitais. Nessas situações, os enfermos 

deixam de ser pacientes, para tornarem-se verdadeiros campos de batalha (DWORKIN, 2009). 

Refere-se, assim, “àquele momento em que as medidas terapêuticas não aumentam a 

sobrevida, mas apenas prolongam o processo lento de morrer. A terapêutica, neste caso, torna-
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se fútil ou pressupõe sofrimento” (PIVA & CARVALHO, 1993). Piva e Carvalho 

exemplificam, nesse tocante, a seguinte situação: 

 
[...] tome-se o caso de uma criança de oito meses admitida em uma UTI com 

diagnóstico de meningococcemia, apresentando choque séptico, e que logo a seguir 

desenvolve parada cardiorrespiratória que reverte após cinco minutos de 

reanimação. Imediatamente são adotados todos os esforços e medidas no sentido de 

reverter as disfunções orgânicas, por tratar-se, a priori, de um paciente gravemente 

doente, porém ainda salvável. Após quatro dias de tratamento intensivo, esta criança 

persiste com evolução desfavorável, necessitando de desopressores em doses 

elevadas, anúria, sinais de sobrecarga hídrica e hiperazotemia, grave 

comprometimento do sistema nervoso central (sem sinais de morte cerebral), 

totalmente dependente de ventilação mecânica e com sinais de sofrimento de alças 

intestinais em decorrência da hipóxia. Já nesta etapa, esta criança encontra-se, muito 

provavelmente, no período de morte inevitável. Dessa forma, o arsenal terapêutico 

em uso (vasopressores, antibióticos, ventilação mecânica, etc.) e as medidas a serem 

indicadas (cirurgia abdominal, diálise, etc) teriam como principal efeito o 

retardamento do óbito, mas sem evitá-lo, e à custa de muito sofrimento (PIVA & 

CARVALHO, 1993). 

 

Melo apud Dadalto informa que o paciente terminal é um pessoal, não se podendo 

limitar de forma arbitrária seus direitos pelo simples fato de se encontrar doente, em fase final 

de uma doença incurável (DADALTO, 2015), permanecendo com ele o direito de escolher o 

tratamento que julga mais adequado. 

O paciente terminal, deste modo, representa a própria limitação das ciências médicas 

frente à morte, entretanto “admitir que se esgotaram os recursos para o resgate de uma cura e 

que o paciente se encaminha para o fim da vida, não significa que não há mais o que fazer. Ao 

contrário, abre-se uma ampla gama de condutas que podem ser oferecidas ao paciente e 

sua família.” (GUTIERREZ, 2001). Daí a importância de reconhecer a dignidade e a 

autonomia do enfermo nesse momento. 

 

3.2.2 As questões éticas no momento da terminalidade da vida 

 

Os avanços tecnológicos ocorridos durante a segunda metade do século XX na área da 

saúde médica trouxeram um considerável aumento na expectativa de vida, tendo em vista que 

muitas doenças antes incuráveis e que levavam a morte, podem hoje ser tratadas, alcançando-

se em muitos casos se não a cura, ao menos o controle da enfermidade.  

A descoberta da penicilina, uma das mais poderosas armas médicas contra infecções, 

por exemplo, passando pelo transplante de órgãos, pelo desenvolvimento de próteses, pela 

reprodução assistida, pela terapia genética, entre outros, trouxeram uma verdadeira revolução 

no âmbito da medicina (ROCHA, 2014) e foram responsáveis pelo surgimento de um 
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conjunto de problemáticas, que, ao menos em um primeiro momento, a ciência jurídica não 

possui soluções ou respostas. 

Atualmente são inúmeras as possibilidades e alternativas em termos de terapia, de 

medicamentos, de tratamentos e de novos fármacos disponíveis no mercado, antes 

impensáveis. Entretanto, apesar de todo o avanço conquistado no campo da medicina, doenças 

incuráveis e pacientes em estado terminal são comuns nessa ciência (ROCHA, 2014). 

Se, de um lado, esses avanços têm proporcionado uma melhoria na qualidade de vida 

das pessoas (ocasionando, principalmente nos países desenvolvidos uma progressiva 

diminuição da mortalidade), de outro, essa sobrevida maior decorre do prolongamento 

desnecessário e de tratamentos injustificáveis, com a obstinação terapêutica de prolongar a 

vida a todo custo (FELIX, COSTA, ALVES, ANDRADE, DUARTE, & BRITO, 2013). 

Nesse passo, nas hipóteses em que a medicina pode apenas adiar artificialmente a 

morte do indivíduo, indaga-se de que maneira proceder e em qual medida intervir 

medicamente pra adiar ou antecipar esse momento inevitável. 

O desenvolvimento de novas técnicas médicas, portanto, colocou em questão a 

possibilidade, ou não, de se utilizar todos os recursos médicos existentes ou se, pelo contrário 

é legítima a suspensão ou abstenção de tratamentos considerados fúteis, extraordinários, ou 

desproporcionados. 

Classicamente, a doutrina médica entende que o médico não deve, em momento 

algum, abandonar um paciente, e que, portanto deve continuar tentando tudo até que se tenha 

o mínimo resquício de vida (PESSINI, 2004, p. 395). Nessa perspectiva, nenhuma 

intervenção pode ser considerada extraordinária ou fútil. 

Noutra perspectiva, nas palavras de Nunes, “foi a própria ética médica que questionou 

o imperativo de manter, ou mesmo iniciar, determinados tratamentos em doentes terminais, 

simplesmente porque estes estão clinicamente disponíveis, independentemente da qualidade 

de vida remanescente” (NUNES, 2012).  

Não é digno nem prudente, portanto, continuar agredindo o doente com tratamentos 

médicos extraordinários e desnecessários quando praticamente não existe mais possibilidade 

de continuar a viver.  

Assim, surgiram diversas propostas no sentido de estabelecer um padrão consensual de 

boas práticas médicas, frente às representações da morte, que podem, inclusive, agravar a dor 

e o sofrimento do paciente terminal.  

É difícil definir o que é um tratamento fútil ou inútil, vez que inexiste uma resposta 

definitiva capaz de solucionar em que contexto se dá a futilidade: se para a cura, o 
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prolongamento da vida, o alívio do sofrimento etc. Sobre o assunto, Mota levanta as seguintes 

indagações: 

Seria aquele que não consegue prolongar a vida? Nessa definição, manter uma 

pessoa em vida vegetativa utilizando nutrição parenteral não seria fútil;Seria não 

atender a um desejo do paciente? Se uma mãe deseja manter seu filho recém-nascido 

anencéfalo em ventilação artificial, a despeito de seu estado vegetativo irreversível, 

isto então não seria futilidade; Seria a falência de alcançar um efeito fisiológico no 

corpo humano? Então, enquanto pudermos manter o fluxo de ar ou de sangue no 

corpo, as manobras de ressuscitação cardio-respiratórias não são fúteis; Ou seria a 

impossibilidade de causar um benefício terapêutico para o paciente? Se o tratamento 

meramente preserva uma vida vegetativa ou que não pode ser independente de 

cuidados intensivos, esse deve ser considerado fútil?; Seria, então, fútil tratar de 

pessoas com poucas chances de ter uma vida de boa qualidade? (MOTA, 1999). 

 

E conceitua-o como sendo aquela ação médica cujos potenciais benefícios para o 

paciente são nulos, tão pequenos ou improváveis que não superam os seus potenciais 

malefícios (MOTA, 1999). Tratamento médico fútil, na conceituação de Diniz (2006, pp. 400-

401) seria aquele que “não consegue reverter o distúrbio fisiológico que levará o paciente à 

morte, trazendo tão somente um sofrimento insuportável”. 

Em 1997, o Comitê de Ética da Society of Critical Care Medicine realizou uma 

reunião de consenso para definir o que seria tratamento fútil e quais procedimentos deveriam 

ser adotados. Este comitê publicou uma compilação de ideias na qual se verificou a 

importância do posicionamento prévio do paciente, bem como uma comunicação entre a 

equipe de saúde, o paciente e seus familiares (MORAIS, 2010). 

Nos princípios fundamentais apontados pelo Novo Código de Ética Médica tem-se 

que: “Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua 

atenção todos os cuidados paliativos apropriados” (Capítulo I, XXII). 

Já na parte normativa da prática médica, tal princípio é assim assumido no número 36: 

“É vedado ao médico abandonar paciente sob seus cuidados: §2º. Salvo por motivo justo 

comunicado ao paciente ou aos seus familiares, o médico não abandonará o paciente por ser 

este portador de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que para 

cuidados paliativos” (Capítulo V). Essa filosofia de cuidados é uma proposta de abordagem 

integral à pessoa, indo ao encontro das necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais do 

indivíduo sem prognóstico positivo ou em fase final de vida.  

Com base nesses entendimentos, construiu-se o conceito de morte digna ou boa morte. 

Diante da certeza de que a cura não é mais possível, a vida meramente biológica não significa 

necessariamente a vida humana, devendo nessas circunstâncias o paciente ter o direito de 

morrer com dignidade, sem intervenções desnecessárias. Nesse tocante, Diniz discorre: 
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A medicina deve ter a humildade de não tentar, obstinadamente, vencer o invencível, 

seguindo os passos do paciente com mais sprit de finesse, orientada por nova ética 

fundada em princípios sentimentais e preocupada em entender as dificuldades do 

final da vida. Tal ética é imprescritível para suprir a tecnologia dispensável (DINIZ 

M. H., 2006).  

 

 A abreviação da morte, a aplicação de esforços terapêuticos desproporcionais, ou a 

instituição dos cuidados paliativos, que aliviam o sofrimento, constituem os extremos de 

tratamentos que podem ser oferecidos ao doente terminal. Assim, a observância do que 

realmente deve ser realizado para o paciente é um dilema ético de difícil decisão, em especial 

quando se trata de situações em que o quadro do paciente não tenha possibilidade de cura pela 

medicina (FELIX, COSTA, ALVES, ANDRADE, DUARTE, & BRITO, 2013) . 

Deve-se preservar a dignidade da pessoa humana e a autodeterminação do paciente 

terminal, enfatizando a importância da vontade do doente sobre como deseja viver seus 

últimos dias de vida através de decisões previamente estabelecidas, de forma a evitar que o 

prolongamento da vida a qualquer custo ocasione mais dor e sofrimento ao doente, 

assegurando-lhe que “essa passagem ocorra de forma digna, com cuidados adequados e 

buscando-se o menor sofrimento possível” (MORAIS, 2010). 

 

3.3 Eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia e suicídio assistido. 

 

Não é possível compreender a autonomia dos pacientes em fim de vida dissociada das 

discussões jurídicas e éticas em torno do direito de morrer. Para tanto, faz-se necessário 

abordar as práticas em torno institutos da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, da 

mistanásia e do suicídio assistido, pois apenas com a descrição destas ideias é possível avançar 

para o estudo das diretivas antecipadas. 

 

3.3.1 Eutanásia 

 

O vocábulo eutanásia é formado pela junção de duas palavras gregas “eu”, que 

designa “bem”, “bom” e “thânatos”, equivalente à morte. Em sentido literal, eutanásia 

significa "boa morte".  

Eutanásia nas palavras de Dworkin (2009, p. 1) significa “matar deliberadamente uma 

pessoa por razões de benevolência”. Para Rocha a eutanásia consiste na “prática de abreviar a 

vida de um doente incurável, terminal ou não, a seu pedido, de maneira controlada” e cita 
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como exemplo a utilização de uma medicação que induza a morte ou desligando os aparelhos 

que mantém o paciente vivo, com a finalidade evitar o sofrimento do doente (ROCHA, 2014). 

O termo eutanásia refere-se à ação médica que põe fim de forma direta à vida de um 

doente em fase terminal e que assim o solicita com o intuito de pôr fim aos seus sofrimentos. 

Esse significado evoluiu ao longo dos anos e exigiu e passou a significar apenas a morte 

causada por conduta do médico sobre a situação de paciente incurável e em terrível 

sofrimento. Caracteriza-se, portanto, situação do paciente em estado terminal e pela opção 

tanto do doente como do médico pela morte, em decorrência do sofrimento insuportável do 

enfermo (DODGE, 1999). 

Segundo a doutrina, há duas espécies de eutanásia: por comissão (eutanásia ativa), 

quando o médico de forma voluntária e direta a pratica, e por omissão (eutanásia passiva), 

através da qual se interrompe deliberadamente a prestação de tratamentos ordinários e úteis 

que poderiam prolongar a vida do paciente e com sua omissão antecipam sua morte 

(BLANCO, 1997, p. 31). Aponta-se, ainda, a eutanásia duplo efeito, nos casos em que a morte 

é acelerada como decorrência de ações médicas não visando ao êxito letal, mas sim ao alívio 

do sofrimento de um paciente (MORAIS, 2010). 

A prática da eutanásia é permitida na Holanda, na Bélgica e em alguns Estados 

americanos, como Oregon. Os argumentos a favor da prática são em síntese que: esta é um 

caminho para evitar a dor e o sofrimento de pessoas em fase terminal ou sem qualidade de 

vida, portadoras de uma doença incurável; evita as angustias do paciente com uma doença 

incurável; a falta de esperança, de expectativa de tratamento ou cura, enseja outro direito, o 

direito à morte digna (ROCHA, 2014).  

Já nos países onde a prática é considerada ilícita, como na Itália, na Espanha, na 

França e na Alemanha os argumentos estão centrados no princípio de que a vida é um bem 

jurídico inviolável, indisponível e intangível, de que a dignidade é um atributo da vida e de 

que a prática da eutanásia incorreria no desrespeito a princípios éticos fundamentais ao 

exercício da medicina (ROCHA, 2014). 

No tocante ao dilema da eutanásia, Dworkin (2009, p. 268) diz que três questões 

morais e políticas devem ser consideradas, quais sejam: a autonomia do enfermo em suas 

decisões, os interesses fundamentais do paciente e a santidade da vida humana. 

A primeira questão pode ser referida como a da autonomia do enfermo em suas 

decisões. Em geral, as pessoas acreditam que os pacientes, desde que capazes, possam 

planejar sua própria morte com a assistência de seus médicos se assim o desejarem, o que 

somente seria possível caso o ordenamento jurídico permita a eutanásia 
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Contudo, como assinala Dworkin (2009, p. 269), alguns adversários da eutanásia 

também invocam a autonomia do paciente, sustentando que caso a eutanásia fosse permitida, 

pessoas que na verdade preferiam continuar viva poderiam ser mortas. Vale dizer alguém que 

“sofra de uma doença terminal, e cujos cuidados sejam caros ou penosos, pode sentir-se 

culpado pelo dinheiro gasto e pela atenção que involuntariamente exige”. Essa pessoa torna-se 

especialmente vulnerável a tais pressões, preferindo que não seja colocada frente à questão da 

eutanásia. 

A segunda indagação concerne aos chamados interesses fundamentais do paciente. 

Nesse passo, aqueles que se opõem à eutanásia, o fazem por razões paternalistas, afirmando 

que mesmo quando um alguém decide, de forma consciente e deliberada, que prefere morrer, 

esse fato, ainda assim, constitui um mal. Acreditam que ele desconhece seus próprios 

interesses e que ele não sabe o que lhe é melhor (DWORKIN, 2009, pp. 271-272). 

O terceiro aspecto de indagação levantado por Dworkin refere-se à santidade da vida 

humana, parâmetro intrínseco que permeia, em geral, o pensamento das pessoas. É que, para 

muitos, o valor intrínseco da vida humana é sagrada é distinto do valor pessoal dado pelo 

paciente; vale dizer, a da vida humana em si deve ser preservada a todo custo, mesmo que 

contrária a vontade do paciente. 

Nesse sentido, os opositores da eutanásia entendem que uma pessoa deve “tolerar o 

sofrimento ou receber a assistência devida caso se torne inconsciente, até que a vida chegue a 

seu fim natural”, pois o fato de eliminar deliberadamente uma vida humana nega seu valor 

cósmico inerente (DWORKIN, 2009, pp. 274-275). Esse argumento oferece a mais poderosa 

base emocional para a oposição à pratica da eutanásia e possui como defensora mais 

inflexível a Igreja Católica. 

Entretanto, conforme salienta o autor, o valor intrínseco da vida tem significado 

relevante mesmo para os ateus, que podem reconhecer o caráter sagrado da vida humana, vez 

que coexiste tanto uma interpretação secular quanto religiosa da ideia de que a vida humana é 

sagrada. 

O ordenamento jurídico brasileiro manifesta- se flagrantemente contrário à prática da 

eutanásia, considerando-a crime de homicídio doloso privilegiado pela legislação penal. O 

autor do crime que agiu por compaixão, a pedido da vítima, para lhe abreviar o sofrimento 

físico insuportável, em razão de doença grave comete crime de homicídio privilegiado, em 
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razão do relevante valor moral associado à compaixão e ou à piedade ante o irremediável 

sofrimento da vítima21.  

 

3.3.2 Distanásia 

 

A distanásia também denominada obstinação terapêutica ou futilidade médica e 

dedica-se a prolongar exageradamente a morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. 

Configura a morte lenta e com sofrimento. Se objetivo não visa prolongar a vida, mas sim o 

processo da morte (DINIZ M. H., 2006, p. 399).  

O emprego do termo distanásia generalizou-se a todas as situações em que os 

tratamentos são aplicados com o único objetivo de prolongar a sobrevida do enfermo, mas 

sem melhorar sua qualidade. A distanásia “começou a se tornar um problema ético de 

primeira grandeza na medida em que o progresso técnico científico começou a interferir de 

forma decisiva na fase final da vida humana.” (PESSINI, 2004). 

Atualmente, a expressão é geralmente utilizada com um enfoque crítico, relacionada 

com o “encarniçamento terapêutico”, em que se utilizam meios terapêuticos intensivos para 

prolongar a vida de um doente em estágio terminal, sem previsibilidade de melhora ou cura 

(ROGUET, 2014). 

Pessini a entendo como uma ação, intervenção ou procedimento médico que não 

atinge o objetivo de beneficiar o doente terminal, mas sim prolongar inútil e sofridamente o 

processo de morrer, distanciando-se da morte e faz as seguintes ponderações: 

Convém a todos – porém especialmente aos médicos, enfermeiros, assistentes 

religiosos, capelães, teólogos – refletir sobre o sofrimento que inutilmente, não 

poucas vezes, se acrescenta a uma agonia programada por um terapia já inútil e que 

somente se utiliza para cumprir o dogma médico “de fazer tudo o que for possível 

para conservar a vida”, e que interiorizado de maneira acrílica por alguns se aceita 

como princípio ético que não se exige maior discussão e matização (PESSINI, 2004, 

pp. 402-403). 

 

Villas-Bôas aponta, sobre a prática da distanásia à revelia do paciente como forma de 

alcançar vantagens econômicas ou por vaidade de profissional, as seguintes considerações: 

Quando isso é feito à revelia do paciente ou como forma de obter vantagens 

econômicas pela utilização de medidas dispendiosas e desnecessárias, pela 

manutenção inútil em unidades de terapia intensiva (UTI) ou simplesmente para que, 

por vaidade profissional, não se admita o fracasso das tentativas terapêuticas e a 

                                                           
21 Art. 121. Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Caso de diminuição de pena 

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 

violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço. 
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evidente iminência da morte, defende-se aqui que essas condutas podem encontrar 

enquadramento típico, uma vez que representam lesão à integridade física do 

paciente. Tal característica pode ser atribuída ao intervencionismo desnecessário, 

além do cerceamento de sua liberdade, ao mantê-lo indevidamente no isolamento de 

uma UTI, mediante, quiçá, o estímulo a falsas esperanças, quando se sabe tratar de 

um doente irrecuperável, cujos momentos finais poderiam ser melhor e mais 

tranquilamente vividos ao lado da família, constrangendo-o a passar por um 

sofrimento a que a lei não o obriga (VILLAS-BÔAS, 2008).  

 

A suspensão de tratamentos fúteis não significa encurtar o tempo de vida do paciente. 

Pelo contrário, deve-se deixar de prolongá-lo artificial e indevidamente, maltratando o 

paciente, sem lhe gerar benefício com isso, pois o acréscimo de dias ou horas a uma 

existência que se tornou um ônus e uma tortura para o paciente, até mesmo contra sua vontade 

não pode ser visto como benefício ou dever médico (VILLAS-BÔAS, 2008). 

O Código de Ética Médica, quando trata dos princípios fundamentais, em seu Capítulo 

I (VI e XXII)22 condena a obstinação terapêutica, ao proibir que o médico faça uso de seus 

conhecimentos para ao paciente ou realize procedimentos, diagnósticos terapêuticos 

desnecessários, no caso de enfermos terminais. 

Entende-se, portanto que o prolongamento artificialmente da vida humana sem 

qualidade e trazendo atroz agonia e sofrimento ao paciente, que sofre de doença incurável, é 

imoral, por apenas prolongar o processo de morrer, sem garantir a devida dignidade ao 

paciente. 

 

3.3.3 Ortotanásia 

 

Em oposição à distanásia e à eutanásia surge o conceito de ortotanásia que, 

etimologicamente, significa morte correta: orto, equivalente à certo e thánatos que designa 

morte. 

Embora aparentemente seja tênue a linha divisória que delimita as práticas da 

eutanásia, da ortotanásia e da distanásia, ao olharmos com atenção veremos que as condutas 

são, significativamente, distintas. Isto porque, enquanto na eutanásia há a abreviação do 

momento da morte, e na distanásia há o prolongamento irracional do processo de morrer, na 

ortotanásia, há a morte em seu tempo correto, nem antes, nem depois. 

                                                           
22Capítulo I - Princípios fundamentais 

VI - O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará 

seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e 

acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. 

XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 

paliativos apropriados. 
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A ortotanásia se concretiza com a abstenção, supressão ou limitação de todo 

tratamento fútil, extraordinário ou desproporcional diante da iminência da morte do paciente. 

Morte esta que não se busca, pois o que se pretende é humanizar o processo de morrer, sem 

prolongá-lo, nem se provoca, visto que esta resultará da própria doença do enfermo 

(BLANCO, 1997, pp. 31-30). 

Para Diniz, a ortotanásia (ou paraeutanásia) consiste na “ajuda dada pelo médico ao 

processo natural da morte, uma justificação ao morrer com dignidade, fundada em razões 

cientifico-humanitária”. Leciona que a ortotanásia é o ato de deixar morrer em seu tempo 

certo, sem abreviação ou prolongamento desproporcional, através da suspensão de uma 

medida vital ou de desligamentos de máquinas sofisticadas, que substituem e controlam 

órgãos vitais (DINIZ M. H., 2006). 

Entretanto, nos casos em que o prognóstico de paciente é irreversível, deve ser 

fornecido a ele, além de tratamentos relativos a eventuais complicações agudas, todos os 

cuidados ordinários de estilo, incluindo medicação analgésica e sedação, assim como também 

outros medicamentos e terapias que visam evitar que o doente sofra dor, outros sintomas, 

fome ou sede (BLANCO, 1997, p. 32).  

A distinção entre eutanásia passiva e ortotanásia é muito tênue, pois tanto em um 

como na outra se observa a postura de não interferência médica, possuindo muitos autores que 

as apontam como sinônimos, mas segundo Villas-Bôas (2008), esse não é o entendimento 

mais preciso, uma vez que a eutanásia passiva é “a eutanásia (antecipação, portanto) praticada 

sob a forma de omissão” e consiste na suspensão ou omissão deliberada de medidas que 

seriam indicadas naquele caso. Por outro lado, a ortotanásia consiste na omissão ou suspensão 

de medidas que perderam sua indicação, por resultarem inúteis para aquele paciente, no grau 

em que se encontra sua doença. 

É imperioso, portanto, salientar que, a despeito do entendimento de alguns 

doutrinadores, que a entendem como sinônimas, a eutanásia passiva não é sinônimo de 

ortotanásia, uma vez que na eutanásia passiva, omitem-se ou suspendem-se deliberadamente 

procedimentos que seriam indicados naquele caso, enquanto na ortotanásia há omissão ou 

suspensão de medidas que perderam sua indicação, prestando-se tão somente a prolongar 

artificialmente a vida do paciente, por resultarem inúteis no grau em que a doença se encontra 

(VILLAS-BÔAS, 2008). 

Nesse enfoque, é necessário afirmar que a finalidade primordial da ortotanásia é não 

promover o adiamento da morte, sem, contudo, provocá-la, evitando-se a utilização e 

procedimentos médicos que a dignidade humana na finitude da vida (MORAIS, 2010). 
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O ordenamento brasileiro penal não prevê a criminalização pelo médico e 

profissionais da saúde da ortotanásia, assim como de outras medidas restritivas. Ao contrário 

da eutanásia e do auxílio ao suicídio, a ortotanásia não configura ilícito penal. 

Villas-Bôas, sobre o assunto, assim dispõe: 

As condutas médicas restritivas – ortotanásia, portanto – devem ser decisões 

médicas, em discussão com o doente e sua família, pois não representam 

encurtamento do período vital, mas o seu não prolongamento artificial e precário. 

Com isso, não se quer dizer que sejam condutas juridicamente insidicáveis (não 

suscetíveis de avaliação) já que, nos termos da Constituição Federal, nenhuma lesão 

ou ameaça de lesão deve ser excluída da apreciação judicial. Quer-se dizer, sim, que 

uma vez questionada a conduta e verificada a efetiva futilidade da terapêutica 

suspensa, não se há de falar em homicídio, sequer privilegiado, tratando-se de ato 

em plena consonância com o espírito legal e constitucional brasileiros. 

 

Portanto, não se pode falar em homicídio, nem mesmo privilegiado, quando há 

suspensão, pelo médico, de terapias consideradas fúteis e que apenas prolongariam de forma 

artificial e precária a vida do enfermo. 

 

3.3.4 Mistanásia 

 

O vocábulo mistanásia não possui uma origem clara. Para alguns, possui origem na 

palavra grega mis, que significa “infeliz” e, para outros, possui origem também na palavra 

grega mys, equivalente a “rato”. Em qualquer das hipóteses, a expressão remete a uma morte 

miserável, que ultrapassa o contexto médico-hospitalar para atingir aqueles nem sequer 

tiveram um atendimento médico adequado, seja por carência social, seja por falta de 

oportunidades econômicas e políticas, sendo, portanto, frequente em países de terceiro mundo 

(ROGUET, 2014). 

Pessini (2004, p. 405) define mistanásia como “morte infeliz, precoce e injusta, não 

somente, não de somente alguns privilegiados no âmbito médico-hospitalar, mas de milhões 

no âmbito societário” e suscita o desafio ético em torno do assunto. 

Para Diniz ocorre mistanásia (ou eutanásia social) nas seguintes situações: 

a) uma grande massa de doentes e deficientes, por razões políticas, sociais e 

econômicas, nem chega a ser paciente, pois não consegue ingressar no sistema de 

atendimento médico, que é ausente ou precário, configurando a mistanásia passiva. 

Todavia, há casos em que se tem a mistanásia ativa, como: o extermínio de pessoas 

defeituosas ou indesejáveis [...] b) doentes crônicos e terminais que conseguem ser 

pacientes em hospitais, clínicas etc. e são vítimas de erro médico, como: diagnóstico 

errôneo falta de conhecimento dos avanços na área de analgesia e cuidados da dor, 

prescrição de tratamentos sem realização de exame, uso de terapia paliativa 

inadequada, procedimento médico sem esclarecimento e consenso prévio, abandono 

etc.; c) pacientes são vítimas de má prática por motivos econômicos, científicos ou 

sociopolíticos, no caso de o médico usar intencionalmente a medicina para atentar 

contra os direitos humanos, em benefício próprio ou não, prejudicando direta ou 

indiretamente o doente, chegando a provocar-lhe uma morte dolorosa ou precoce, 

devido aos maus-tratos. 
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A mistanásia não equivale à antecipação proporcional da morte como acontece na 

eutanásia, também difere da distanásia, pois nem chega a utilizar os excessivos recursos que 

prolongam a vida de maneira artificial, presente nos modernos hospitais. Tampouco se 

confunde com a ortotanásia, na medida em que a morte virá sempre fora do tempo, ainda que 

sob o manto de uma morte natural, como morrer por falta de medicamentos, assistência e 

cuidados poderia ser chamada de morte natural (ROGUET, 2014). 

 

3.3.5 Suicídio assistido 

 

O suicídio assistido é muitas vezes confundido com a eutanásia e, embora exista ponto 

de intercessão entre as duas situações, pois aqui também há um paciente portador de uma 

doença incurável, em estado terminal, busca por fim ao seu sofrimento, provocando a própria 

morte. 

No entanto, apesar da semelhança entre os institutos, as práticas não se equivalem, 

tendo em vista que no suicídio assistido, o próprio paciente é quem, estando em condições 

físicas de fazer e responsabilizando-se pelo ato, recorre a meios letais para pôr temo a sua 

vida, mediante meios proporcionados pelo médico (BLANCO, 1997), diferentemente da 

eutanásia, em que o próprio médico põe fim à vida do paciente.  

Citamos como exemplo o caso de Patrícia Trumbull, uma nova-iorquina, que estava 

com leucemia. Seu médico, Timothu Quill, após solicitação desta, receitou-lhe uma 

quantidade de barbitúricos suficiente para matá-la e lhe disse quantos deveria tomar para 

alcançar seu objetivo. Patrícia tomou os medicamentos quando se sentiu preparada e morreu 

em sua casa. O Dr. Quill, foi levando a júri para decidir se o médico deveria ser ou não 

processado por auxílio ao suicídio, mas foi absolvido. O Departamento de Saúde do estado de 

Nova York então pediu que o Conselho de Conduta Médica decidisse se a licença do médico 

deveria ser cassada, ou se bastaria votar uma moção de censura contra ele. O conselho, 

decidiu por unanimidade que o Dr. Quill não praticou má conduta médica (DWORKIN, 2009, 

pp. 261-262). 

Tal caso distingue-se dos atos praticados pelo Dr. Jack Kevorkian, que conforme 

anteriormente visto, construiu uma série de máquinas para o suicídio assistido e foi 

condenado à prisão, pois segundo o Conselho diferentemente do Dr. Kevorkian, o Dr. Quill 

não tinha conhecimento de que sua paciente pretendia se matar, bem como possuía uma 

estreita e duradoura relação com sua paciente, conhecendo com muito mais profundidade sua 
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situação e suas necessidades, diferentemente do Dr. Morte, que apenas conhecia 

superficialmente seus pacientes (DWORKIN, 2009, p. 262). 

Outro aspecto da questão que chama a atenção com relação ao suicídio assistido diz 

respeito à questão da mercantilização da morte, proporcionado nos países que a permitem a 

instauração de uma indústria especializada na prestação desse serviço (ROCHA, 2014). 

O Direito brasileiro pune a prática do suicídio assistindo, criminalizando-o como 

ilícito penal punível com reclusão de dois a seis anos, nos termo do art. 12223 do Código 

Penal.  

Verifica-se, assim, que tanto a eutanásia, como a distanásia, a ortotanásia, a distanásia, 

a mistanásia e o suicídio assistido são práticas que tocam diretamente o chamado “direito de 

morrer”. Associa-se esse direito aos cuidados paliativos. 

A filosofia de cuidados paliativos procura tornar os profissionais de saúde cientes das 

limitações inerentes à prática profissional, mediante a diminuição da dor e do sofrimento. 

Nesse contexto, devem-se controlar os sintomas e preservar a qualidade de vida do enfermo 

terminal, sem função curativa, de prolongamento ou de abreviação da sobrevida (MORAIS, 

2010). 

Nesse sentido, busca-se como objetivo desse trabalho, analisar a autonomia privada do 

paciente, detentor de uma doença incurável e em fim de vida, no que tange à manifestação de 

sua vontade. E para assegurar o cumprimento da vontade do paciente, é ideal que haja prévia 

manifestação de sua vontade, enquanto capaz, acerca dos tratamentos médicos que pretende 

receber quando perca sua capacidade ou não possa se manifestar, traduzindo-se num 

documento denominado diretivas antecipadas de vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
23Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena - reclusão, de 2 

(dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se da tentativa de suicídio 

resulta lesão corporal de natureza grave. 
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4 AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE 

 

Os avanços científicos e tecnológicos na área da biomedicina proporcionaram uma 

evolução nos tratamentos e melhorias na qualidade de vida da população. Entretanto, 

acarretaram também o prolongamento artificial da vida por meio de tratamentos e 

equipamentos modernos, que, na verdade, podem repercutir apenas na extensão irracional do 

processo de morte.  

São muitos os questionamentos acerca dos limites éticos e jurídicos às intervenções 

médicas nos pacientes em fim da vida e é, cada vez mais, necessário o amadurecimento de 

uma disciplina específica para orienta a conduta profissional (NUNES, 2012). 

O direito ao consentimento informado vem recebendo tratamento legal em todos os 

países economicamente desenvolvidos. Todavia, conforme Nunes, ainda se debate o 

reconhecimento presumido desse mesmo direito àqueles pacientes que se tornaram incapazes, 

mas deixaram diretivas antecipadas. 

É importante reconhecer a proximidade entre o consentimento informado e as diretivas 

antecipadas, pois ambos têm como consequência a aceitação ou não de um tratamento médico 

(DADALTO, 2015, pp. 86-87). O consentimento informado é uma expressão da autonomia 

individual, enquanto as diretivas antecipadas são expressão de uma autonomia individual 

ampliada, denominada autonomia prospectiva (GONZÁLEZ, 2005). 

Inicialmente, atribuiu-se a esses documentos um caráter meramente persuasivo, sem 

efeitos legais vinculantes. Em pouco tempo se começou a debater sobre o alcance futuro da 

autonomia do direito à autodeterminação dos pacientes. Alguns autores afirmavam que as 

diretivas antecipadas não estavam amparadas pelo direito de autodeterminação, vez que o 

conceito de autonomia não poderia ser aplicado a pacientes irreversivelmente incapazes, pois 

as diretivas antecipadas não eram escolhas ativas e atuais de cada um, e que o paciente já não 

poderia analisar as circunstâncias reais em todos os seus detalhes, nem deliberar sobre elas.  

Por outro lado, autores começaram a expor as razões pelas quais as diretivas 

antecipadas poderiam ser consideradas um autêntico exercício de autodeterminação. Para 

tanto, o alcance do princípio da autonomia deveria ser ampliado para situações futuras, 

desenvolvendo-se, assim, o conceito de “autonomia prospectiva” (GONZÁLEZ, 2005, p. 

122). 

O respeito às diretivas antecipadas tem sido reconhecidas pela legislação de vários 

países e além de possibilitar o exercício de um direito, as diretivas antecipadas são o melhor 
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instrumento de apoio as autodeterminação dos pacientes, através da manifestação antecipada 

de suas escolhas para quando não possuir capacidade para decidir. 

Tradicionalmente, as diretivas antecipadas têm sido entendidas como o gênero do qual 

são espécies o testamento vital (living will) e o mandato duradouro (durable power of attorney 

for health care). Ambos os documentos serão utilizados quando o paciente não puder se 

expressar,de forma livre e consciente, ainda que por uma situação transitória. Esta divisão foi 

feita, pela primeira vez, em 1990, pela Patient Self-Determination Act (PSDA)24, uma lei 

federal norte-americana considerada a primeira lei do mundo a tratar sobre diretivas 

antecipadas. 

Posto isso, entende-se de suma importância a diferenciação entre esses dois institutos. 

Dadalto distingue os institutos da seguinte forma: 

[...] o testamento vital refere-se a instruções acerca de futuros cuidados médicos ao 

quais uma pessoa que esteja incapaz de expressar sua vontade será submetida, ante 

um diagnóstico de terminalidade da vida, o mandato duradouro refere-se a simples 

nomeação de um terceiro para tomar decisões em nome do paciente quando este 

estiver impossibilitado – definitiva ou temporariamente – de manifestar sua vontade 

(DADALTO, 2013). 

 

 

González (2005, p. 123) indica como princípios que fundamentam as diretivas 

antecipadas: a autonomia (reconhecimento da liberdade individual para a escolha da maneira 

de morrer e para controlar os tratamentos médicos que deseja receber), o respeito às pessoas 

(aqui, deve-se observar o princípio ético da beneficência, tendo como ideal o respeito à 

autonomia do paciente) e a lealdade (respeitar as promessas e compromissos firmados pelo 

médico ao paciente). Dadalto  (2015, p. 90), nesse ponto, considera que esses princípios são 

bioéticos e não jurídicos, pois a lealdade não pode ser considerada um princípio jurídico. 

                                                           
24`(I) para informar essas pessoas de direitos conferidos aos cidadãos pelo direito do Estado (quer legais ou como 

reconhecidos pelos tribunais do Estado) de tomar decisões sobre tais cuidados médicos, incluindo o direito de 

aceitar ou recusar tratamento médico ou cirúrgico eo direito formular diretrizes avançadas reconhecidos pela lei 

estadual relativas à prestação de cuidados de quando esses indivíduos estão incapacitados (a tal diretiva neste 

parágrafo referido como uma `diretiva avançada '), tal como por 

(I) a nomeação de um agente ou substituto para tomar decisões de saúde em nome de um tal indivíduo, e 

(II) o fornecimento de instruções escritas em matéria de cuidados de saúde do indivíduo (incluindo instruções 

para a disposição de órgãos) (tradução nossa) 

(i) to inform such individuals of an individual's rights under State law (whether statutory or as recognized by the 

courts of the State) to make decisions concerning such medical care, including the right to accept or refuse 

medical or surgical treatment and the right to formulate advanced directives recognized under State law relating 

to the provision of care when such individuals are incapacitated (such a directive in this subparagraph referred to 

as an advanced directive'), such as through-- 

(I) the appointment of an agent or surrogate to make health care decisions on behalf of such an individual, and 

(II) the provision of written instructions concerning the individual's health care (including instructions for the 

disposition of organs); 
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Aponta ainda o autor espanhol como consequências benéficas das diretivas 

antecipadas a redução do temor do paciente de situações inaceitáveis, como a indignidade, o 

sofrimento inútil etc., o aumento da autoestima do paciente e o respeito por si mesmo, o 

aumento da comunicação e da confiança entre médico e paciente, a orientação do médico 

diante de situações difíceis e conflituosas, a proteção do médico contra reclamações e 

denúncias, o alívio moral para os familiares ante situações duvidosas ou potencialmente 

culpabilizadoras e a economia de recursos da saúde (GONZÁLEZ, 2005, pp. 123-124). 

Embora os benefícios das diretivas antecipadas de vontade quanto à redução do medo 

do paciente e ao aumento de sua autoestima, bem como em relação ao melhoramento das 

relações médico-paciente e à diminuição do sentimento de culpa e indecisão dos familiares 

seja inquestionável, compartilha-se neste trabalho a mesma opinião de Dadalto, qual seja a 

impossibilidade de aceitar que situações de caráter financeiro sirvam como defesa das 

diretivas antecipadas, pois as diretivas antecipadas são instrumento de respeito à dignidade da 

pessoa humana e não uma política pública ou meta governamental para diminuição de 

despesas públicas. 

Deve-se preservar a dignidade da pessoa humana e a autodeterminação do paciente 

terminal, enfatizando a importância da vontade do doente sobre como deseja viver seus 

últimos dias de vida através de decisões previamente estabelecidas, de forma a evitar que o 

prolongamento da vida a qualquer custo ocasione mais dor e sofrimento ao doente, 

assegurando-lhe que “essa passagem ocorra de forma digna, com cuidados adequados e 

buscando-se o menor sofrimento possível” (DADALTO, 2015). 

Ressalta-se que o paciente que registrar uma diretiva antecipada na qual conste o 

desejo de suspensão de intervenções extraordinárias devem, todavia, receber todos os 

cuidados paliativos necessários ao seu bem estar, devendo-lhe ser assegurado conforto físico, 

psíquico, social e espiritual. 

 

4.1 Diretivas antecipadas: modalidades tradicionais 

 

As diretivas prévias de vontade, como visto, constituem gênero, do qual são espécies o 

mandato duradouro e o testamento vital, de modo que resta imperiosa a análise desses 

documentos. 

 

4.1.1 Mandato duradouro 
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O mandato duradouro é um documento no qual o paciente designa uma ou mais 

pessoas que deverão ser consultadas pelos médicos sobre os tratamentos a serem adotados, em 

caso de incapacidade do enfermo. O poder conferido ao procurador pode ser geral ou 

específico, limitado a ocorrência de determinação situações (MANZINI, 2014). Essa 

modalidade de diretiva, conforme visto, surgiu nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, e 

foi legalizado no âmbito federal pela Patient Self-Determination Act (PSDA). 

A aplicação do mandato duradouro não se restringe às situações de terminalidade da 

vida, abarcando todas as situações em que o outorgante seja incapaz de tomar uma decisão, 

mesmo que de forma temporária. Caso o outorgante queira fazer as duas modalidades de 

diretivas antecipadas deve fazê-lo em documentos apartados, pois quando o mandato 

duradouro é tido como disposição do testamento vital, a utilização do mandatário em caso de 

incapacidade temporária torna-se inviável. (DADALTO, 2015, p. 96). 

Importante frisar que as decisões do paciente são sub-rogadas pelo mandatário, com 

base no seu conhecimento do paciente e suas preferências, ou seja, “o mandatário não deve 

indicar o que melhor lhe parece e sim o que crê que o paciente elegeria para essa circunstância 

em particular” (MANZINI, 2014), devendo buscar, de forma mais fiel possível a vontade do 

paciente. 

Conforme os modelos de decisão substituta apontados por Beauchamp e Childress 

(2002, p. 196), observa-se que mandato duradouro enquadra-se no modelo de julgamento 

substituto, no qual o procurador substituto deve tomar as decisões que o incapaz tomaria. Tal 

modelo, somente deve ser usado nos casos em que o paciente era capaz, pois somente assim é 

possível tomar uma decisão que o paciente teria tomado. 

É necessário, para tanto, que a relação entre o decisor e o paciente seja suficientemente 

profunda e relevante para que suas decisões reflitam os objetivos e opiniões do paciente. “Se 

o substituto pode responder com segurança “O que desejaria o paciente nesta circunstância?”, 

então o julgamento substituto é um modelo apropriado” (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 

2002, p. 197).  

Como vantagens desse instrumento, Manzini (2014) aponta a possibilidade de se 

intercalar ideias entre o mandatário e o médico, como se faria com o paciente, em vez de o 

profissional ter que entender o descrito em um documento limitado.  

O maior problema dessa modalidade é a escolha de quem deve ser a pessoa escolhida 

como procuradora do paciente. Nesse ponto, “discute-se se a figura mais adequada seria o 

cônjuge, algum dos pais ou ambos, o juiz, a equipe médica ou um terceiro imparcial” 

(NAVES & REZENDE, 2007). 
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É preciso ter em mente que a figura do procurador deve ser uma pessoa próxima ao 

enfermo. O mandatário deve conhecer profundamente o paciente, de modo a assegurar o 

respeito à vontade deste, e não os seus desejos e convicções. 

Naves e Rezende  (2007) discorrem que não seria possível a escolha de um terceiro 

imparcial, do médico ou do juiz como procuradores, devendo, portanto ser um parente 

próximo ao doente. 

Entretanto, a nomeação de um parente próximo ao doente como procurador, não 

elimina a problemática, uma vez que, o familiar poder não desejar cumprir a vontade do 

paciente, seja por questões éticas, religiosas ou ambas, que diferem da vontade do enfermo, 

ou mesmo, devida à proximidade com o paciente possuam dificuldade em tomar uma decisão 

(DADALTO, 2015). 

Nesse sentido, Beauchamp e Childress: 

Tornou-se cada vez mais difícil encontrar pessoas apropriadas que desejem assumir 

a pesada tarefa de tutelar pessoas mentalmente inaptas que sejam 

institucionalidades, e as famílias algumas vezes tomam decisões que entram em 

choque com os desejos aparentes da pessoa atualmente incapaz (BEAUCHAMP & 

CHILDRESS, 2002). 

 

Dworkin (2009, p. 296) cita o exemplo de Philip Roth, americano, que embora tenha 

convencido o pai a assinar um testamento de vida, hesitou quando o encontrou agonizando e 

os médicos lhe perguntaram se deveriam colocá-lo em um respirador e somente depois de 

refletir sobre o sofrimento que seu pai ainda poderia sentir resolveu deixá-lo partir.  

Compartilha-lhe, nesse trabalho com o entendimento de Lingerfelt et al (2013), pois, 

não há exigência de que o procurador seja necessariamente um parente do paciente, podendo 

ser pessoa próxima, com quem o autor tenha estabelecida um vínculo de intimidade e 

confiança, com quem ele tenha compartilhado seus pensamentos e desejos sobre as situações 

em que não seja capaz de exprimir sua vontade. Os autores, inclusive, discorrem sobre a 

possibilidade de nomeação de um médico amigo do enfermo. 

No caso do substituto designado tomar uma decisão claramente contrária aos melhores 

interesses do paciente, essa decisão pode ser anulada, com base no modelo dos melhores 

interesses de Beauchamp e Childress. De acordo com esse modelo o substituto designado 

“deve determinar o maior benefício entre as opções possíveis, atribuindo diferentes pesos aos 

interesses que o paciente tem em cada opção e subtraindo os riscos e os custos inerentes a 

cada uma” (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002, pp. 204-205).  
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4.1.2 Testamento vital 

 

O testamento vital consiste num documento, devidamente assinado, em que o 

interessado juridicamente capaz declara quais tipos de tratamentos médicos aceita ou rejeita. 

Esse documento deverá ser obedecido quando o declarante encontrar-se em situação que 

impossibilite de manifestar sua vontade (GODINHO, 2012). Borges conceitua-o da seguinte 

forma: 

[...] documento em que a pessoa determina, de forma escrita, que tipo de tratamento 

ou não tratamento que deseja para a ocasião em que se encontrar doente, em estado 

incurável ou terminal, e incapaz de manifestar sua vontade. Visa-se, com o 

testamento vital, a influir sobre os médicos no sentido de uma determinada forma de 

tratamento ou, simplesmente, no sentido do não tratamento, como uma vontade do 

paciente que pode vir a estar impedido de manifestar sua vontade em razão da 

doença (BORGES, 2005). 

 

O testamento vital é um documento de manifestação de vontades pelo qual uma pessoa 

capaz informa quais tipos de tratamentos médicos deseja ser submetida quando estiver em 

situação que o impossibilite de manifestar livre e conscientemente sua vontade, como nos 

casos de estado terminal ou estado vegetativo permanente. Referido documento tem a 

finalidade de assegurar a manifestação pela escolha por uma morte digna, priorizando o 

fundamento da dignidade da pessoa humana estampado na Carta Magna 1988. 

Dadalto afirma que o termo testamento vital decorre de errôneas e sucessivas 

traduções do living will norte-americano (DADALTO, 2015, p. 97). Observa-se que essa 

expressão não se adéqua ao instituto do testamento no Brasil, negócio jurídico unilateral de 

eficácia causa mortis, diferentemente do primeiro, ligado a questões existenciais e eficaz 

quando ainda vivo o declarante. 

Neste tocante, com o fito de distinguir o testamento vital do testamento sucessório, 

mister pontuar algumas características deste último. O testamento sucessório é considerado 

um ato de última vontade, vez que é a derradeira decisão da pessoa sobre bens ou certos 

assuntos de seu interesse. Possui validade enquanto não surgir nova manifestação, e somente é 

executável e adquire efeitos após a morte do autor. Essa, aliás, é a principal característica 

desse instituto, havendo total ineficiência durante a vida do testador, exceto em se tratando de 

reconhecimento de filhos, quando se aproveitará a declaração em vida (RIZZARDO, 2013). 

Considerando que o testamento é um negócio jurídico, unilateral, personalíssimo, 

gratuito, solene, revogável, com disposições patrimoniais e extrapatrimoniais e que produz 

efeitos post mortem (PEREIRA, 2013b). 
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Desse modo, embora a declaração prévia do paciente se assemelhe ao testamento pelo 

fato de ser um negócio jurídico, unilateral, personalíssimo, gratuito e revogável, não constitui 

ato solene, nem produz efeitos post mortem, características essenciais do testamento, 

demonstrando, assim, a inadequação do termo “testamento vital” adotado para designar as 

exposições de vontade antecipadas do paciente.  

Superada a questão terminológica e esclarecido que o documento possui eficácia inter 

vivos, cumpre verificar as especificações desse instituto. “O testamento vital deverá ser escrito 

por pessoa com discernimento e será eficaz apenas em situações de terminalidade da vida, 

quando o paciente não mais puder exprimir sua vontade” (DADALTO, 2015, p. 98). 

É imperioso esclarecer quais tipos de procedimentos o indivíduo pode rejeitar no 

momento da realização do documento, pois não a informação de que o paciente pode definir 

quais tratamentos que quer ou não é insuficiente e acaba por gerar dúvidas acerca do que seria 

conveniente. A princípio, sabe-se que se mostra inoportuna a realização de procedimentos 

médicos extraordinários quando o paciente chega em situação de terminalidade, sendo 

possibilitado ao médico, desde que o paciente concorde, a substituição por tratamentos 

paliativos, cujo objetivo consiste em: 

Permitir que o processo natural de fim da vida decorra nas melhores condições 

possíveis, tanto para o doente como para a família e para o profissional. Por isso, os 

cuidados paliativos, portanto, visam controlar a dor e os demais sintomas de 

desconforto, preservando o mais possível a consciência e a capacidade de se 

relacionar com os cuidadores do doente (PESSINI, 2004, p. 301). 

 

Em contrapartida, os tratamentos extraordinários, como visto, são aqueles que visam 

prolongar a vida, trazendo sofrimento ao doente e cujos benefícios são pequenos ou nulos. 

Tais tratamentos devem ser objeto de recusa expressa no testamento vital, já que a vontade do 

paciente deve ser respeitada, ainda que prévia. 

Em regra, nos países que legislaram sobre a matéria, o testamento vital, produz efeitos 

erga omnes, vinculando médicos, parentes e eventual procurador de saúde designado pelo 

paciente. 

No Brasil, a Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, prevê em seu 

artigo 2º, §3º, que as diretivas antecipadas prevalecerão sobre qualquer outro parecer não 

médico, inclusive sobre os desejos dos familiares, embora, possa o médico deixar de levá-las 

em consideração quando estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de 

Ética Médica.  
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As diretivas antecipadas de vontade ainda são pouco conhecidas e debatidas no Brasil. 

Desse modo, analisar a experiência estrangeira pode ser de grande valia para nortear o estudo 

acerca do assunto. 

 

4.2 A experiência estrangeira 

 

As diretivas antecipadas de vontade surgiram há mais de vinte anos, conforme já se 

mencionou anteriormente. Desde então, estão em crescente consolidação no âmbito 

internacional. Diversos países já a disciplinaram por meio de legislação específica, a exemplo 

dos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, entre outros. 

A expressão living will foi proposta pela primeira vez em 1967, pela Sociedade 

Americana para a Eutanásia nos Estados Unidos, sendo este um documento de cuidados 

antecipados, através do qual o paciente poderia registrar o seu desejo por interromper as 

intervenções médicas para a manutenção de sua vida. 

O primeiro caso judicial a tratar do living will ocorreu em 1975, ano em que Karen 

Ann Quinlan, de 21 anos de idade, por razões nunca totalmente conhecidas, entrou em estado 

vegetativo persistente e seu pai após ser informado pelos médicos da irreversibilidade do 

caso, solicitou ao médico à retirada do suporte ventilatório. Frente à recusa do médico 

responsável pelo caso, o Sr. Quinlan recorreu aos tribunais e pediu para ser nomeado tutor da 

sua filha de forma a poder legalmente representá-la. Após ser reconhecido como tutor invocou 

o direito de Karen à privacidade e à integridade física para suspender o esforço terapêutico 

(RAPOSO, 2011). 

O Supremo Tribunal de New Jersey aceitou a petição proposta, concedendo à família 

de Karen o direito de solicitar ao médico o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva. 

O caso Quinlan é significativo porque pela primeira vez foi abordada a problemática da 

retirada de suporte ventilatório em doentes inconscientes (RAPOSO, 2011). 

Após o desligamento do aparelho, Karen viveu mais dez anos e faleceu em 

decorrência de uma pneumonia, sem respirador externo e com o mesmo quadro clínico (The 

Palm Beach Post, 1985).  

Em 1976, foi aprovado no estado da Califórnia o Natural Death Act, lei que garantia ao 

indivíduo o direito de recusar ou suspender tratamentos médicos, bem como protegia os 

profissionais da saúde de eventual processo judicial por terem respeitado a vontade manifestada 

do paciente. Vários estados americanos seguiram o exemplo californiano, aprovando leis 

regulamentadoras sobre o assunto. 
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Dessa forma, nos Estados Unidos da América, todos os Estados reconhecem alguma 

forma de diretriz antecipada: os denominados “testamentos de vida”, que, segundo Dworkin 

(2009, p. 252) “são documentos nos quais se estipula que certos procedimentos médicos não 

devem ser utilizados para manter o signatário vivo em circunstâncias específicas” ou as 

“procurações para a tomada de decisões em questões médicas”, que, segundo a autor “são 

documentos que indicam uma outra pessoa para tomar decisões de vida e de morte em nome 

do signatário quando este já não tiver condições de tomá-la” (DWORKIN, 2009, p. 252), mas 

uma lei federal somente foi possível após o caso Nancy Cruzan ter chegado a Suprema Corte 

Americana em 1990. 

Nancy Cruzan sofreu, em 1983, um acidente de automóvel, que a fez permanecer 

durante vários anos em estado vegetativo persistente. Após esse diagnóstico os pais de Nancy 

apresentaram a um juiz do Missouri que várias vezes, ao longo dos anos, ela havia se 

manifestado o desejo de não ser mantida viva nessas circunstâncias (DWORKIN, 2009, pp. 

264-265). 

Os pais de Nancy ganharam em primeira instância, mas o Estado recorreu. O supremo 

Tribunal do Missouri modificou a decisão, por entender que não era permitido o desligamento 

dos aparelhos de suporte vital sem uma prova “clara e consistente” de que a paciente havia de 

fato manifestado o desejo de morrer nessas condições. O tribunal afirmou que somente, se 

Nancy Cruzan tivesse assinado um testamento de vida formal, haveria uma prova necessária, 

não bastando as afirmações dos parentes e amigos de Cruzan (DWORKIN, 2009, pp. 264-

265). 

Os pais de Nancy recorreram ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que deferiu o 

pedido e determinou que hospital cumprisse o desejo da família da paciente. Pela primeira vez 

a maioria dos juízes reconheceu que as pessoas competentes possuem o direito de exigir que o 

suporte vital seja desligado se entrarem em estado vegetativo permanente (DWORKIN, 2009, 

pp. 264-265). 

Esse caso influenciou fortemente a aprovação do Patient Self-Determination Act, 

primeira lei federal a admitir a feitura de diretivas antecipadas de vontade, gênero de 

documentos de manifestação da vontade para procedimentos e tratamentos médicos, do qual 

são espécies o living will (testamento vital), documento através do qual o paciente poderá 

escolher que cuidados quer receber em momentos de inconsciência e o durable power of 

attorney for health care (poder duradouro do representante para cuidados com a saúde), 

documento pelo qual se nomeia uma pessoa para tomar providências com relação ao paciente. 
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Todavia, embora as diretivas antecipadas representem um grande avanço na luta norte-

americana pelo direito à autodeterminação pessoal, tal instituto não é muito utilizado nos 

Estados Unidos, como assim aponta Dworkin: 

Uma pesquisa realizada em 1991 informava que 87% dos entrevistados acreditavam 

que se deveria exigir ou permitir que os médicos retirem o suporte vital se o paciente 

tiver assinado um testamento de vida com essa determinação; outra pesquisa, porém, 

informava que somente 17% dos entrevistados haviam assinado esse tipo de 

testamento, pois muitos desconhecem a forma exata de redigi-lo ou são demasiado 

supersticiosos ou sensíveis para assinar um documento em que pedem para morrer. 

 

Atualmente, além das diretivas antecipadas, pode-se citar o Advance Medical Care 

Directive, documento pela qual a vontade do indivíduo é manifestada através de um 

formulário em que este assinala quais procedimentos deseja e quais não deseja, após uma 

conversa com a equipe de saúde; o Value History, documento no qual o indivíduo deixa 

escrito seus valores pessoais que orientarão a tomada de decisões; a Combine Direcitve, o 

qual agrega componentes de instrução, de procuração e de valores, com o objetivo de 

satisfazer as preferências individuais quanto a diferentes tratamentos médicos e, 

recentemente, o Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST) (DADALTO, 

2015, pp. 113-114). 

Na Europa, em quatro de abril de 1997, foi redigida em Oviedo, Espanha, a 

Convenção para proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano, conhecida 

como Convênio de Oviedo em face das Aplicações da Biologia e da Medicina, cujos 

signatários são os Estados-membros do Conselho da Europa. O artigo 9º da Convenção é de 

suma importância no estudo do tema, pois há expressa menção à vontade do paciente. Veja-

se: 

Artigo 9º - Serão levados em consideração os desejos expressados anteriormente 

pelo paciente, que dizem respeito à uma intervenção médica, quando este, no 

momento da intervenção, não possa expressar sua vontade (tradução nossa)25. 

 

Ainda a respeito do assunto, o tópico 6226 do relatório explicativo sobre a convenção, 

menciona que os desejos expressados não serão necessariamente seguidos, pois se deve 

atentar para o avanço da Medicina. Esta orientação é fundada na possibilidade de decorrer um 

                                                           
25 Artículo 9 (Deseos expresados anteriormente) - Serán tomados en consideración los deseos expresados 

anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no 

se encuentre en situación de expresar su voluntad (COUNCIL OF EUROPE, 1997).  
26 62. The article lays down that when persons have previously expressed their wishes, these shall be taken into 

account. Nevertheless, taking previously expressed wishes into account does not mean that they should 

necessarily be followed. For example, when the wishes were expressed a long time before the intervention and 

science has since progressed, there may be grounds for not heeding the patient's opinion. The practitioner should 

thus, as far as possible, be satisfied that the wishes of the patient apply to the present situation and are still valid, 

taking account in particular of technical progress in medicine (COUNCIL OF EUROPE, 1996). 
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longo período entre a manifestação expressa de vontade do paciente e o momento em que será 

usada, ou seja, quando o enfermo não puder mais exprimir sua vontade. 

Importante lembrar que as decisões atuais do paciente capaz de manifestar sua vontade 

devem ser respeitadas, mesmo que este tenha anteriormente constituído um testamento vital 

contrário ao seu novo desejo. 

Apesar de alguns países possuírem legislação sobre o tema antes do Convênio de 

Oviedo, como a Finlândia, a Holanda e a Hungria ele foi de extrema importância para a 

consolidação do assunto na Europa. 

Na Espanha, a primeira lei a tratar sobre as diretivas foi a lei nº 41/2002, que 

introduziu em se artigo 1127 as denominadas instrucciones previas, estabelecendo em linhas 

gerais, as diretivas antecipadas, na Espanha, instruções à equipe médica sobre os cuidados e 

procedimentos médicos que o paciente deseja que sejam adotados, como a suspensão da 

obstinação terapêutica, não utilização de tratamentos extraordinários ou fúteis, utilização de 

medicamentos que diminuam dor etc. 

A lei nº 41/2002 estabelece os pressupostos de validade do ato, suas espécies (a lei 

espanhola traz o testamento vital e o mandado duradouro como um único instituto ao 

possibilitar que o outorgante nomeie um representante, que atuará como um interlocutor do 

paciente, realizando a sua vontade, bem como assegurando o cumprimento das instruções 

prévias) e critérios formais (necessitam ter forma escrita e podem ser feitas em um cartório, 

perante o notório, ou perante um funcionário público, ou ainda perante três testemunhas). 

Ademais, pela lei espanhola, as instrucciones previas deverão ser incluídas no 

histórico clínico do paciente e poderão ser revogadas a qualquer tempo pelo outorgante, 

                                                           
27 Artículo 11. Instrucciones previas.  

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 

anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en 

cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud 

o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del 

documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con 

el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.  

2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el 

cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. 

3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no 

se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la 

historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.  

4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito.  

5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por 

los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades 

Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que 

se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud (ESPANHA, 2002). 

 



70 

  

enquanto capaz, bem como podem expressar a vontade do paciente acerca da doação de 

órgãos e do destino que gostaria de dar ao seu corpo após a morte. 

Outras condições que regem a validade das instruções prévias são a impossibilidade de 

disposições contrárias ao ordenamento jurídico, a boa prática médica (lex artis) ou que não 

correspondam à manifestação da vontade do interessado. 

O Real Decreto nº 124/2007 regulamentou o ponto 5 da lei nº 41/2002 e criou o 

Registro Nacional de Instruções Prévias, no qual o paciente poderá inscrever suas instruções 

em um arquivo de dados pessoal. O acesso a esse documento é restrito às pessoas que fizeram 

as instruções prévias, aos seus representantes legais, ou quem o outorgante tenha designado, 

bem como aos responsáveis dos registros autônomos, e às pessoas apontadas pela autoridade 

sanitária correspondente ou pelo Ministério de Sanidad y Consumo.  

Em Portugal, a aprovação de uma lei que disciplinasse as diretivas antecipadas se deu 

no ano de 2012, após a ratificação da Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina 

(Convênio de Oviedo) e promulgação da lei nº 25/2012 que regulou as diretivas antecipadas28, 

designadamente sob a forma de testamento vital e nomeação de um procurador de cuidados de 

saúde e criou o Registro Nacional de Testamento Vital. 

Em relação à possibilidade de nomeação de um procurador de cuidados de saúde, este, 

assim como no modelo espanhol, assegurará o cumprimento das instruções do paciente, no 

caso do outorgante se encontrar incapaz de expressar de forma pessoal e autônoma a sua 

vontade29. 

As diretivas devem ser formalizadas em documento escrito, assinado presencialmente 

perante funcionário devidamente habilitado do Registro Nacional de Testamento Vital ou 

notário, podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo pelo seu autor30 e somente 

podem ser redigidos por pessoas maiores de idade, que não se encontrem interditadas por 

anomalia psíquica, bem como se encontrem capazes de dar o seu consentimento consciente, 

livre e esclarecido, nos termos do artigo 4º da lei nº 25/2012. 

                                                           
28Artigo 1.º Objeto - A presente lei estabelece o regime das diretivas antecipadas de vontade (DAV) em matéria 

de cuidados de saúde, designadamente sob a forma de testamento vital (TV), regula a nomeação de procurador 

de cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) (PORTUGAL, 2012). 
29 Artigo 11.º Procurador de cuidados de saúde 1 — Qualquer pessoa pode nomear um procurador de cuidados 

de saúde, atribuindo -lhe poderes representativos para decidir sobre os cuidados de saúde a receber, ou a não 

receber, pelo outorgante, quando este se encontre incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente 

(PORTUGAL, 2012). 
30 Artigo 8.º Modificação ou revogação do documento 1 — O documento de diretivas antecipadas de vontade é 

revogável ou modificável, no todo ou em parte, em qualquer momento, pelo seu autor (PORTUGAL, 2012). 
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De acordo com o artigo 7º da lei portuguesa, o documento tem validade de 5 anos, a 

contar de sua assinatura, devendo ser renovadas mediante declaração de confirmação do 

disposto no documento, sob pena de perder a sua eficácia. 

Além do mais, a referida lei criou um registro nacional, operacionalizando a aplicação 

do instituto no país, especialmente por garantir o acesso do médico responsável pela prestação 

de cuidados de saúde a pessoa incapaz de expressar de forma livre e autônoma a sua vontade. 

Na América Latina a Argentina regulamentou a matéria em 2009, após aprovação da 

Lei nº 26.529, que trata dos direitos do paciente em sua relação com os profissionais de saúde. 

Antes disso, a província argentina de Rio Negro positivo a matéria com a lei nº 4.263, sendo 

essa a primeira lei argentina a trata especificamente sobre as diretivas antecipadas31 

(DADALTO, 2015, p. 144). 

A despeito do que ocorre em outros países, a Argentina não promulgou uma lei federal 

específica sobre o assunto, sendo as diretivas antecipadas tratadas apenas em um dos vinte 

cinco artigos da lei nº 26.529/09, que trata dos direitos dos pacientes em sua relação com os 

profissionais e instituições de saúde. 

Em 2012, foi promulgada a lei 26.742, modificando a lei 26.529/2009 e, no que tange 

às diretivas antecipadas estabelece em seu artigo 6º que toda pessoa maior de idade, capaz, 

pode editar diretivas antecipadas, recusando ou consentido com tratamentos médicos, 

preventivos ou paliativos e decisões relativas à sua saúde. As diretivas devem ser 

consideradas pelo médico, desde que não impliquem práticas à eutanásia, hipótese em serão 

consideradas inexistentes32. 

O referido artigo ainda dispõe que as diretivas antecipadas devem ser formalizadas por 

escrito ante o escrivão público ou Tribunal (necessitando, nesse caso a presença de duas 

testemunhas) e que o documento poderá ser revocado a qualquer momento pelo autor. 

                                                           
31 Artículo 1º.- Toda persona capaz tiene el derecho de expresar su consentimiento o su rechazo con respecto a 

los tratamientos médicos que pudieren indicársele en el futuro, en previsión de la pérdida de la capacidad natural 

o la concurrencia de circunstancias clínicas que le impidan expresar su voluntad en ese momento 

(ARGENTINA, 2007). 
32ARTICULO 6º — Modifíquese el artículo 11 de la Ley 26.529 —Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la salud— el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas 

sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y 

decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 

impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. 

 

La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera 

instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos (2) testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en 

todo momento por quien la manifesto (ARGENTINA, 2012).  
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Observa-se ainda que o Novo Código Civil argentino, que entrará em vigor em 01/01/ 

2016, incluiu um artigo específico sobre o tema, chamado de “diretivas médicas antecipadas”, 

dentro do capítulo intitulado “Direitos e atos personalíssimos”. Veja-se: 

ARTICULO 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz 

puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de 

su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de 

expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las 

directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. 

 

Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento 

(ARGENTINA, 2014) 

 

Comparando os artigos da Lei nº 26.742/12e do Novo Código Civil Argentino, 

Dadalto tece as importantes considerações: 

a) permanece a confusão terminológica do instituto. Na lei de 6.529/2009, 

modificada pela lei 26.742/12, o termo utilizado é “diretivas antecipadas”, referindo-

se ao testamento vital, inexistindo qualquer disposição sobre o mandato duradouro. 

O novo Código Civil utiliza o termo “diretivas médicas antecipadas”, sem deixar 

claro se refere-se ao testamento vital ou às diretivas antecipadas de vontade. 

b) o Código Civil se furtou a exemplificar os tratamentos, procedimento e cuidados 

que podem ser recusados, ao contrário que dispõe a lei 26.742/12, proibindo apenas 

as práticas eutanásicas, deixando a análise acerca dessas práticas para exame 

casuístico. 

c) o Código Civil, não fala da “aceitação do médico”, prevista na lei 26.742/12. 

Aqui é um mérito dos legisladores civilistas pois não se pode olvidar que trata-se de 

documentos de autonomia do paciente que independem de aceitação de qualquer 

pessoa, cabendo apenas ao profissional se utilizar da objeção de consciência, quando 

julgar conveniente. 

d) ambos os dispositivos legais, acertadamente, estabelecem que as diretivas 

antecipadas são revogáveis a qualquer tempo, afastando-se da lei portuguesa que 

estabeleceu prazo de validade para esses documentos. (DADALTO) 

 

O Uruguai, por sua vez, também no ano de 2009, através da Lei nº 18.473, constituiu o 

testamento vital ou declaração de vontade antecipada, prevendo a legislação uruguaia que a 

pessoa maior de idade e em plenas condições psíquicas, de forma voluntária, consciente e 

livre, pode manifestar a sua oposição à aplicação de qualquer tratamento ou procedimento 

médico no final de sua vida, exceto, quando essa conduta afetar a saúde de terceiros33. 

                                                           
33 Artículo 1o.- Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene 

derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda 

afectar la salud de terceros.  

Del mismo modo, tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura 

aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la 

misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. 

Tal manifestación de voluntad, tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego en estado de 

incapacidad legal o natural. 

No se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad, implica una oposición a recibir los cuidados 

paliativos que correspondieren. 

De igual forma podrá manifestar su voluntad anticipada en contrario a lo establecido en el inciso segundo de este 

artículo, con lo que no será de aplicación en estos casos lo dispuesto en el artículo 7o de la presente ley 

(URUGUAY, 2009). 
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As diretivas antecipadas também são aplicáveis quando o paciente encontrar-se em 

estado de patologia terminal, incurável e irreversível, estado este que deverá ser certificado 

por um médico e ratificado por um segundo, nenhum dos dois podendo ser o profissional que 

cuida do paciente, nem funcionários dele.  

Quando o enfermo (em estado terminal de uma patologia incurável e irreversível 

certificada) se encontrar incapacitado de expressar seu desejo quanto aos tratamentos ou 

procedimentos médicos, e não tenha decidido sobre o final de sua vida, a legislação permite 

que a decisão sobre a suspensão ou não aplicação de tratamentos médicos possa ser tomada 

pelo seu cônjuge ou companheiro; ou por parentes consanguíneos até o primeiro grau. 

A Lei nº 18.473/09 prevê que o testamento vital seja assinado pelo autor na presença 

de duas testemunhas ou através de escritura pública ou ato notarial, devendo o documento ser 

anexado ao histórico clínico do paciente, bem como garante que este documento possa ser 

revogado a qualquer tempo pelo declarante, seja por ato escrito ou verbal. 

No Brasil, ainda não há lei que discorra sobre as diretivas antecipadas, tendo o 

Conselho Federal de Medicina seguido a tradição de se manifestar sobre assuntos bioéticos 

antes do Poder Legislativo (DADALTO, 2013). No dia 31 de agosto de 2012, foi aprovada a 

Resolução nº 1.995, que dispõe acerca das diretivas antecipadas de vontade, reconhecendo em 

um mesmo documento as modalidades testamento vital e mandato duradouro, conforme 

observado nos ordenamentos estrangeiros. 

 

4.3 A Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina 

 

No dia 31 de agosto de 2012, o Conselho Federal de Medicina, publicou a Resolução 

nº 1.995/2012 que dispõe sobre as diretivas antecipadas da vontade dos pacientes no Brasil. 

Essa é a primeira regulamentação sobre o assunto no país. 

De fato, era necessário que houvesse alguma regulamentação das condutas a serem 

adotadas pelos profissionais de saúde quando o paciente estiver incapacitado de manifestar de 

forma livre consciente sua vontade. Muitas vezes, os familiares entram em conflito sobre qual 

tratamento deve ser aplicado e, por não haver um documento dispondo sobre o que o paciente 

desejaria, ou ainda uma pessoa designada por ele para tomar as decisões, esse momento tão 

delicado da vida do doente fica rodeado de incertezas.  

Em esclarecimento prestado, o Conselho Federal de Medicina afirma que a Resolução 

1.995/12 respeita a vontade do paciente dentro do conceito de ortotanásia e não possui 

qualquer relação com a eutanásia, prática condenada pelo Conselho Federal de Medicina e 
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que constitui crime, conforme visto. As diretivas antecipadas são estabelecidas em observação 

aos pressupostos previstos no Código de Ética Médica e na Resolução nº 1.805/2006, que 

permitem a prática da ortotanásia pelo médico (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA , 

2012). 

O que a resolução efetivamente fez foi reconhecer o direito de o paciente recusar 

tratamentos fúteis (também entendidos como extraordinários), entendidos como os 

tratamentos que não oferecem benefício real ao paciente, pois a morte é inevitável, ou seja, 

são aqueles tratamentos que visam apenas prolongar a vida biológica do paciente, sem 

garantira qualidade de vida. 

No art. 1º da Resolução nº 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina as diretivas 

antecipadas são definidas como: “o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados 

pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que 

estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade” (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2012). 

A Resolução cogita ainda a possibilidade do paciente designar um procurador, a fim 

de representá-lo quando não mais puder manifestar sua vontade de forma livre e consciente. 

Agirá assim este procurador, conforme visto, não em nome próprio, mas como representante 

da vontade daquele que o designou. As informações do procurador designado deverão ser 

levadas em consideração pela equipe médica do paciente, no caso de sua incapacidade. 

As diretivas antecipadas do paciente produzem efeitos erga omnes, prevalecendo 

sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares, embora, 

possa o médico deixar de levá-las em consideração quando estiverem em desacordo com os 

preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. É imperioso observar ainda que cabe ao 

médico responsável pelo tratamento, registrar em prontuário os desejos expressados pelo 

paciente, que lhe forem diretamente comunicados. 

Nos casos em que o paciente não tenha deixado diretiva, nem havendo representante 

designado, familiares disponíveis ou estes estejam em discordância, a Resolução determina 

que o médico deve recorrer ao Comitê de Bioética do hospital em que se encontra o paciente, 

ou, se esse inexistir, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao Conselho Regional e 

Federal de Medicina, para fundamentar sua decisão sobre a problemática de ordem ética e 

principiológica. 

Denota-se aqui uma extensão do alcance do consentimento informado. Da mesma 

forma que, para a realização de qualquer procedimento médico no paciente, é necessária a 

anuência deste, externada de forma consciente e livre, devendo se estabelecer um ciclo de 
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informação e consentimento em todas as fases do tratamento, a realização de intervenções, 

também nos momentos em que o paciente se encontrar impossibilitado de comunicar-se, deve 

ser precedida de sua autorização, esta manifestada após o esclarecimento devido. Mesmo 

impossibilitado de comunicar-se, o paciente deve ser considerado como sujeito autônomo, 

tendo, assim, seu desejo respeitado. 

Em busca de jurisprudência que tenha por objeto as diretivas antecipadas de vontade, e 

o direto de decisão por incapazes sobre questões que dizem respeito a sua saúde e vida, foram 

encontrados alguns julgados. 

A apelação nº 70054988266 julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é 

um importante exemplo jurisprudencial envolvendo a ortotanásia e as diretivas antecipadas de 

vontade. 

No caso, o Ministério Público, requereu o suprimento do consentimento do idoso José 

Carlos Ferreira, usuário-morador do Hospital Colônia Itapuã, para realização do procedimento 

de amputação do seu pé esquerdo, em fase de necrose, desde 2011. O parquet alegou que a 

não amputação poderia levar o paciente à óbito em virtude de infecção generalizada. 

A tese advogada pelo Ministério Público informava que o idoso não possuía condições 

psíquicas de recusar validamente o procedimento cirúrgico, por encontrar-se em quadro 

clínico depressivo. Salienta-se que, in casu, não foi constato pelos atestados médico e 

psicológico sinais de demência no paciente e, por isso, inexiste impedimento capaz de 

invalidar a decisão tomada pelo paciente.  

Em primeiro grau, o Magistrado da Primeira Vara Cível da Comarca de Viamão, RS, 

julgou pela improcedência do pedido interposto pelo Ministério Público, sob o argumento que 

o quadro do paciente não era recente e que este é pessoa capaz, tendo livre escolha para agir e, 

provavelmente, consciência das eventuais consequências, não cabendo ao Estado tal 

interferência, ainda que porventura possa vir a ocorrer o resultado morte. 

Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal do Rio Grande do Sul34, que se baseou na 

autonomia da vontade individual do paciente, que se encontrava na posse de suas faculdades 

                                                           
34 APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO. ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO 

VITAL. 1. Se o paciente, com o pé esquerdo necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo psicológico, 

morrer para “aliviar o sofrimento”; e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno gozo das faculdades mentais, o 

Estado não pode invadir seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre 

de salvar sua vida. 2. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão da ortotanásia, que vem a ser a morte no seu 

devido tempo, sem prolongar a vida por meios artificiais, ou além do que seria o processo natural. 3. O direito à vida 

garantido no art. 5º, caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da pessoa, previsto no art. 2º, III, ambos da CF, 

isto é, vida com dignidade ou razoável qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual 

não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na 

esfera infraconstitucional, o fato de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há risco de 

vida, não quer dizer que, não havendo risco, ou mesmo quando para salvar a vida, a pessoa pode ser constrangida a tal. 4. Nas 

circunstâncias, a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta nos 



76 

  

mentais, não apresentando sinais de demência. O referido caso enquadra-se no conceito de 

ortotanásia, pois mesmo que um procedimento cirúrgico tenha como objetivo aliviar o 

sofrimento do paciente este não pode ser submetido contra sua vontade ao ato cirúrgico 

mutilatório. A decisão, em segunda instância, teve como embasamento a Constituição 

Federal, aduzindo que o desejo de ter a morte em seu tempo certo não contraria dispositivo 

constitucional, vez que o direito à vida deve ser combinado com o princípio da dignidade da 

pessoa humana, havendo que se falar em direito à vida, e não dever de viver. 

Outra decisão referente ao assunto foi a proferida pela 21ª Câmara do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul35 nos autos da Apelação Cível nº 70042509562, que negou 

provimento à apelação interposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do 

Rio Grande do Sul – AFPERGS, e autorizou a não realização do tratamento. 

 A associação requereu autorização judicial para que os médicos realizassem 

tratamento considerado indispensável numa paciente internada em hospital mantido por ela 

sem o consentimento do responsável pela enferma. Em sede de apelação, a entidade autora, 

invocou a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, CDC, sustentando sua 

legitimidade ativa e aduziu respaldo judicial “frente à divergência familiar no tocante a 

aderência ou não da paciente ao tratamento proposto, principalmente diante das 

circunstâncias que norteiam as decisões baseadas na ortotanásia” (RIO GRANDE DO SUL, 

Tribunal de Justiça, 2011). 

No caso, a paciente, apresentava um quadro de descompensação secundária, de 

insuficiência renal e de pré-edema agudo do pulmão, sendo-lhe prescritas sessões de 

hemodiálise. O responsável pela internação, seu neto, autorizou o procedimento, entretanto 

seu filho Gilberto invocou sua condição de responsável pela mãe e não autorizou a realização 

dos procedimentos, alegando cumprir um desejo de sua mãe (RIO GRANDE DO SUL, 

Tribunal de Justiça, 2011). 

                                                                                                                                                                                     
autos, fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. 

Apelação desprovida. 
35 CONSTITUCIONAL. MANTENÇA ARTIFICIAL DE VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

PACIENTE, ATUALMENTE, SEM CONDIÇÕES DE MANIFESTAR SUA VONTADE. RESPEITO AO 

DESEJO ANTES MANIFESTADO.  Há de se dar valor ao enunciado constitucional da dignidade humana, que, 

aliás, sobrepõe-se, até, aos textos normativos, seja qual for sua hierarquia. O desejo de ter a “morte no seu tempo 

certo”, evitados sofrimentos inúteis, não pode ser ignorado, notadamente em face de meros interesses 

econômicos atrelados a eventual responsabilidade indenizatória. No caso dos autos, a vontade da paciente em 

não se submeter à hemodiálise, de resultados altamente duvidosos, afora o sofrimento que impõe, traduzida na 

declaração do filho, há de ser respeitada, notadamente quando a ela se contrapõe a já referida preocupação 

patrimonial da entidade hospitalar que, assim se colocando, não dispõe nem de legitimação, muito menos de 

interesse de agir. 
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Observa-se que as referidas decisões judiciais fundaram-se no princípio da dignidade 

da pessoa humana e no direito à autodeterminação, reconhecendo a primazia da vontade do 

paciente sobre a indisponibilidade da vida. 

 

4.3.1 Limites das disposições 

 

A Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina embora possua força 

normativa apenas em relação à classe médica, sofre limitações decorrentes de uma 

interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, diante da hierarquia que há entre a 

legislação ordinária e uma norma administrativa que só vincula referida classe profissional.  

A doutrina aponta como limites às declarações prévias de vontade: a proibição de 

disposições contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro, a objeção de consciência do médico 

e disposições que sejam contraindicadas à patologia do paciente ou que prevejam tratamentos 

já superados pela Medicina. 

A declaração prévia do paciente para ser válida não pode ultrapassar algumas 

imposições legais. Isso porque, as declarações antecipadas de vontade somente podem possuir 

como objeto tratamentos médicos que seja desnecessários e desproporcionais.  

Os tratamentos considerados como paliativos não podem ser objeto da declaração e 

caso o paciente estabelecer diretivas recusando os cuidados paliativos ou outros tratamentos 

distintos dos extraordinários, essas cláusulas não poderão ser consideradas válidas. 

Dadalto sobre o assunto, assim estabelece: 

Quanto às disposições de recusa e/ou aceitação de cuidados paliativos e tratamentos, 

esta pesquisa entende que, para serem válidas perante o ordenamento jurídico 

brasileiro, o paciente não poderá dispor acerca da recusa dos cuidados paliativos, 

vez que estes são garantidores do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa 

Humana e, por conseguinte, do direito à morte digna, bem como por afrontarem a 

própria filosofia dos cuidados paliativos, que orienta a prática médica no tratamento 

de pacientes terminais no Brasil (DADALTO, Testamento Vital, 2015, p. 182). 

 

Desse modo, apenas disposições que digam respeito a não submissão a tratamentos 

fúteis ou extraordinários serão válidas, pois tais tratamentos não conseguem reverter a 

situação de terminalidade ou garantir o bem estar do paciente. Por ser grande a dificuldade de 

determinar o que é tratamento fútil e o que é tratamento ordinário, obrigatório para o paciente, 

deve-se levar em consideração para definir a futilidade a inexistência de benefício ao paciente 

no caso concreto. Kovács assim distingue tratamentos extraordinários dos ordinários: 

Os tratamentos fúteis são entendidos como aqueles que não conseguem manter ou 

restaurar a vida, garantir o bem estar, trazer à consciência, aliviar o sofrimento; ao 

contrário, só levam a sofrimentos adicionais. A grande dificuldade é determinar o 

que são tratamentos ordinários, obrigatórios para salvar o paciente, ou oferecer 
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alívio e controle de seus sintomas; e quais são extraordinários, também conhecidos 

como fúteis. Surge, então, um novo conceito, que é o do tratamento proporcional 

para cada caso, ou seja, eficaz para cuidar daquilo a que se propõe (KOVÁCS, 

2003). 

 

 

É mister observar que a Resolução nº 1.995/2012 prevê somente a possibilidade de 

alguém capaz determinar previamente, em seu pleno discernimento, se deseja ou não se 

submeter a tratamentos extraordinários, o que não equivale à eutanásia. 

A eutanásia, como visto, é a abreviação da vida, diferentemente das diretivas 

antecipadas de vontade, em que os tratamentos médicos rejeitados pelo declarante, devem ser 

extraordinários, cessando a vida de maneira natural (essa prática é conhecida como 

ortotanásia ou morte no tempo certo, conforme estudado). 

Além do mais, não se apresenta pertinente associar o conteúdo da referida resolução 

com a prática da eutanásia, até mesmo porque uma norma administrativa não tem o condão de 

anular a força normativa do art. 121 do Código Penal Brasileiro, lei ordinária, com eficácia 

erga omnes. 

Em relação ao direito do médico de recusar-se a realizar determinados atos, o Código 

de Ética Médica prevê no capítulo II, IX como direito do médico recusar a realização de atos 

que embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. 

Assim, o médico não está obstinadamente vinculado às diretivas antecipadas, podendo 

se recusar a atender a vontade do paciente. Nesse caso, deverá encaminhar o paciente para 

cuidados de outro médico (DADALTO, Testamento Vital, 2015, p. 101). 

No que tange às diretrizes que sejam contraindicadas à patologia do paciente ou que 

prevejam tratamentos já defasados na Medicina, estas não podem ser consideradas válidas, 

Tal limitação é necessária para que o documento da declaração prévia de vontade do paciente 

terminal, diante de uma evolução nos tratamentos médicos e avanços na medicina pelo lapso 

temporal, não fique defasado, representando um perigo aos interesses do paciente 

(DADALTO, Testamento Vital, 2015, p. 102) 

O papel dessa limitação é evitar que haja suspensão do esforço terapêutico, em casos 

que não mais configuram obstinação terapêutica, diante do surgimento de novas técnicas 

médicas ordinárias inexistentes à época da realização do documento pelo paciente. 

 

4.3.2 Forma 
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No Brasil, as diretivas antecipadas de vontade não possuem uma forma 

preestabelecida, uma vez que o Conselho Federal de Medicina não apontou uma forma 

específica para sua elaboração e tampouco existe lei regulamentando a matéria. 

O Conselho Federal de Medicina, como órgão de classe, não pode determinar que as 

diretivas antecipadas de vontade sejam, obrigatoriamente, registradas em cartório, pois não 

possui competência para tanto (DADALTO, 2015, p. 165). 

Entende-se que é de configuração livre, podendo o declarante optar por documento 

escrito, seja instrumento público ou particular, cartas escritas de próprio punho, vídeos, no 

qual seja possível verificar a data de produção, ou qualquer outro documento assinado, desde 

que comprovada a autenticidade e autoria do paciente citação. 

Quanto a declarações verbais, a resolução, em seu artigo 2º, §4º, dispõe que “o médico 

registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente 

comunicadas pelo paciente” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012), ou seja, feitas 

diretamente ao médico que acompanha o paciente, será válida, desde que registrada em seu 

prontuário. 

Entretanto, apesar de inexistir lei impondo a utilização de registro para as diretivas 

antecipadas de vontade, faz-se necessário a lavratura de uma escritura pública, perante o 

tabelião de notas, a fim de se garantir maior segurança jurídica e efetivação do cumprimento 

das diretrizes deixada pelo outorgante, vez que a declaração poderá não produzir os efeitos 

desejados se ausente essa formalidade. 

Esse procedimento, conforme elucida Dadalto (2015, p. 185), poderá seguir as 

recomendações do Registro Central de Testamentos, do Colégio Notarial do Brasil, seção de 

São Paulo, dispostas no provimento CG nº 06/1994, que tem como objetivo a implementação 

de um registro único de testamentos em São Paulo, modelo que tem se estendido para outros 

Estados do Brasil. 

Além desse procedimento, é recomendável que as declarações antecipadas de vontade 

sejam anexadas ao prontuário médico do paciente, com o escopo de informar à equipe médica 

da existência, bem como o conteúdo desta declaração. 

 

4.3.3 Capacidade para editar diretivas antecipadas de vontade 

 

Quanto ao requisito da capacidade, o Conselho Federal de Medicina divulgou notícia 

informando que são aptos a editar diretivas antecipadas de vontade, qualquer pessoa com 

idade igual ou superior a 18 anos ou que esteja emancipada judicialmente. Ademais, o 
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declarante deve estar em pleno gozo de suas faculdades mentais, lúcido e responsável por seus 

atos perante a Justiça (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2015). 

Crianças e adolescentes, desse modo, não estariam autorizadas a editar diretivas de 

vontade e nem seus pais podem fazê-lo em nome de seus filhos. Foi adotado, portanto, os 

critérios estabelecidos na lei civil. 

Entretanto, o discernimento e não a capacidade de fato é requisito essencial para a 

realização das diretivas antecipadas de vontade. Os limites estabelecidos pelo Código Civil 

devem ser flexibilizados para possibilitar que o incapaz exerça sua vontade, baseada nas reais 

aptidões do indivíduo para entender as circunstâncias e decidir de forma consciente, de modo 

que os diretos de personalidade e dignidade deste sejam respeitados. 

Compartilha-se nesse trabalho da opinião de Hirschheimer et al (2010), a seguir 

exposta: 

Mesmo sendo absolutamente (até os 16 anos) ou relativamente (dos 16 aos 18 anos) 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, o médico deve procurar 

incluir o paciente pediátrico nesse processo, à medida que ele se desenvolve e que 

for identificado como capaz de avaliar seu problema. Assim, para realizar 

procedimentos ou tratamentos em crianças e adolescentes, recomenda-se obter o seu 

assentimento.  

O termo assentimento é aqui empregado para diferenciá-lo do consentimento, que é 

fornecido por pessoas adultas e totalmente capazes para tomar decisões, segundo o 

Código Civil Brasileiro. [...] 

Dessa forma, o menor tem direito a fazer opções sobre procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos, embora, em situações consideradas de risco e frente à realização de 

procedimentos de alguma complexidade, tornam-se sempre necessários, além do 

assentimento dos seus responsáveis legais. [...] 

Obter o equilíbrio entre o consentimento substitutivo e o assentimento da criança ou 

do adolescente é importante para conseguir a empatia necessária entre a equipe de 

saúde e o paciente pediátrico e sua família, além de atender aos princípios éticos e 

legais do exercício profissional. 

 

Nesse tocante, cita-se o parecer CREMEC-Ceará nº 16/0536, em que foi reconhecida a 

autonomia de uma adolescente de 17 anos, portadora de Osteossarcoma de Fêmur para 

recusar tratamento cirúrgico mutilador, apesar da liberação formal dos pais. 

Outrossim, é importante que os pais, em caso de doença grave, procurem captar os 

desejos do menor, embora este não possua capacidade de fazer uma diretriz antecipada de 

vontade. Caso o menor de idade queira expressar sua vontade por meio desse instrumento, 

deverá requerer autorização judicial, que somente poderá ser negada se restar provada a falta 

de discernimento (DADALTO, 2015, p. 188). 

Assim, para que se possa registrar uma diretiva antecipada de vontade é necessário que o 

declarante possua capacidade de discernimento suficiente para compreender a situação em que 
                                                           
36 EMENTA – Adolescente em gozo de suas faculdades mentais tem livre direito de recusar tratamento cirúrgico 

mutilador, mesmo contrariando o consentimento dos genitores. 
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poderá se encontrar e as consequências das suas decisões, esta aferida sob critérios realistas e 

baseados em sua vontade psicológica, uma vez que os limites impostos pelo Código Civil devem 

ser flexibilizados, que não podem traduzir em uma série estereotipada de limitações, proibições e 

exclusão, principalmente em questões existenciais. 

 

4.3.4 Prazo de validade 

 

Conforme já mencionado, as declarações prévias de vontade do paciente terminal são 

por essência, revogáveis, razão pela qual se discorda da fixação de prazo de validade nestes 

documentos, pela total desnecessidade, vez que a qualquer tempo o declarante pode revogar a 

manifestação anterior, tal igual o instituto do testamento, instrumento de manifestação de 

vontade, em que o testador além de modificar o conteúdo, pode revogar ou tornar sem efeito, 

no todo ou em parte, o testamento, em respeito à soberania da vontade humana. 

Importante observar que, caso o outorgante tenha mudado de ideia, deve informar as 

mudanças ao seu procurador de saúde, caso tenha instituído, e ao médico que o assiste, 

devendo qualquer modificação constar no prontuário do paciente. 

 

4.3.5 Eficácia do instrumento de declaração prévia de vontade 

 
Importa verificar que a eficácia das diretivas antecipadas dependerá, necessariamente, 

da comprovação de dois fatores pela equipe médica: incapacidade de tomar decisões sobre sua 

saúde pelo paciente e que não há, segundo as circunstâncias e após cuidadosas análises, 

perspectiva de que o paciente recobre o discernimento para tomá-las (GODINHO, 2012). 

No Brasil, defende-se que a declaração prévia de vontade torna-se eficaz a partir de 

sua inscrição no prontuário médico, pois ainda que ela seja oponível erga omnes a partir da 

lavratura de escritura pública pelo notário, sua eficácia médica apenas se perfaz com a 

inscrição no prontuário, que deve ser providenciada pelo médico, após ser informado da 

existência da declaração. 

Ensina Dadalto que: 

Insta salientar que o cônjuge, companheiro e demais parentes do paciente, bem 

como eventual procurador nomeado estão atrelados à declaração previa de vontade 

do paciente terminal, ou seja, devem respeitar a vontade do paciente. Vinculada 

ainda as instituições de saúde e os médicos, contudo, estes podem valer-se da 

objeção de consciência, com fulcro no artigo 5º, VI da CF/88, caso tenham fundado 

motivo para não realizarem a vontade do paciente. Ressalte-se que, neste caso, o 

paciente deve ser encaminhado par a outro profissional, a fim de que sua vontade 

seja respeitada (DADALTO, 2015, p. 191).  
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Desse modo, conclui-se que no caso de conflito entre os familiares e o desejo do 

paciente, prevalecerá a vontade expressa na diretiva antecipada. Caso o médico se recuse a 

efetivar a vontade do doente por entender que o conteúdo desse documento vai de encontro a 

suas crenças, a sua consciência ou o modo que a medicina deve ser aplicada deverá 

encaminhar o enfermo a outro médico ou instituição, para que sejam atendidos seus desejos 

previamente dispostos, em respeito ao princípio da autodeterminação pessoal. 

 

4.4 A validade das diretivas antecipadas de vontade no Brasil 

 

O instituto das diretivas antecipadas de vontade, gênero do qual são espécies o 

testamento vital e o mandato duradouro, aqui defendido como manifestação da autonomia 

pessoal atualmente, não se encontra legislado em nosso ordenamento jurídico.  

Devido às sutilezas formais desse documento, é imperioso que haja uma lei federal 

regulamentando a matéria, pois somente uma lei federal terá a prerrogativa de dispor sobre a 

criação do Registro Nacional de Testamento Vital, bem como sobre a lavratura destes no 

Cartório de Notas (DADALTO, 2015, p. 192). No entanto, tal afirmação não gera, e não pode 

gerar o entendimento de que este documento seja inválido no Brasil. 

Isto porque, uma interpretação integrativa das normas constitucionais e 

infraconstitucionais, bem como o uso das orientações principiológicas, possibilita a aplicação 

da declaração prévia de vontade do paciente terminal no ordenamento jurídico brasileiro. 

Os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) e da 

Autonomia, bem como a proibição de tratamento desumano (art. 5º, III) garantem a validade 

deste documento no âmbito do direito brasileiro, vez que é dado ao indivíduo o direito de 

promover suas próprias escolhas.  

O objetivo deste instituto é possibilitar ao indivíduo dispor sobre a aceitação ou recusa 

de tratamentos extraordinários previamente para quando esteja incapacitado de manifestar sua 

vontade de forma clara e consciente. A legislação brasileira, como visto, garante aos pacientes 

o direito de opinar sobre as decisões que envolvam seu tratamento. 

Legislar sobre o tema em destaque privilegia a aplicação do princípio da Bioética da 

autonomia dos pacientes, pois, “abre-se a perspectiva deles participarem da decisão no que se 

refere ao tipo de atendimento que será prestado” (PIVA & CARVALHO, 1993). Esta 

autonomia deve ser exercida da forma mais genuína possível, sem interferências externas, o 

que somente ocorre com a possibilidade de um espaço exclusivo para as decisões pessoais, 

intitulado de diretivas antecipadas de vontade. Sobre o assunto, Dadalto, assim dispõe: 
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[...] a declaração prévia de vontade do paciente terminal é exatamente o exercício do 

direito fundamental à liberdade de forma genuína, vez que este documento nada 

mais é do que um espaço que o indivíduo tem para tomar decisões pessoais, 

personalíssimas, que são – e devem continuar a ser – imunes a interferências 

externas, sejam elas dos médicos, das famílias, da família ou de qualquer pessoa 

e/ou instituição que pretenda impor sua própria vontade, ou conforme a teoria 

habermasiana, seu próprio conceito de ¨vida boa”. Em uma sociedade plural e 

democrática não concebe-se mais a imposição de vontades individuais vez que o 

papel do Estado é possibilitar a coexistência dos diferentes projetos individuais de 

vida (DADALTO, 2013). 

 
Desta feita, com fulcro nessa orientação doutrinária é que se defende a ideia da 

aplicação das diretrizes prévias de vontade do paciente em nosso ordenamento jurídico, ainda 

que a matéria não se encontre positivada, mas pelo fato da integração interpretativa que pode 

ser construída em cima do tema, com respaldo, essencialmente, no fundamento da dignidade 

da pessoa humana e na proteção integral ao direito à morte digna, é consagrada a noção de 

que o paciente é livre para optar pela realização ou recusa de tratamento ou intervenção 

médica que considere extraordinária. 

Além da Constituição federal, o art. 15 do Código Civil de 2002 determina que 

ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou 

intervenção cirúrgica.  

Deve-se interpretar essa vedação não só em relação ao constrangimento que induz 

alguém a se submeter a procedimento com risco de vida, mas também em relação à 

intervenção médica imposta ao paciente, que suficientemente informado, prefere não ser 

submetido a tratamento médico extraordinário ou fútil. 

Uma leitura a contrario sensu desse dispositivo poderia levar à interpretação da 

possibilidade da submissão compulsória do indivíduo ao ato médico proposto, desde que tal 

ato não importasse risco de vida ao paciente. Não obstante, conforme ensina Godinho, deve-

se afastar qualquer interpretação restritiva do preceito supracitado: mesmo em se tratando de 

procedimentos simples, pois “há que ter em conta a liberdade e os valores que alicerçam a 

dignidade de cada pessoa” (GODINHO, 2012).  

Esta análise reforça a noção de autonomia do paciente, vez que independente das 

circunstâncias e alternativas de tratamentos, somente caberá agir segundo os limites da 

autorização dada pelo paciente. Afinal, este é o titular dos bens da personalidade cuja 

preservação se discute, e portanto, será o melhor juiz para decidir sobre os cuidados com sua 

saúde (GODINHO, 2012). 

Assim, a declaração antecipada de vontade do paciente terminal é instrumento 

assegurador da autonomia privada do paciente, detentor de uma doença incurável e em fim de 
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vida, no que tange à manifestação de sua vontade, vez que “evita o constrangimento do 

paciente ser submetido a tratamentos médicos fúteis, que apenas potencializam o risco de 

vida” (DADALTO, 2013), bem como fornece respaldo à conduta médica frente às situações 

conflitantes no fim da vida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho buscou-se fazer um estudo sobre as diretivas antecipadas de vontade, 

concretizadas pela Resolução nº 1.995/12 do Conselho Federal de Medicina. A pesquisa teve 

como base os conceitos da autonomia privada e do consentimento livre e esclarecido, 

garantindo ao paciente o direito de manifestar sua opinião sobre os procedimentos médicos 

que deseja ser submetido em fim de vida. 

O paciente em estado terminal é também sujeito de direitos no ordenamento jurídico 

brasileiro e, portanto, sua autonomia privada deverá ser respeitada, desde que não haja 

violação legal, a fim de evitar tratamentos dolorosos e invasivos, que vão de encontro aos seus 

valores, crenças e convicções pessoais e implicam violação à dignidade da pessoa humana, 

conforme garantia dada pela Constituição Federal. 

Notoriamente, não é possível compreender a autonomia dos pacientes em fim de vida 

dissociada das discussões jurídicas e éticas em torno do direito de morrer. Para tanto, foram 

abordados os principais dilemas envolvendo a terminalidade da vida e as práticas em torno 

institutos da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, da mistanásia e do suicídio assistido. 

A eutanásia representa a antecipação da morte daquele que sofre. A sua prática é 

realizada por compaixão ou piedade. Distingue-se, da ortotanásia, que representa a morte no 

seu tempo adequado, natural. A ortotanásia invoca o conceito de cuidados paliativos, que 

compreendem medidas de assistência àqueles cuja cura não é mais possível.  

A ortotanásia contrapõe-se a distanásia, prática alcunhada de “obstinação terapêutica” 

e que carrega consigo verdadeiro desrespeito à dignidade da pessoa humana na medida em 

que insiste no emprego de meios de tratamento desproporcionais e/ou extraordinários.  

Com base no que foi exposto, verificou-se que as diretivas antecipadas de vontade 

traduzem-se como efetivo instrumento do direito à autodeterminação, garantindo ao enfermo 

terminal o direito de conduzir sua existência de acordo com sua vontade expressa 

anteriormente, enquanto capaz.  

As diretivas antecipadas de vontade são realidade normativa em vários ordenamentos 

jurídicos, como o norte-americano, espanhol, português, argentino e uruguaio, mas foi 

inserido na realidade brasileira não por meio de lei, mas por resolução do Conselho Federal de 

Medicina.  

Essas diretrizes constituem gênero do quais são espécies: o testamento vital, através do 

qual o enfermo delibera sobre os tratamentos que deseja ser submetido ante um diagnóstico de 

terminalidade da vida, e mandato duradouro, pelo qual o indivíduo nomeia um terceiro para 
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tomar decisões em seu nome quando estiver impossibilitado de manifestar sua vontade. 

Ambas as modalidades serão aplicadas nos casos em que o paciente estiver impossibilitado de 

expressar seu desejo de forma livre e consciente. 

Desse modo, mostrou-se que a Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Regional de 

Medicina é um avanço nas discussões acerca das diretivas antecipadas da vontade no Brasil. 

Entretanto, salienta-se que a citada Resolução não esgota o tema, apesar de ser bem aceita na 

prática médica. 

O Conselho Federal de Medicina esclareceu que a referida resolução encontra-se 

amparada pelo Código de Ética Médica e pela Resolução CFM Nº 1.085/2006, documentos 

que permitem a prática da ortotanásia pelo médico. 

Concluiu-se que as diretivas antecipadas de vontade são válidas no Brasil, mesmo com 

a inexistência de legislação específica, a partir de uma interpretação principiológica do 

ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, entendeu-se que, apesar de as diretivas 

antecipadas encontrarem respaldo no ordenamento jurídico pátrio, é necessária a elaboração 

de uma lei que trate da temática, a fim de estabelecer parâmetros normativos objetivos, 

fixando seus conceitos, requisitos e formas de efetivação. 
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