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RESUMO 

 

 

O presente estudo visa realizar uma análise da autodeterminação dos pacientes nas relações 

médicas como expressão do direito de personalidade à autonomia para disposição do próprio 

corpo e saúde e da concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Esta garantia 

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

antes de qualquer intervenção clínica, sendo estabelecida como obrigação conexa à prática 

terapêutica a prestação pelo médico de todas as informações necessárias para que a tomada de 

decisão do usuário dos serviços de saúde se dê de forma livre, consciente e esclarecida. Este 

passa a ser entendido não mais como objeto da ação médica, mas como sujeito de uma relação 

dialética que se desenvolve com o profissional que lhe auxilia. Com base neste entendimento 

consolidado na doutrina e jurisprudência brasileiras, se instaura nas relações biomédicas a 

possibilidade de registro de diretivas antecipadas de vontade através da Resolução CFM 

1.995/12, instrumento através do qual se abre a possibilidade de o paciente assinalar 

previamente tratamentos que deseja ou não que sejam realizados consigo, bem como designar 

um representante que decida de acordo com seus interesses, para quando estiver 

impossibilitado de manifestar sua vontade. Será realizada uma análise da referida resolução, 

de seus fundamentos e da sua recepção no âmbito judiciário.  

 

 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Autonomia. Consentimento informado. 

Diretivas antecipadas de vontade.  
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ABSTRACT 

 

 
The present study aims to carry out a review of patients ' medical relations self-determination 

as an expression of the right of personality to autonomy for disposal of the own body and 

health and the implementation of the principle of dignity of the human person. This warranty 

materializes through the requirement to obtain informed consent from the patient before any 

clinical intervention, being established as related obligation to therapeutic practice the 

provision by the doctor of all information necessary to ensure that the decision-making 

process of health services user if you give freely, conscious and enlightened. This is to be 

understood not as an object of medical action, but as subject of a dialectic relationship that 

develops with the professional who assists him. Based on this understanding consolidated in 

Brazilian doctrine and jurisprudence, if it establishes biomedical relations the possibility of 

advance directives registry of will through resolution 1,995/12 CFM, instrument through 

which opens the possibility of the patient noted previously that treatments to be carried out, as 

well as designate a representative to decide according to your interests, for when you're 

unable to express his will. Will be carried out an analysis of the aforementioned resolution, its 

foundations and its receipt under judiciary. 

 

 

Key-Words: Human dignity. Autonomy. Informed consent. Advance directives will. 
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1 INTRODUÇÃO 

O período pós Segunda Guerra despertou a atenção do mundo para a necessidade de se 

resguardar o ser humano de investidas tão cruéis e degradantes como as que se verificaram 

durante os conflitos. Acirraram-se os debates acerca dos direitos humanos, e emergiu a 

dignidade da pessoa humana como princípio a ser assegurado, tanto nas relações estatais, 

quanto particulares. 

Na biomedicina, esta preocupação também foi patente, tendo se desenvolvido a 

bioética como fruto de uma reflexão filosófica acerca dos papéis desempenhados pelos 

profissionais atuantes e os pacientes, bem como o biodireito, instrumento de normatização das 

condutas dos envolvidos nestas relações. O desenvolvimento dos trabalhos nesta temática 

trouxe à tona quatro princípios norteadores das ciências em tela: autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça. 

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

princípio fundamental, acarretou uma mudança de paradigma no panorama jurídico brasileiro, 

provocando o deslocamento do vértice do ordenamento para a pessoa humana, entendida 

como valor máximo a ser promovido. 

O fundamento axiológico eleito pela Lei Maior, ao imiscuir-se nas relações privadas, 

também provocou profundas transformações, conferindo primazia à pessoa. Nesta 

perspectiva, emergiu a preocupação com a realização do homem em todas as manifestações 

de sua personalidade, o que se estende também às relações biomédicas, tendo se evidenciado 

a autonomia do indivíduo para a disposição do próprio corpo e saúde como direito que lhe é 

inerente, devendo ser exercido na medida de sua capacidade concreta.  

Construiu-se o consentimento informado com forma de expressão desta autonomia. 

Assim, é garantido ao paciente o poder decisório sobre questões relacionadas à sua saúde, 

sempre manifestado após o devido esclarecimento realizado pelo médico que o acompanha. 

Apesar de não haver previsão legal expressa para o consentimento informado, pode-se 

verificar na produção normativa nacional que ele encontra-se respaldado tanto no fundamento 

principiológico da nossa Carta Magna, quanto nos dispositivos infraconstitucionais a ela 

vinculados. 

No ano de 2012, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução nº 1.995/12, 

que representou mais um passo na consagração da autodeterminação do paciente nas relações 

médicas, ao tratar da possibilidade de edição das diretivas antecipadas de vontade, conhecidas 
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na doutrina como testamento vital. Consiste em um instrumento através do qual o indivíduo 

pode decidir previamente acerca de tratamentos que deseja ou não receber, bem como nomear 

uma pessoa para seu representante para o caso de quedar incapacitado de expressar sua 

vontade autonomamente.  

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

antecipadas de vontade destinam-se precipuamente 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 optar pela rejeição de tratamentos que, 

além de não possuírem eficácia curativa, possam lhe causar grandes sofrimentos, expondo-o à 

condições degradantes e indignas.  

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

referida resolução, analisando sua interface com o consentimento informado, instituto pautado 

na autonomia e no direito à informação, bem como, de forma indireta, na promoção da 

dignidade da pessoa humana. Através de pesquisa acerca do consentimento informado como 

manifestação do direito de personalidade à integridade física e psicológica e da 

autodeterminação, e do dever de informar do profissional de saúde como procedimento 

imprescindível à exposição válida de vontade do paciente, visa-se construir um entendimento 

acerca do exercício da autonomia do paciente nas relações médicas, e, consequentemente, das 

diretivas antecipadas de vontade, observando sua receptividade pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Devido a atualidade 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 acerca 

do tema. 

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

através de pesquisa doutrinária, realizada em livros e trabalhos científicos, análise de 

diplomas legais nacionais e alienígenas, bem como de decisões judiciais relacionadas ao 

assunto. 

No primeiro capítulo, será delineada a evolução da humanização nas relações 

biomédicas, no contexto histórico internacional, e o desenvolvimento da bioética e do 

biodireito, pautados na dignidade da pessoa humana. Também se fará uma análise da ascensão 
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da autonomia do paciente como direito garantido nos documentos normativos internacionais e 

brasileiros.  

O capítulo seguinte é dedicado ao consentimento informado, este abordado sob o 

enfoque constitucional, bem como sob a ótica da nova teoria contratual aliada ao Direito do 

Consumidor. Entendendo-se a prestação de serviços de saúde como uma relação contratual, 

será feita uma investigação da manifestação de vontade do paciente como usuário dos 

serviços prestados pelo médico, e da necessidade de que essa declaração seja realizada de 

forma que realmente demonstre o desejo do indivíduo, externado de forma livre e esclarecida. 

Assim, se demonstrará o dever de informar do médico, como forma de estabelecimento do 

equilíbrio contratual com o paciente, com base no princípio da boa fé objetiva da nova teoria 

contratual, bem como nas normas protetivas do consumidor.  

Finalmente, será destrinchada a Resolução nº 1.995/2012, sua exposição de motivos e 

considerações iniciais, abordando-se suas formas de efetivação, bem como sua recepção no 

Brasil, por meio de análise jurisprudencial (tendo sua busca se dado nos Tribunais de Justiça 

dos estados, usando-se como parâmetro de pesquisa as expressões “diretivas antecipadas de 

vontade” e “testamento vital”). 
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2 EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES BIOMÉDICAS E CONSAGRAÇÃO DA 

AUTONOMIA DO PACIENTE 

O princípio da dignidade da pessoa humana revolucionou as relações interpessoais, 

tanto no âmbito Estado-pessoa, quanto entre particulares. No campo da biomedicina não foi 

diferente, hoje podendo se verificar grandes avanços no campo da humanização do trato entre 

médicos e pacientes. 

No entanto, o reconhecimento da necessidade de se respeitar a pessoa humana se deu 

após um processo lento, iniciado com debates internacionais, desenvolvimento dos direitos 

humanos, que, ao serem internalizados pelos Estados soberanos, passaram a ter aplicabilidade 

prática. A seguir, será realizada uma análise da evolução da bioética e do biodireito, que 

emergiram como instrumentos de proteção do homem e garantia da sua dignidade. 

 

2.1 Desenvolvimento da Bioética e do Biodireito para a tutela da pessoa humana 

Os acontecimentos do século XX, em especial dos períodos das Grandes Guerras 

Mundiais, dos quais se tem notícias de verdadeiras atrocidades contra a pessoa humana, 

chamaram a atenção da comunidade internacional para a necessidade de se instituir normas de 

proteção do homem, tanto em face da atuação estatal, como de particulares.  

Esta atenção se voltou também para o campo da biomedicina, tendo-se em vista a 

descoberta de inúmeros experimentos realizados com seres humanos, que, sob pretextos 

científicos, violaram sobremaneira a dignidade dos indivíduos
1
. Foram editados diplomas 

                                                             
1 Maria Helena Diniz destaca que: “No Japão, durante a Guerra, prisioneiros chineses foram infectados com 

bactérias causadoras de peste bubônica, antraz, febre tifoide e cólera e, depois de doentes, expostos a 

vivissecções sem anestesia. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas, durante a Guerra do Golfo Pérsico, 

aplicaram em seus soldados vacinas experimentais, como piridostigmine, para prevenção e tratamento de 

moléstias decorrentes do uso de armas químicas, e, além disso, soldados foram enviados para locais de teste de 

bombas atômicas logo após as explosões; idosos doentes, em 1963, no Hospital Israelita de Doenças Crônicas de 

Nova Iorque, receberam células cancerosas vivas; crianças retardadas mentais, entre 1950 e 1970, no hospital 
estatal de Willowbrook (Nova Iorque), foram submetidas a experiências quando lhes injetaram o vírus da 

hepatite e, entre 1932 e 1972, negros sifilíticos, pobres e analfabetos serviram de cobaias em estudos sobre a 

progressão da doença sem tratamento medico; na década de 50, índios navajos foram empregados em minas de 

urânio; e desde 1944 o Pentágono tem feito pesquisas com material radioativo em seres humanos, principalmente 

em deficientes mentais, ministrando-lhes mingau de aveia contaminada com isótopos radioativos. Na Austrália, 

entre 1947 e 1970, crianças pobres e filhos de mães solteiras foram submetidos a testes de vacinas de 

coqueluche, gripe, herpes, etc. No Iraque, milhares de prisioneiros curdos serviram a estes individuais de armas 

químicas e bacteriológicas, sendo amarrados a estacas e alvejados com bombas recheadas de substâncias 

armazenadas em laboratórios. Na África do Sul, houve desenvolvimento de microrganismos manipulados em 

laboratório que esterilizassem a população negra, mas não a branca, apontando um novo capítulo nas armas de 

guerra: o arsenal genético. No Brasil tem-se notícia da aplicação em mulheres de anticoncepcionais Norplant R e 

Norplant II, mediante injeções subcutâneas, que lhes causam grande sofrimento.” (O estado atual do biodireito, 
2ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.343-344.) 
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normativos internacionais, que tinham por escopo a tutela dos direitos humanos, dentre eles, 

destacam-se o Código de Nuremberg
2
 (1947), a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), a Declaração de Helsinque
3
 (1964), Pactos Internacionais de Direitos Humanos 

(1966), Convenção Sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina (1997). 

Por volta dos anos de 1970, com o advento da “revolução tecnológica”, que 

possibilitou o desenvolvimento de novos tratamentos, transplantes de órgãos, cirurgias de 

mudança de sexo, novos questionamentos surgiram e situações das quais se emergia a 

necessidade de se repensar os instrumentos protetivos da pessoa
4
.  

Neste sentido, intensificaram-se os debates acerca de temática, surgindo as noções 

iniciais de bioética, termo usado pela primeira vez pelo médico cancerologista Van Rensselaer 

Potter, da Universidade de Wisconsin, em um artigo intitulado “Bioética: uma ponte para o 

futuro”. Para ele, era imprescindível a construção de uma ligação entre as ciências biológicas 

e os valores morais, como meio de se estabelecer uma nova ética, fundamentada no propósito 

da sobrevivência do ser humano e em um ambiente saudável
5
. 

Nos Estados Unidos, formou-se uma comissão denominada “Comissão Nacional 

para a Proteção dos Seres Humanos em Pesquisa Biomédica e Comportamental” (Comission 

for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research), que teve 

como objetivo estabelecer princípios norteadores, destinados não apenas aos médicos, mas a 

todos os profissionais atuantes na área da saúde
6
. 

                                                             
2 Considerado um dos primeiros documentos que fixaram a necessidade de disciplinar a pesquisa científica e o 

respeito pela dignidade humana, foi elaborado pelas mesmas pessoas responsáveis pela condenação de 23 

médicos que realizaram experiências em campos de concentração. Foi percussor da Declaração de Helsinque, 

tendo sido reformado posteriormente em 1975, 1983 e 1989. 
3 Documento elaborado pela Associação Médica Mundial, que traz normas acerca da realização de experimentos 

em seres humanos. Passou por várias atualizações (1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2008 e 2013), sendo 

garantidos a partir desta última “tratamento e compensação apropriada aos indivíduos prejudicados devido a 

participação na pesquisa” (parágrafo 15), além de abrir possibilidade de acesso dos participantes às intervenções 

benéficas do estudo (parágrafo 22).  HELLMANN, Fernando. Declaração de Helsinque versão 2013 é adotada 

na Assembleia Geral da Associação Médica Mundial. Disponível em: 

<http://www.sbbioetica.org.br/noticia/declaracao-de-helsinque-versao-2013-e-adotada-na-assembleia-geral-da-

associacao-medica-mundial/>. Acesso em: 30 abr. 2014. 
4 KONDER, Carlos Nelson. O consentimento no Biodireito: os casos dos transexuais e dos wannabes. Revista 

Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 15, jul./set. 2003, p. 43. 
5 CONTI, Matilde Carone Slaibi. Biodireito: A norma da vida. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p.05. 
6 CHAGAS, Márcia Correia. A reflexão bioética na sociedade contemporânea. 2005. Tese (Doutorado em 

TECNOLOGIAS MÉDICO-REPRODUTIVAS E DIREITO FUNDAMENTAL AO PLANEJAMENTO 

FAMILIAR) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Recife. 
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Desse trabalho, desenvolvido durante os anos de 1974 a 1978, veio o Relatório 

Belmont, documento oficial que trazia como princípios-base de análise e atuação dos 

profissionais de saúde os seguintes, havendo a possibilidade de existência de outros: 

a) Princípio da Autonomia: consiste na busca da superação do modelo paternalista, 

no qual o médico determinava soberanamente a condução dos tratamentos, pelo 

consentimento informado, através do reconhecimento do direito de autogoverno 

do paciente, conferindo-lhe efetiva participação na tomada de decisões, ao 

considerar seus valores morais e crenças religiosas. Esta capacidade deve ser 

exercida com amparo na assistência prestada pelo médico e nas informações 

dadas acerca dos prognósticos e das alternativas existentes de intervenção para o 

seu caso. O sujeito deve ser também advertido sobre as consequências de cada 

escolha realizada, não somente no campo médico, mas também econômico, 

social, estético, psicológico, moral e jurídico, o que evidencia a necessidade do 

desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar do caso concreto. No 

entanto, ressalta-se que não se estabelece com este princípio a submissão 

absoluta do médico à vontade do paciente, mas sim a realização de um 

tratamento mais coerente e compatível com os seus interesses.
7
 Neste sentido, 

para a efetiva tomada de decisão por parte do interessado na intervenção médica, 

devem ser consideradas as suas condições pessoais (relacionadas ao estado de 

consciência e entendimento). 

b) Princípio da Beneficência: visa promover sempre o bem-estar dos pacientes e 

atender aos seus interesses, evitando, assim, quaisquer danos às pessoas 

envolvidas em tais práticas. Está incluída neste princípio a necessidade de 

ponderação entre os riscos e benefícios a serem alcançados em cada intervenção, 

bem como informar sempre aos pacientes acerca das soluções que lhes 

possibilitem um maior bem. 

c) Princípio da Não-Maleficência: complementar ao princípio da beneficência, este 

possui como objetivo evitar a ocorrência de danos intencionais provenientes da 

intervenção, não apenas iminentes e atuais, mas também os futuros ou 

agravamento da situação do paciente. Seu descumprimento pode ser decorrente 

                                                             
7 SILVA, Ivan de Oliveira. Biodireito, bioética e patrimônio Genético Brasileiro. São Paulo: Editora Pillares, 
2008, p. 68-69. 



 

18 
 

tanto de condutas comissivas quanto omissivas, sendo estas últimas consideradas 

também como uma causa de dano intencional.  

d) Princípio da Justiça: baseado no ideal de justiça distributiva, este princípio possui 

duas vertentes. Por um lado, objetiva disponibilizar a população os resultados das 

pesquisas realizadas, tornando seus benefícios acessíveis à sociedade em geral. 

Em contrapartida, os riscos da manutenção das pesquisas e a aplicação dos 

resultados práticos também devem ser arcados pelos diversos setores sociais, sem 

se realizarem distinções de qualquer espécie entre eles
8
. 

Neste período, cunhou-se também a ideia de Biodireito, como meio de delimitar a 

autonomia científica na área da saúde, que nem sempre busca atender a valores morais em seu 

processo evolutivo, impondo-lhe limites e sanções para o caso de inobservância das normas 

estabelecidas, assim, assegurando a preservação da dignidade humana
9
. 

Ressalta-se que, apesar da estreita relação existente entre Bioética e Biodireito, estas 

ciências não se confundem. Nas palavras de Ivan de Oliveira Silva: 

“Pertinente, neste momento, destacar que o Biodireito não se confunde com a 

Bioética, haja vista que esta, em seu sentido estreito, representa a reflexão filosófica 

sobre o comportamento dos profissionais da área da saúde no exercício de suas 

atividades, por outro lado, aquele cuida da regulamentação das condutas envolvendo 
as pesquisas e as práticas advindas das descobertas resultantes dos esforços da 

biotecnologia.”10 

Como resultado de discussões acerca das inovações biotecnológicas, tendo se 

originado de declarações internacionais de direitos, elaboradas a partir de situações 

específicas, algo que marca o biodireito é a ausência de um corpo jurídico sistemático, sendo 

esta ciência constituída por um conjunto de normas esparsas, que, para se efetivarem na 

ordem jurídica, dependem da internalização dos Estados, o que nem sempre ocorre em tempo 

hábil. Isso dificulta a sua aplicação e acentua as críticas, inclusive em torno da nomenclatura 

que lhe foi dada, havendo quem defenda que, na verdade, trata-se o biodireito de um projeto, 

algo que ainda será concretizado.  

No entanto, Carlos Nelson Konder entende que “as fragmentárias normas do 

biodireito encontram fundamento final e ponto de coerência no princípio constitucional de 

                                                             
8 SILVA, Ivan de Oliveira. Op. cit. p. 69-70. 
9 SILVA, Ivan de Oliveira. Op. cit. p. 74. 
10 SILVA, Ivan de Oliveira. Op. cit. p. 74-75. 
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dignidade da pessoa humana”, podendo ser interpretado como um modelo de juridicidade não 

convencional
11

. 

Diante do exposto, observa-se que o Biodireito, assim como os demais ramos 

jurídicos, consiste em um produto social, resultado da conjuntura histórica e cultural de uma 

época, não deve se pautar em uma dogmática imutável, supostamente capaz de alcançar todas 

as possibilidades advindas das relações humanas. Pelo contrário, é necessário que haja uma 

constante renovação e reinterpretação das suas normas e diretrizes, a fim de que se amolde às 

transformações sociais e seja apto a, efetivamente, tutelar o ser humano, e realizar, portanto, 

seu principal objetivo: a promoção da pessoa humana, garantindo-lhe a preservação de sua 

dignidade. 

 

2.2 A construção da autonomia do paciente no contexto internacional 

Hoje se tem uma ideia solidificada acerca da importância do consentimento do 

paciente para a atuação médica, devendo esta manifestação de vontade ser externada de forma 

consciente, livre e informada, como forma de assegurar que o real desejo do indivíduo seja 

realizado naquela situação.  

No entanto, como se pôde observar, a preocupação com a autonomia do paciente 

nem sempre foi regra na história da medicina mundial, mas passou por lentos processos 

evolutivos até a superação do modelo paternalista.  

Em 1847, nos Estados Unidos, foi publicado um “código de obrigações dos pacientes 

para com os médicos”
12

, o qual, por considerar o assistido apenas como objeto da 

beneficência, preconizava a vontade do profissional de saúde sobre a sua, aduzindo que o 

baixo nível de conhecimento do paciente poderia causar prejuízos ao tratamento. Desta forma, 

o parecer médico era soberano e as decisões tomadas unilateralmente, cabendo ao assistido 

apenas a obediência aos seus comandos.  

Mais de um século depois, foi adotada pela Assembleia Geral da Associação Médica 

Mundial, em Lisboa, a Declaração dos Direitos do Paciente, documento internacional datado 

de 1981, que abriu uma porta à autodeterminação do paciente nas relações biomédicas, 

estabelecendo o dever do médico de esclarecer o quadro clínico, as possibilidades de 

                                                             
11 KONDER, Carlos Nelson. Op. cit. p. 44-45. 
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tratamentos disponíveis e as consequências de cada escolha realizada pelo paciente, que 

passou a ser considerada pelo profissional
13

.  

Instalou-se a noção de consentimento informado: 

“expressão que se cunhou para identificar que a declaração de vontade do paciente é 

externada de forma livre e devidamente esclarecida – é a expressão da autonomia 

que se lhes confere para aceitar ou recusar determinados tratamentos e intervenções, 

com base nas informações prestadas acerca dos riscos e dos procedimentos que 

serão seguidos.”14 

Os Estados Unidos, em 1990 aderiram às recomendações internacionais ao editar um 

documento intitulado de “Elementos Fundamentais da Relação Médico-Paciente”, que 

representou a consagração da noção de que “uma intervenção biomédica só pode ser levada a 

cabo depois que o paciente tenha sido informado do seu propósito, natureza, riscos e 

consequências, e tenha consentido livremente”
15

. 

Desta forma, gradativamente, foi se abandonando o antigo modelo paternalista das 

relações médicas, deixando o paciente de representar o objeto da ação beneficente do 

profissional de saúde, para ocupar o status de pessoa, sendo sujeito de uma relação dialética, 

na qual ele tem o direito de estar consciente das intervenções que lhe serão realizadas e de 

consentir com cada uma delas, de acordo com suas pretensões e posicionamentos, tendo se 

firmado a ideia da obrigatoriedade do consentimento informado. 

2.3 A consagração da autonomia do paciente no Brasil 

Apesar de não haver legislação específica que estabeleça o consentimento informado 

como regra nas relações biomédicas, uma análise sistemática do ordenamento jurídico pátrio 

possibilita observar que a autonomia do paciente encontra-se bem sedimentada no Brasil.  

O primeiro documento que contém orientações no sentido de se buscar o 

consentimento do paciente para a obtenção de diagnósticos e realização de tratamentos, 

                                                             
13  A Declaração dos Direitos do Paciente promoveu o Direito à Autodeterminação, instituindo: 
“a) O paciente tem o direito a autodeterminação e tomar livremente suas decisões. O médico informará o 

paciente das conseqüências de suas decisões; 

b) Um paciente adulto mentalmente capaz tem o direito de dar ou retirar consentimento a qualquer procedimento 

diagnóstico ou terapêutico. O paciente tem o direito à informação necessária e tomar suas próprias decisões. O 

paciente deve entender qual o propósito de qualquer teste ou tratamento, quais as implicações dos resultados e 

quais seriam as implicações do pedido de suspensão do tratamento; 

c) O paciente tem o direito de recusar participar em pesquisa ou em ensaio de medicamento.” 

Disponível em: <http://www.malthus.com.br/mg_total.asp?id=155#set> Acesso em 23abr.2014 
14 GODINHO, Adriano Marteleto. Diretivas Antecipadas de Vontade: Testamento Vital, Mandato Duradouro e 

sua Admissibilidade no Ordenamento Brasileiro. Revista Instituto do Direito Brasileiro (RIDB), Lisboa, v. 2, 

Ano 1, p.948. 2012. Disponível em: <http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/2012_02_0945_0978.pdf>. 

Acesso em: 22 abr. 2014. 
15 GODINHO, Adriano Marteleto. Op. cit., p. 948-949. 
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normatizando questões atinentes à realização de necropsia, é a Resolução nº 1.081/82, do 

Conselho Federal de Medicina, que assim estabelece:  

Art. 1º - O Médico deve solicitar a seu paciente o consentimento para as provas 

necessárias ao diagnóstico e terapêutica a que este será submetido. 

Art. 2º - Quando o paciente não estiver em plenas condições para decidir, o 

consentimento ou autorização para necropsia poderá ser dada por pessoa de sua 

família, ou seu responsável, em caso de paciente considerado incapaz. 
Art. 3º - Nos hospitais, casas de saúde, maternidades e outros estabelecimentos de 

saúde que internem pacientes, poderá ser solicitada autorização para necropsia, de 

preferência no ato do internamento.16 

 

Em seus considerandos, preconiza o compromisso do profissional de saúde em 

estabelecer um bom entendimento na relação com o paciente, informando-o do seu 

diagnóstico, prognóstico e tratamentos disponíveis, advertindo-o dos riscos de todos os 

procedimentos possíveis, cabendo, assim, ao assistido, ou aos seus responsáveis, a inteira 

responsabilidade pelo consentimento de quaisquer atos praticados durante o atendimento. 

Em 1988, o Código de Ética Médica estabeleceu como princípio fundamental, em 

seu art. 6º, o absoluto respeito pela vida humana, jamais devendo o médico utilizar seus 

conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral ao paciente. Os dispositivos seguintes 

vedam ainda a realização de quaisquer procedimentos sem o consentimento do paciente (ou 

de seu responsável legal), exarado de forma livre consciente e esclarecida. Tal prerrogativa é 

estendida inclusive às situações de greve de fome, sendo defeso ao médico alimentar 

compulsoriamente qualquer pessoa que, considerada capaz física e mentalmente de entender e 

arcar com as possíveis consequências, tome esta decisão, conforme se denota dos artigos 

colacionados a seguir: 

É vedado ao médico: 
Art. 46 - Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o 

consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente 

perigo de vida. 

Art. 47 - Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 

Art. 48 - Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir 

livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

[…] 

Art. 51 - Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome que for 

considerada capaz, física e mentalmente, de fazer juízo perfeito das possíveis 

consequências de sua atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das 

prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de perigo de vida 
iminente, tratá-la. 

[…] 

Art. 56 - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução 

                                                             
16

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.081. Rio de Janeiro, 1982. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1982/1081_1982.htm>. Acesso em: 03 maio 2014. 
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de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.17  

 

Ressalta-se, no entanto, que tais prerrogativas não são absolutas, havendo restrições 

previstas no próprio regulamento, tanto à autonomia da vontade do paciente, quanto ao seu 

direito de ser informado, como as situações em que o paciente se encontrar em iminente 

perigo de vida, quando sua vontade não será considerada; ou nos casos em que a comunicação 

direta dos diagnósticos e prognósticos puder lhe causar dano, circunstância em que o 

esclarecimento deve ser dado ao seu responsável legal, nos termos do artigo 59 do código em 

tela. 

Ainda no mesmo ano, a promulgação da Constituição Federal, por sua vez, 

representou um avanço significativo neste sentido, tendo-se em vista a força vinculativa das 

suas normas com relação ao ordenamento jurídico pátrio, fazendo com que a legislação 

infraconstitucional deva estar em conformidade com o alicerce axiológico eleito pela Lei 

Maior. 

Ao eleger como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, em seu 

artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana e a liberdade como direito fundamental, no 

caput do art. 5º18, bem como ao estabelecer também no inciso II do dispositivo citado, que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, a 

autonomia da vontade ganhou relevância constitucional, devendo, portanto, ser respeitada, 

inclusive nas relações entre médico e paciente. 

Posteriormente, a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, regulando as ações e serviços exercidos em todo o território 

nacional, adotou como princípios: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 
[…] 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

                                                             
17  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.246: código de ética médica. Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=2940>. 

Acesso em: 03 maio 2014. 
18  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república federativa do brasil. Brasília: , 1988. Disponível 

em: <http://http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 abr. 
2014. 
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utilização pelo usuário; (grifado)19 

 

A utilização da palavra vocábulo “usuário” em vez de “paciente” representou um 

reflexo das transformações que ocorreram no campo das relações médicas, denotando a 

passagem de uma participação passiva para a tomada de atitude por parte do assistido, 

alcançando este a posição de titular do direito, usufruindo dele ativamente. 

Ainda em 1990, o Código de Defesa do Consumidor designou como direito básico 

do consumidor em seu art. 6º, inciso 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”. 

O Código Civil de 2002, por sua vez, trouxe um dispositivo que corrobora com a 

construção desta linha de pensamento, porém não como era esperado pelo contexto em que foi 

instituído, ao afirmar em seu artigo 15 que “ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 

com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. Verifica-se um avanço no 

que tange ao respeito conferido à vontade do assistido, o que coaduna com o disposto no art. 

5º, II, da Constituição Federal, supracitado.  

O artigo 13 do mesmo diploma legal retroage também um passo ao estabelecer que 

“salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, contrariar os bons costumes”.  

Em 2006, a Resolução nº 1.805, do Conselho Federal de Medicina, em consonância 

com os preceitos constitucionais
20

, possibilitou a limitação ou suspensão de procedimentos e 

tratamentos que prolonguem inutilmente a vida do enfermo em fase terminal, quando 

diagnosticado com doença grave e incurável, desde que esta seja a sua vontade ou de seu 

representante legal, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar o sofrimento causado 

pelos sintomas, bem como assistência psicológica, social e espiritual, podendo também 

receber alta hospitalar. O médico deverá esclarecer o paciente ou representante as 

                                                             
19  BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Brasília, 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 03 maio 2014. 
20 Em seus considerandos, a referida resolução aduz: 

“CONSIDERANDO o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que elegeu o princípio da dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO o art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece que “ninguém será submetido a 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; 

CONSIDERANDO que cabe ao médico zelar pelo bem-estar dos pacientes;” 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.805. Brasília, 2006. Disponível em: 

<http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=2940>. Acesso em: 03 maio 
2014. 
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modalidades terapêuticas adequadas, sendo garantida também a faculdade de procurar a 

opinião de outro profissional de saúde.  

Esta norma regulamentadora representou mais um passo à promoção do respeito à 

autonomia do paciente em decidir sobre seu corpo e à preservação da dignidade da pessoa 

humana, quando joga por terra as práticas de obstinação terapêutica, que tanto causaram 

sofrimento aos enfermos, submetidos a tratamentos invasivos e dolorosos, internados nas uti’s 

e privados do convívio familiar, muitas vezes, tendo sua vida prolongada artificialmente por 

longos períodos e, no final, morrendo solitários. 

O Conselho Federal de Medicina editou, em 2012, a Resolução nº 1.995, que 

discorre acerca das diretivas antecipadas de vontade, conferindo ao paciente a faculdade de 

manifestar-se previamente com relação a tratamentos que deseja ou não receber, caso 

encontre-se em situação na qual não possa expressar sua decisão. Este instrumento garante 

também ao indivíduo a possibilidade de nomear uma pessoa para representá-lo, devendo o 

médico considerar as escolhas realizadas por ele, desde que as deliberações apresentadas tanto 

pelo paciente quanto pelo representante não estejam em contradição com as normas 

estabelecidas no Código de Ética Médica.  

Ainda no ano de 2012, o Conselho Nacional de Saúde, tratando de normas de proteção 

aos participantes de pesquisas científicas que envolvem seres humanos, na Resolução de nº 

466, institui o Termo de Consentimento, documento através do qual a pessoa convidada para a 

pesquisa assente, de forma livre e esclarecida com a realização da mesma. Nos termos da 

resolução:  

II – DOS TERMOS E DEFINIÇÕES 

[...] 

II.2 – assentimento livre e esclarecido – anuência do participante da pesquisa, 

criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou 

erro) dependência subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser 

esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de 

sua compreensão e respeitados em suas singularidades; 

[...] 

II.23 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – documento no qual é 

explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu 

representante legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações 
necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 

completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar.  

II.24 – Termo de Assentimento – documento elaborado em linguagem acessível para 

os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes 

da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar 

da pesquisa, sem prejuízo do consentimento dos seus responsáveis legais; e 

 

Ponto que merece destaque é o fato de que, para as pessoas consideradas incapazes 
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legalmente, é necessário, além do consentimento dos seus responsáveis, a sua anuência 

expressa, regulamentação que reconhece o direito à autodeterminação dos indivíduos sobre 

seu próprio corpo, esta exercida de acordo com sua capacidade de compreender a situação, 

por isso a necessidade de o Termo de Assentimento ser redigido em linguagem acessível ao 

participante. 

Assim, em breves considerações, se delineou o desenvolvimento da autonomia do 

paciente, baseado na necessidade de se assegurar a sua dignidade, que tanto foi ferida em 

várias ocasiões durante a história da humanidade. 
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3. O CONSENTIMENTO INFORMADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

No ordenamento jurídico brasileiro, não existe previsão expressa para o consentimento 

informado. No entanto, doutrinariamente vem se construindo seu conceito, com base na 

dignidade da pessoa humana, garantida constitucionalmente, sendo assegurada aos indivíduos, 

e, neste contexto, aos pacientes, a autonomia para decidir sobre seu corpo e sua saúde, como 

forma de proteção da sua integridade, como direito de personalidade. 

Sob a ótica da nova teoria dos contratos, também se garante a autodeterminação do 

paciente, esta exercida com o apoio e assistência dos médicos. Os usuários dos serviços de 

saúde recebem tutela do Código de Defesa do Consumidor, que, na busca pelo 

estabelecimento de um equilíbrio contratual, institui o dever de informar para os profissionais 

de saúde, aspectos que serão delineados a seguir. 

3.1 A construção de um modelo de tutela do homem e promoção da sua autonomia com 

base no princípio da dignidade da pessoa humana. 

O constante movimento social da modernidade e sua complexidade influem 

sobremaneira nas relações jurídicas, acarretando a eclosão de uma pluralidade de 

manifestações da personalidade, e ampliando a necessidade do alcance de suas normas 

protetoras. Compreende-se a construção da identidade como uma interação do sujeito com o 

mundo exterior, numa relação de complementaridade, onde, ao mesmo tempo em que os 

indivíduos são subjetivamente formados através de sua participação em relações sociais, os 

processos e estruturas se sustentam pelos papéis desempenhados por esses sujeitos
21

.  

O princípio da dignidade da pessoa humana emergiu mundialmente em contraposição 

à lógica do liberalismo, jogando por terra a concepção individualista do homem do século 

XIX e destacando a imersão do homem num meio social, solidário e responsável, onde 

construirá sua personalidade e a terá respeitada pela coletividade, inclusive no que consta às 

situações existenciais
22

. 

Carlos Nelson Konder pondera ainda a profunda ligação existente entre este princípio 

e o próprio biodireito:  

Este princípio tem intrínsecas ligações com o biodireito, que já são reveladas pela 

gênese histórica semelhante: ambos frutos de um contexto de proteção da pessoa da 

                                                             
21 HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade, 10ª edição, DP&A editora. Rio de Janeiro, 2005.  
22 KONDER, Carlos Nelson. Op. Cit. p. 54. 
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segunda metade do século XX, em relação às desumanidades cometidas durante a 

guerra. Principalmente, as situações colocadas pelo biodireito exigem um novo vigor 

na aplicação do referido princípio, em razão da pertinência dos bens jurídicos 

envolvidos e da impossibilidade do tratamento dogmático convencional.23 

Na esfera interna dos Estados, os direitos fundamentais apresentam-se como 

mecanismos positivados de tutela do livre desenvolvimento da personalidade, dantes 

estabelecidos em um contexto internacional, sob a denominação de Direitos Humanos. Nas 

palavras de George Marmelstein: 

[...] os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de 

dignidade da pessoa humana e de limitação de poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua 

importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico.24 

Ainda na perspectiva do referido autor, tais direitos constituem um “sistema de 

valores”, que tem como elemento intrínseco a dignidade da pessoa humana, e possui força 

suficiente para vincular a interpretação das normas infraconstitucionais em sua totalidade, 

refutando qualquer comportamento que incorra na obliteração deste bem supremo. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a adoção do princípio da dignidade 

da pessoa humana, bem como de outros, acarretou uma mudança paradigmática na visão do 

homem, enquanto ser humano merecedor de uma tutela jurídica que o alcance em todos os 

aspectos de sua existência. A pessoa, no plano das codificações oitocentistas, era 

compreendida por meio da abstrata categoria “sujeito de direito” – o sujeito-proprietário. Hoje, 

é compreendida como um indivíduo concretamente situado e singularizado por sua identidade, 

com dignidade e capacidade de protagonizar e antagonizar sua vida. Em sua totalidade, são 

titulares de situações subjetivas existenciais, embora nem sempre sejam titulares de direitos 

patrimoniais. O desenvolvimento e a proteção da pessoa tornam-se valores centrais das 

relações civilistas
25

. 

As situações jurídicas subjetivas se qualificam por um conjunto de elementos que 

Pietro Perlingieri nomeia como perfis
26

 e, conforme o feixe de perfis que apresenta, podem se 

bipartir em situação jurídica subjetiva existencial ou patrimonial – existindo ainda as 

                                                             
23 KONDER, Carlos Nelson. Op. Cit. p. 55. 
24 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20. 
25 TEPEDINO, Gustavo. “A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro”, in Temas 

de Direito Civil, 3ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2004, p.48. 
26 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: Uma Introdução ao direito civil constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p.115. 
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situações dúplices, nas quais as esferas existencial e patrimonial interferem diretamente uma 

na outra, ensejando outros problemas interpretativos.  

As situações existenciais estão relacionadas ao plano do ser e, por isso, aproximam-se 

dos direitos de personalidade que, como ensina Orlando Gomes
27

, são essenciais à pessoa 

humana e indispensáveis à sua dignidade. Em vista da complexidade que é a pessoa, sua tutela 

não se perfectibiliza apenas por um punhado de direitos subjetivos, definidos abstratamente, 

mas se faz necessária uma cláusula aberta, apta a encampar uma proteção integral do sujeito 

em desenvolvimento.  

Por sua vez, as situações subjetivas patrimoniais dizem respeito aos interesses 

econômicos pertinentes à propriedade em geral, para as quais, o modelo civil atual se 

conforma adequadamente. 

Influenciado pelo liberalismo e o individualismo característicos do séc. XIX, o regime 

civil tradicional adotou uma visão patrimonialista dos conceitos e categorias do direito 

privado. Assim, os instrumentos de proteção da pessoa estão fortemente arraigados à 

propriedade privada
28

, elaborados sob uma concepção hermética e auto referenciada, não 

albergando a totalidade das possibilidades imprescindíveis à promoção e desenvolvimento da 

personalidade. 

O modelo atualmente vigente, como se procura demonstrar aqui, mostra-se 

demasiadamente inadequado no que tange às situações essenciais do homem, visto que não se 

mostra apto a tutelá-lo integralmente. A nova doutrina civil-constitucional alvidra uma 

abertura do sistema jurídico à imersão dos princípios constitucionais, que lhe conferem 

unidade, coerência e sistematicidade, possibilitando a reformulação ou reinterpretação dos 

mecanismos de caráter patrimonial, a fim de que se conformem também às situações 

subjetivas existenciais. Desta forma, circunstâncias que antes não recebiam tutela jurídica, 

agora poderão ser alcançadas. 

Isso se estende ao campo do biodireito. Ao se considerar que saúde, na verdade, 

significa mais do que ausência de doenças, mas sim a união dos fatores físico, mental e social, 

                                                             
27 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de janeiro: Forense, 2010, p.113. 
28 MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e situações subjetivas existenciais: o exercício de situações 

existenciais pela pessoa adolescente a partir de um regime jurídico não codificado. Revista Trimestral de 

Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 46, abr./jun. 2011. p.4. 
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passa-se a existir uma preocupação maior em se garantir uma proteção holística do homem. 

Evidencia-se a necessidade de realocação dos objetos da biomedicina, que passam a ser a 

enfermidade, os riscos, vulnerabilidade, imiscuídos em pessoas, sujeitos concretos e 

singulares.
29

 

Nossa Carta Magna, ao garantir a inviolabilidade do direito à liberdade, e ao 

determinar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei 

(art. 5º, caput e inciso II), institui como direito fundamental a autonomia, que, aplicando-se às 

relações biomédicas, confere ao paciente a prerrogativa para decidir sobre seu corpo e saúde, 

de acordo com seus posicionamentos internos. 

Desta forma, apesar de a lei civil conferir aos indivíduos esta liberdade de forma bem 

tímida, como se constata através da leitura do art. 15 do Código Civil (“Ninguém pode ser 

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

cirúrgica.”), pode-se considerar que a autonomia do paciente encontra-se contemplada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Neste ínterim, para o pleno exercício deste direito se faz necessário que o usuário dos 

serviços de saúde tenha, além de capacidade
30

 para discernir e decidir de forma consciente 

                                                             
29

 CAMPOS, Rosana T Onocko; CAMPOS, Gastão Wagner de S.. Co-construção de autonomia: o sujeito em 

questão. In: CAMPOS, Gws et al (Org.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo/rio de Janeiro: Hucitec/fiocruz, 
2006. p. 669-687. Disponível em: <http://caemilioribas.files.wordpress.com/2009/09/co-construc3a7c3a3o-da-

autonomia-o-sujeito-em-questc3a3o.pdf>. Acesso em: 01 maio 2014. 

Os autores assim consideram: 

“Considerar a co-construção de autonomia como uma das finalidades do trabalho em saúde tem importantes 

implicações políticas, epistemológicas e organizacionais. A adoção dessa diretriz exige uma reformulação 

ampliada tanto dos valores políticos, quanto do sistema de conceitos teóricos que orientam o trabalho em saúde. 

A principal destas mudanças refere-se à redefinição do “objeto” do trabalho em saúde, refere-se a pensar esse 

“objeto” como uma síntese entre problemas de saúde (riscos, vulnerabilidade e enfermidade) sempre encarnados 

em sujeitos concretos. Esta valorização do “sujeito” e de sua singularidade altera radialmente o campo do 

conhecimento e de práticas de saúde coletiva e da clínica. 

[...] 
Neste sentido o conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), logo após a Segunda 

Guerra Mundial (Saúde não é somente a ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social), tem tido um efeito paradoxal no campo da saúde. Por um lado, contribuiu para ampliar o escopo 

de políticas e de programas ao reconhecer saúde não somente como ausência de enfermidades, conforme 

tendência do paradigma médico tradicional, mas como um estado atrelado a uma tríplice dimensão: física, 

mental e social. Por outro difundiu a perspectiva estática de tomar a saúde como um estado absoluto de bem-

estar, uma condição inatingível e, portanto, com pequena contribuição para orientar a gestão do trabalho.” 

(p.669-670) 
30 A capacidade a que se refere é entendida não como a que se delineia no Código Civil Brasileiro, lastreada em 

critérios estáticos e impessoais, mas sim pautada nas reais condições da pessoa, considerada individualmente. 

Desta forma, segundo o entendimento de Diego Carvalho Machado, a capacidade para o exercício de situações 

subjetivas existenciais, neste contexto, a de decidir acerca do próprio corpo e saúde, deve ser conferida na 
medida do real discernimento de cada um, considerando sua realidade biopsicológica. Assim, é possível que 
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acerca das intervenções que deseja ou não que lhe sejam realizadas, o conhecimento da 

conjuntura em que se encontra e dos tratamentos disponíveis. Estas informações devem ser 

prestadas pelo médico que o assiste, que ao invés de tomar as decisões segundo o seu arbítrio, 

como dantes se apregoava, passa a desempenhar um papel de conselheiro no processo 

decisório de seu paciente, este agora entendido como titular do direito à sua vida e saúde. 

Desenvolve-se neste contexto, uma relação dialética, em que são sopesados os métodos e 

consequências deles advindos, com o fito de se buscar uma solução que melhor atenda aos 

interesses do enfermo. Constrói-se o que se chama de “consentimento informado”.  

No entanto, vale ressaltar que a autonomia, expressão da liberdade garantida 

constitucionalmente, também passa por processo de reinterpretação. Esta não se mostra de 

forma absoluta, mas pode ser relativizada quando exercida de forma a não promover 

dignidade ao indivíduo. Como ressalta Pietro Perlingieri, “o ato de autonomia não é um valor 

em si; pode sê-lo, e em certos limites, se e enquanto responder a um interesse digno de 

proteção por parte do ordenamento”
31

.  

Exemplificam estas circunstâncias os casos em que a pessoa está em estado de 

vulnerabilidade
32

, quando têm sua capacidade de autodeterminação prejudicada, não se 

encontrando, portanto, em condições de expressar fidedignamente sua vontade, como faria 

caso não estivesse em tais circunstâncias, particularidade que será melhor analisada 

posteriormente. 

São admitidas três hipóteses apresentadas por Débora Gozzo e Wilson Ricardo 

Ligiera
33

 em que o médico prescindirá do consentimento do paciente para realizar tratamentos. 

A primeira ocorre em decorrência da tutela do interesse público em detrimento do particular. 

Consiste nas práticas de saúde pública. Quando a enfermidade de que padece o paciente 

                                                                                                                                                                                              
pessoas que sejam consideradas incapazes legalmente possam tomar tais decisões validamente, bem como é 
viável que pessoas que estejam aptas, segundo os critérios legais, não estejam em plenas condições de, 

adequadamente, expressar seus interesses naquele momento. (MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir 

e situações subjetivas existenciais: o exercício de situações existenciais pela pessoa adolescente a partir de um 

regime jurídico não codificado. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 46, abr./jun. 2011.) 
31 PERLINGIERI, Pietro. Op. Cit. p.279. 
32  A Resolução nº 466, de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde, assim define vulnerabilidade: 

II.25 – vulnerabilidade – estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham sua 

capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor 

resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido. 
33 GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. O consentimento informado como direito da personalidade. In: 

GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo (Org.). Bioética e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 109-110. 
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incorrer em risco de contaminação da comunidade, ameaçando a vida de terceiros, ele deverá 

ser cuidado mesmo contra a sua vontade.  

A segunda situação é a de absoluta emergência, na qual o assistido não tem condições 

de expressar sua vontade. Nestas ocasiões, o médico tem o dever legal de prestar socorro, 

independentemente das convicções de quem está sendo socorrido, essas nem podendo ser 

aferidas, tendo-se em vista a impossibilidade inerente à situação.  

A terceira hipótese corresponde ao chamado “consentimento em branco”, através do 

qual o paciente confia inteiramente ao seu médico a tomada de decisões que conferirá o rumo 

do seu tratamento. Nesta situação, o assistente terá plena discricionariedade para aplicar a 

intervenção que julgar conveniente, sem a obrigação de esclarecer o enfermo dos 

procedimentos que está adotando para a restauração de sua saúde.  

Enfim, reconhecer aos indivíduos o direito de autodeterminação sobre seu corpo, 

como direito de personalidade, impõe aos terapeutas a obrigatoriedade de obter o 

consentimento esclarecido dos seus pacientes, a fim de que sua manifestação de vontade não 

seja emitida de forma não racional, mas que o tratamento que lhe seja aplicado corresponda 

ao que ele considera adequado aos seus desígnios, garantindo-lhe o livre desenvolvimento de 

sua personalidade, e, por conseguinte, a promoção de sua dignidade. 

3.2 A importância da manifestação de vontade do usuário sob o enfoque da Nova Teoria 

Contratual e o Direito do Consumidor. 

O contrato é o instrumento que materializa um acordo de vontades entres os 

contratantes, constituindo norma privada entre eles. Sua validade está condicionada à 

coerência com os ditames constitucionais e legais, estando a liberdade de contratar 

estritamente ligada ao princípio da legalidade.
34

 

Ao contrário dos atos unilaterais, que necessitam apenas de manifestação única de 

vontade, a relação contratual tem como elemento fundamental para a formação do vínculo a 

manifestação recíproca de desígnios, estabelecendo-se coobrigações entre as partes.  

                                                             
34 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: volume 5: teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 3.  
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É possível que, por desconhecimento das circunstâncias do negócio jurídico por um 

dos contratantes, sua manifestação de vontade esteja eivada de vícios, e, portanto, não apta à 

perfectibilização do vínculo contratual, o que pode acarretar problemas futuros, como danos à 

parte que firmou acordo diverso do pretendido. 

Neste sentido, é mister que o acordo firmado reflita, de fato, o real desejo das pessoas 

envolvidas, dispondo a lei civil, inclusive, sobre a possibilidade de anulação do negócio 

jurídico quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial.
35

 Desta forma, se o 

indivíduo incorre em erro sobre elementos essenciais, natureza do negócio jurídico, pessoa 

com quem contrata, ou ainda, se a sua declaração de vontade é exarada sob coação, estado de 

perigo, ou sem o necessário conhecimento para assumir a obrigação pactuada, sua 

deliberação, na verdade, não demonstra seus reais desígnios, não constituindo, portanto, 

expressão de sua autonomia. Gladston Mamede assim pondera: 

A vontade só é autônoma – e, assim, hábil à constituição de uma obrigação jurídica 

– quando as circunstâncias da declaração afastam qualquer dúvida sobre as 

motivadoras de sua constituição, permitindo aferir uma coerência entre a vontade da 

pessoa de comprometer-se e o comprometimento. Não é apenas a expressão exterior 

dessa vontade, como a ação ou o documento, mas o comprometimento voluntário e 

consciente, de quem compreende – ou deveria compreender – o que faz, não sendo 

alvo de qualquer ilicitude, ardil, má-fé, ou desonestidade, como disciplinado pelos 

art. 110 e seguintes do Código Civil.36 

No caso dos contratos de prestação de serviços, destacando-se, nesta ocasião, os 

contratos de prestação de atendimento médico, em que geralmente há um desnível entre as 

partes, especialmente no que concerne às informações concernentes à prática hospitalar, 

entende-se que representam uma seara na qual há grande possibilidade de se incorrer em erro, 

se não houver um esclarecimento adequado. 

Nossa Constituição prevê, em seu artigo 5º, inciso XXXII, que o Estado deverá 

promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Reconhece, portanto, a vulnerabilidade do 

                                                             
35

 Assim dispõe o Código Civil: 

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial 

que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 

Art. 139. O erro é substancial quando: 

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele 

essenciais; 

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que 

tenha influído nesta de modo relevante; 

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio 

jurídico. 
36 MAMEDE, Gladston. Op. Cit. p. 8. 
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consumidor em face do fornecedor, tendo-se em vista que determina a edição de normas 

protetivas para ele. Aurisvaldo Sampaio atenta que: 

O reconhecimento da vulnerabilidade assume o contraponto à supremacia 

econômico-social, jurídica, técnica e informacional exercida pelo fornecedor no 

mercado. Implica reconhecer também esse poder do protagonista mais forte das 

relações de consumo, a fim de que se possa, mediante a atuação da igualdade 

substancial, buscar o restabelecimento do equilíbrio rompido.37 

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, em seus artigos 4º, 6º e 31, 

reconhece a situação de vulnerabilidade do consumidor e estipula a indispensabilidade de se 

prestar informações, de forma adequada e clara, sobre os produtos e serviços que serão 

consumidos. Estabelece ainda o artigo 14 da referida lei a responsabilização do fornecedor de 

serviços pela reparação de danos causados pela inadequação ou insuficiência de 

esclarecimentos
38

. 

Neste sentido, a nova teoria dos contratos, fundamentada no princípio da boa-fé 

objetiva, apregoa o estabelecimento de um equilíbrio contratual entre as partes, gerando para 

o fornecedor, além da obrigação principal, o deveres anexos de informação, veracidade, 

cooperação e respeito. Cláudia Lima Marques assim explica:  

Efetivamente, o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das 

obrigações possui muitas funções na nova teoria contratual: 1) como fonte de novos 

deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres 

                                                             
37  SAMPAIO, Aurisvaldo. Contratos de plano de saúde: Regime Jurídico/Proteção do sujeito mais fraco nas 

relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 152. 
38 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 

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

seguintes princípios:  

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

[...] 

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

melhoria do mercado de consumo; 

[...] 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

[...] 
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; 

[...] 

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. 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores. 
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anexos; 2) como causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos 

direitos subjetivos; 3) na concreção e interpretação dos contratos. A primeira função 

é uma função criadora (pflichtenbergrundende Funktion), seja como fonte de novos 

deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres da prestação 

contratual, como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte 

de responsabilidade por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais 

novos e agora indisponíveis por contrato. A segunda função é uma função limitadora 

(Schranken-bzw. Kontrollfunktion), seja reduzindo a liberdade de atuação dos 

parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas  como abusivas, seja 

controlando a transferência dos riscos profissionais novos e libertando o devedor em 

face da não razoabilidade de outra conduta (pflichenbefreinde Vertrauensunstande). 
A terceira é a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um 

contrato ou de uma relação de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, que 

permite uma visão total e real do contrato sob exame. Boa-fé é cooperação e 

respeito, é conduta esperada e leal, tutelada em todas as relações sociais.39 

Sob o enfoque das relações biomédicas, estas, por sua vez, também albergadas pelas 

normas protetivas do consumidor, se demonstra claramente a imprescindibilidade de se 

prestar todas as informações necessárias à tomada de decisão consciente por parte do 

paciente. Delineia-se, portanto, para o profissional de saúde, além da obrigação principal de 

realizar uma intervenção médica, o dever anexo de esclarecer para o usuário dos seus serviços 

toda a conjuntura em que ele se encontra, bem como os tratamentos disponíveis e as possíveis 

consequências de suas deliberações, antes de o paciente tomar qualquer decisão, com o fito de 

buscar equilibrar a situação contratual entre eles.  

Deve-se ainda considerar que, diante da inexistência de um “consumidor médio”
40

, 

cabe ao médico, diante do caso concreto, buscar utilizar linguagem acessível ao seu cliente, 

bem como aferir se ele compreendeu adequadamente os informes que lhe foram feitos, antes 

de tomar o seu consentimento.  

Como a manifestação de vontade livre e racional do assistido constitui um pressuposto 

de existência do negócio jurídico firmado com o médico, pode-se afirmar que o 

consentimento informado constitui condição de licitude para a realização do ato médico
41

, 

devendo este ser manifestado não só no momento em que se firma a relação contratual, mas 

durante todas as fases da intervenção, tendo-se em vista se tratar de direito da personalidade, 

devendo ser respeitadas a integridade física, autonomia, bem como a intimidade, 

reconhecendo-se a possibilidade de recusa de determinados tratamentos em razão de 

convicções pessoais.  

                                                             
39 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 215. 
40 Termo utilizado em GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. Op. Cit. p. 106. 
41 GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. Op. Cit. p. 100  
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João Vaz Rodrigues aduz:  

“Com o consentimento culmina-se uma fase e inicia-se outra: a concretização de um 

tratamento ou de uma avaliação com possível contacto físico, em que já foi 
reconhecido ao paciente o direito a determinar o que pode ser feito no seu corpo. Só 

assim se poderá dizer que o paciente foi tratado como sujeito e não como objecto do 

acto médico. Este processo dialógico comporta fases que, não sendo compartimentos 

estanques, reciprocamente independentes, podem ser representados pelo seguinte 

encadeamento: informação – esclarecimento – consentimento – intervenção – 

informação – convalescença – informação... Na verdade, os deveres de informação 

como que se autonomizam durante as fases seguintes à intervenção, podendo 

verificar-se a necessidade de prestar novas informações depois desta. A 

convalescença permanece, assim, abrangida pelo consentimento informado. Com 

efeito, ainda que tenham sido consciencializados os riscos, a possibilidade de 

ocorrerem sequelas (independentemente da sua previsibilidade justificar ou não ter 
já sido dada a informação) da intervenção determina, caso se confirmem, seja 

renovado o dever de informação, bem como a prestação do consentimento para 

terapias corretivas que, eventualmente, venham a mostrar-se convenientes para o 

tratamento do paciente. Em síntese: o regime jurídico do consentimento deve ser 

analisado à luz do dever de respeito pela autodeterminação do paciente e depende da 

prévia verificação dos deveres de informar e esclarecer sobre a averiguação, o estado 

e o curso provável da doença, a terapia proposta, ponderados os riscos e os 

benefícios a colher, os meios disponíveis e as actuações alternativas.”42 

Os Tribunais têm se posicionado a favor deste entendimento, decidindo pela 

imprescindibilidade do consentimento do paciente para qualquer intervenção médica, 

julgando, inclusive, pela procedência de ações de responsabilização civil de médicos que, 

mesmo realizando procedimentos corretos, tiveram que indenizar por não terem prestado 

todas as informações necessárias. Colaciono, neste sentido, o seguinte julgado: 

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. CIRURGIA ARTROSCÓPICA DE JOELHO. 

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO DO PACIENTE SOBRE AS 

POSSÍVEIS SEQUELAS DO ATO CIRÚRGICO. LESÃO DO NERVO FIBULAR. 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO 

POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL 

PELOS ATOS DO SEU PREPOSTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 
1. O consentimento ao tratamento médico constitui uma manifestação de liberdade e 

autonomia, sendo indispensável para quaisquer tipos de intervenções médicas ou 

cirúrgicas. Agindo de outra maneira, o profissional da área médica incide na falta do 

dever de prestar informação, o que também gera responsabilidade. 2. Não se 

encontra no conjunto probatório dos autos qualquer tipo de autorização 

demonstrando a ciência do paciente com relação aos ricos do ato cirúrgico. 3. A 

realização de cirurgia, sem a anterior informação detalhada ao paciente, configura 

desrespeito à capacidade de discernimento e de decisão sobre a aceitação ou não do 

procedimento a ser adotado, posto que não competia ao médico realizá-la sem prévio 

esclarecimento e autorização. 4. O hospital responde objetiva e solidariamente pelos 

                                                             
42  RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 

português. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 27-28 apud GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. O 

consentimento informado como direito da personalidade. In: GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo 
(Org.). Bioética e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 103. 
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atos dos seus prepostos, que, in casu, verifica-se pela falta de informações e 

esclarecimentos dados ao paciente sobre o ato cirúrgico.43 

Reconhecida a indispensabilidade da manifestação livre e consciente do 

consentimento, há que se admitir a necessidade de que o agente seja capaz de demonstrar sua 

autonomia. No entanto, há situações em que o paciente se encontra em estados de 

inconsciência, sendo impossibilitado de expressar sua vontade e tomar decisões acerca do seu 

tratamento. A lei civil regula estas ocasiões determinando a nomeação de um curador para 

deliberar em nome do paciente, considerado como absolutamente incapaz.
44

 

                                                             
43 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Acórdão nº 34045. Relator: desembargador José Laurindo de Souza 

Netto. Dj: 919. Curitiba, 03 ago. 2012. Disponível em: 
<http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11316724/Acórdão-900743-8>. Acesso em: 10 maio 2014. 

Corroborando com este entendimento, aponto as seguintes decisões: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VASECTOMIA. AUSÊNCIA DE CULPA. TERMO DE 

CONSENTIMENTO INFORMADO. RISCOS DE RECANALIZAÇÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE 

EXAMES. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DO MÉDICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. Ainda que reconhecida a ausência de culpa do médico no ato da cirurgia de vasectomia, 

responde pelo dano moral em decorrência da falta de informações claras e precisas sobre os riscos de 

recanalização espontânea e dos exames de acompanhamento.” (TJ/PR, AC 7489096 PR 0748909-6, Relator Des. 

Nilson Mizuta, 10ª Câmara Cível, julgado em 16/06/2011). “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE CONSENTIMENTO 

INFORMADO. SENTENÇA MANTIDA. [...]III - O Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a 

perda da visão decorreu de particularidades da paciente e que ela foi previamente cientificada acerca dos riscos 
inerentes ao procedimento. Falta de consentimento informado. Nexo causal demonstrado.” (TRF-1, AC 15462 

MG 2002.38.00.015462-1, Relator Des. Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, julgado em 04/03/2013). 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico. Consentimento informado. A despreocupação do facultativo em obter 

do paciente seu consentimento informado pode significar - nos casos mais graves - negligência no exercício 

profissional. As exigências do princípio do consentimento informado devem ser atendidas com maior zelo na 

medida em que aumenta o risco, ou o dano. Recurso conhecido.” (STJ, REsp 436827/SP, T4 - QUARTA 

TURMA, Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, julgado em 01/10/2002). “CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. REDE CONVENIADA. ALTERAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. 

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ASSOCIADO. NECESSIDADE. 1. Os arts. 6º, III, e 46 do CDC 

instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua 

essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. 
Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas 

também durante toda a sua execução. 2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha 

consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, 

manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante 

disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for 

prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente 

completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso 

de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor. [...]” (STJ, REsp 

1144840 / SP, T3 - TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/03/2012). 
44 Segundo a letra do Código Civil brasileiro: 

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

[...] 
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
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No entanto, como ressalta Rafael Garcia Rodrigues
45

, nem sempre a pessoa designada 

para representar o paciente está apto a atender fidedignamente aos seus interesses e expressar 

sua vontade real. De acordo com o exposto, se mostra perfeitamente cabível que, enquanto 

capaz, o indivíduo possa deixar pré-definidas algumas questões, decidindo acerca de 

intervenções que deseja ou não que sejam realizadas consigo, ou ainda, elegendo para seu 

representante uma pessoa que possa tomar decisões que sejam compatíveis com seu desejo, 

para a hipótese de quedar inconsciente, como forma de assegurar o respeito à sua autonomia, 

o que, justifica a edição de diretivas antecipadas de vontade, objeto de estudo do próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo 

(Org.). A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 1-34. 
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4. AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE 

Os avanços na área da biomedicina proporcionaram uma evolução nos tratamentos e 

melhorias na qualidade de vida. No entanto, acarretaram também uma busca desmedida pela 

sua manutenção, chegando ao ponto de se desenvolverem práticas de prolongamento artificial 

da vida, que, na verdade, se traduzem em delongar o processo de morte. 

Os questionamentos acerca dos limites a serem impostos às intervenções médicas nos 

pacientes em fim da vida são muitos e é patente que se faz necessária uma normatização 

destas condutas, que defina critérios de orientação ético/clínica
46

, com o intuito de auxiliarem 

os profissionais nestas situações tão delicadas. 

Em um contexto no qual a preocupação com a preservação da dignidade do homem 

vem ganhando papel de destaque, emerge a responsabilidade de se assegurar à pessoa 

condições humanas de tratamento, que não lhe causem sofrimentos maiores, nem a exponham 

a situações degradantes. Até o próprio conceito de saúde deve ser relativizado, tendo-se em 

vista que passou a se relacionar a todas as dimensões do ser humano, e não apenas à física.  

Desta forma, como salientam Rosana T Onocko Campos e Gastão Wagner de S. 

Campos, a pergunta “como se produz saúde ou o que é produzir saúde” deve ser respondida 

sempre em comparação a uma situação anterior do sujeito em análise. Assim, para um 

indivíduo cuja situação não admite mais um tratamento curativo, uma terapêutica paliativa, 

aplicada em cogestão com o usuário, estará produzindo saúde para ele.
47

 Daí se destaca a 

importância da participação do assistido em seu tratamento, em todas as fases, o que 

possibilitará a realização de intervenções que promovam seu bem estar físico, psicológico e 

emocional.  

A imprescindibilidade do consentimento informado está consolidada mundialmente, 

em função do princípio da liberdade e do direito à autodeterminação para decidir sobre o 

próprio corpo e saúde. Diante disso, afigura-se cabível, senão imperioso, que seja permitido 

ao paciente dispor antecipadamente, enquanto plenamente capaz, acerca de questões 

concernentes à sua saúde, bem como em qual momento os esforços clínicos devem ser 

interrompidos, para o momento em que não puder expressar livremente a sua vontade, como 

forma de ministrar ao indivíduo tratamentos que sejam coerentes com seus interesses e lhe 

                                                             
46  NUNES, Rui. Proposta sobre suspensão e abstenção de tratamento em doentes terminais. Revista 

Bioética, Brasília, v. 17, n. 1, 2013, p. 29. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/77/81>. Acesso em: 27 jan. 2014. 
47 CAMPOS, Rosana T Onocko; CAMPOS, Gastão Wagner de S. Op. Cit. p. 670. 
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proporcionem mais que quantidade de vida, mas qualidade. Justifica-se assim, o surgimento 

das diretivas antecipadas de vontade. 

Considera-se que as diretivas constituem gênero, do qual são espécies o testamento 

vital e o mandato duradouro
48

. Ambas as decisões serão registradas para o momento em que o 

paciente estiver incapacitado de expor a sua vontade, mesmo que por causa transitória. O 

primeiro consiste na disposição prévia do paciente acerca dos tratamentos que desejam, ou 

não, que sejam realizados, enquanto o mandato duradouro corresponde à designação de 

pessoa(s) pelo paciente para tomar as decisões terapêuticas que não foram fixadas 

anteriormente por ele, ou, em caso de obscuridade das deliberações, que auxiliarão à sua 

compreensão, sempre em consonância com o desejo do assistido. 

Ressalta-se que o paciente que registrar uma diretiva antecipada na qual conste o 

desejo de suspensão de intervenções extraordinárias
49

 não devem ser discriminados quanto ao 

acesso aos tratamentos médicos, devendo receber todos os cuidados paliativos necessários ao 

seu bem estar, da mesma forma que uma pessoa que não tiver editado tal documento também 

não deve receber atenção diferenciada dos que o fizeram. 

O tema vem sendo debatido no Brasil há pouco tempo. No entanto, nos Estados 

Unidos, na Europa e, mais recentemente, na América Latina, as diretivas antecipadas de 

vontade já constituem objeto de estudo há mais tempo, tendo-se constatado a sua ampla 

aceitação, visto que em muitos países já existe legislação específica sobre o assunto. 

 

4.1 Contexto internacional 

O primeiro país a propor as diretivas antecipadas foram os Estados Unidos, em 1967, 

quando a Sociedade Americana para a Eutanásia dispôs sobre o testamento vital (Living Will), 

sendo este um documento de cuidados antecipados, através do qual o paciente poderia 

assinalar o seu desejo por interromper as intervenções médicas para a manutenção de sua 

vida. 

                                                             
48 DADALTO, Luciana. Reflexos jurídicos da Resolução CFM 1.995/12. Bioética, Brasília, v. 21, n. 1, 2013, 

p.107. Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/791/861>. 

Acesso em: 18 abr. 2014. 
49 Luciana Dadalto conceitua tratamentos extraordinários como aqueles que visam prolongar a vida, mas que são 

considerados fúteis, visto que não alterarão a situação de terminalidade. (DADALTO, Luciana. Declaração 

prévia de vontade do paciente terminal. Bioética, Brasília, v. 17, n. 3, 2009, p.527. Disponível em:< 

http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/515/516>. Acesso em: 27 jan. 
2014.) 
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Em 1976, foi aprovado no estado da Califórnia o Natural Death Act, primeiro diploma 

legal a reconhecer literalmente o testamento vital. Vários estados americanos seguiram o 

exemplo californiano, até que, em 1986, havia leis sobre o tema em mais de 30 estados. 

O caso Nancy Cruzan
50

 influenciou sobremaneira a aprovação do Patient Self-

Dtermination Act, primeira lei federal a admitir a feitura de diretivas antecipadas de vontade, 

que poderiam ser realizadas de três formas: o living will (testamento vital), através do qual o 

paciente poderá escolher que cuidados quer receber em momentos de inconsciência; 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 

enfermo; e o advanced core medical directive (diretiva do centro médico avançado), 

documento mais completo, que compreende as duas modalidades anteriores, direcionado ao 

paciente terminal.
51

 

A partir da promulgação desta lei federal, estimulou-se ainda mais a produção 

normativa dos estados norte-americanos sobre a temática, o que acarretou uma 

impossibilidade de se identificar um padrão quanto às modalidades e formas de efetivação das 

diretivas antecipadas nos Estados Unidos.  

Na Europa, o primeiro país a legitimar o instituto foi a Espanha, em 14 de novembro 

de 2002, através da Lei nº 41, que instaurou no seu artigo 11
52

 as instrucciones previas, 

                                                             
50 Nancy Cruzan foi uma jovem que, após um acidente de carro, passou anos em estado vegetativo persistente. 
Seus pais, então, recorreram aos tribunais estadunidenses, solicitando a retirada da sonda de alimentação e 

hidratação artificiais. A corte condicionou a interrupção do tratamento à demonstração cabal de que esta era a 

vontade da paciente, o que veio a ser efetivamente comprovado através de depoimentos de amigos da moça. 

Assim, foi autorizada a retirada do tubo, e Nancy veio a falecer em 26 de dezembro de 1990. (RAPOSO, Vera 

Lúcia. Diretivas antecipadas de vontade: em busca da lei perdida. Revista do Ministério Público, v. 125, p.171-

219, 2011. Disponível em: < http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Directivas_Antecipadas_de_Vontade_-

_Em_Busca_da_Lei_Perdida.pdf>. Acesso em: 04 de abril de 2014.) 
51  BOMTEMPO, Tiago Vieira. Diretivas antecipadas: instrumento que assegura a vontade de morrer 

dignamente. Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 98, n. 15, mar. 2012. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11206>. Acesso 

em: 10 maio 2014. 
52 O referido artigo assim aduz: 

Artículo 11. Instrucciones previas. 1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, 

capaz y libre, manifiesta antecipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que 

llegue a situaciones em 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 outorgante 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 procedimento 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 interessado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la 

historia clínica del paciente quedará constância razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 
4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito. 
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estabelecendo pressupostos de validade do ato, suas espécies (o testamento vital e o 

representante, que atuará como um interlocutor do paciente, realizando a sua vontade, bem 

como assegurando o cumprimento das instruções prévias), bem como a sua forma (documento 

escrito, que poderá ser revogado a qualquer tempo, pelo mesmo modo de celebração).  

Há ainda a previsão do Registro Nacional de Instrucciones Previas, no qual o paciente 

poderá inscrever suas instruções em um arquivo de dados pessoal. Só terão acesso a esse 

documento as pessoas que o fizeram, seus representantes legais, ou quem o outorgante tenha 

designado, bem como os responsáveis dos registros autônomos, as pessoas apontadas pela 

autoridade sanitária correspondente ou pelo Ministério de Sanidad y Consumo
53

. 

Portugal, por sua vez, regulou o assunto em 2012, com a Lei nº 25, utilizando a 

terminologia ‘diretivas antecipadas de vontade’
54

, designadamente sob a forma de testamento 

vital e nomeação de procurador de cuidados de saúde. 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 autor.  

De acordo com o artigo 7º da referida lei, o registro tem validade de 5 anos, a contar 

de sua assinatura, devendo ser renovadas mediante declaração de confirmação, sob pena de 

perder a sua eficácia. 

Na América Latina, a Argentina promulgou a Lei nº 26.529/2009, que em seu artigo 

11, estabelece superficialmente que toda pessoa capaz e maior de idade pode editar diretivas 

antecipadas, elegendo ou rechaçando tratamentos, que devem ser consideradas pelo médico, 

                                                                                                                                                                                              
5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el território 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. Lei nº 41, de 14 de novembro de 2002. Ley 41/2002. Madrid, 

Disponível em: <http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf>. Acesso em: 10 maio 2014.) 
53 DADALTO, Luciana. Op. Cit. p. 108. 
54 De acordo com a Lei nº 25/2012, as diretivas antecipadas são definidas como: 

Artigo 2.º Definição e conteúdo do documento 

I – As diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, são o documento 

unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, no qual uma pessoa maior de idade e capaz, 

que não se encontre interdita ou inabilitada por anomalia psíquica, manifesta antecipadamente sua vontade 

consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, no caso de, por 

qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente. (PORTUGAL. Lei nº 

25, de 16 de julho de 2012. Lei Nº 25/2012. Lisboa, Disponível em: 
<http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/13600/0372803730.pdf>. Acesso em: 10 maio 2014.) 
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desde que não incorram em práticas de eutanásia, hipótese em que serão consideradas 

inexistentes
55

. 

O Uruguai, por sua vez, também no ano de 2009, através da Lei nº 18.473, constituiu o 

testamento vital
56

, que poderá ser produzido por pessoa maior e psiquicamente apta, de forma 

voluntária, consciente e livre, decidindo questões relacionadas a recursos terapêuticos 

aplicáveis aos pacientes acometidos por 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. Poderá ser também 

apontada uma pessoa para representante, tendo esta que velar pelo cumprimento da vontade 

do outorgante. Caso o enfermo não tenha deixado seu desejo registrado, caberá à família a 

tomada de decisões, aduzindo a lei que deverá ser considerado primeiramente o cônjuge ou 

concubino, e depois os parentes em ordem de grau. 

No Brasil, ainda não há lei que discorra sobre as diretivas antecipadas, tendo o 

Conselho Federal de Medicina mantido a tradição de se manifestar sobre assuntos bioéticos 

antes do Poder Legislativo.
57

 Em 09 de agosto de 2012, foi aprovada a Resolução nº 1.995, 

que dispõe acerca das diretivas antecipadas de vontade, instituindo as modalidades testamento 

vital e mandato duradouro, como se tem admitido nos ordenamentos estrangeiros.  

 

 

                                                             
55 A referida lei institui: 

“ARTICULO 11. – Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edade puede disponer directivas 

anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir ou rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o 

paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo lãs 

que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, lãs que se tendrán como inexistentes.” (ARGENTINA. Lei nº 

26.529, de 19 de novembro de 2009. Lei Nº 26.529/09. Buenos Aires, Disponível em: 

<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm>. Acesso em: 10 maio 

2014.) 
56 O ato normativo em tela assim delibera: 
“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.” (URUGUAI. Lei 18.473, de 21 de abril de 2009. Ley Nº 18.473/09. 

Montevidéu, Disponível em: < 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18473&Anchor=>. Acesso em: 10 maio 2014.) 
57 DADALTO, Luciana. Reflexos jurídicos da Resolução CFM 1.995/12. Op. Cit. p. 108. 
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4.2 Análise dos considerandos e da exposição de motivos da resolução 

O Conselho Federal de Medicina, tanto nos considerandos quanto na exposição de 

motivos da Resolução nº. 1.995/12, inicia destacando a ausência de previsão das diretivas 

antecipadas de vontade, na legislação e no Código de Ética Médica.  

De fato, era necessário que houvesse normatização das condutas a serem adotadas 

pelos profissionais de saúde, para as situações nas quais não se é possível obter o 

consentimento informado do paciente, em decorrência de seu estado de inconsciência. Muitas 

vezes, os familiares entram em conflito sobre qual medida aplicar, e, por não haver disposição 

sobre o que o paciente desejaria, ou ainda de uma pessoa designada por ele para tomar as 

decisões, o momento em que deverão ser definidas questões tão relevantes para a vida do 

enfermo fica permeado de incertezas. A regulação das diretivas antecipadas de vontade, como 

ressalta Luciana Dadalto
58

, resolveria toda essa problemática. 

Em esclarecimento prestado
59

, o Conselho Federal de Medicina afirmou que as 

diretivas antecipadas de vontade são estabelecidas em observação aos pressupostos previstos 

no Código de Ética Médica e na Resolução 1.805/2006. 

O Código de Ética Médica, apesar de não trazer regulamentação específica sobre a 

temática, mostra-se compatível com o instituto, visto que estabelece como princípio, além de 

em outros dispositivos
60

, o respeito às escolhas expressas dos pacientes relativas a 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, prevendo ainda que nas situações clínicas 

irreversíveis e terminais, deverá ser evitada a aplicação de tratamentos desnecessários, mas 

propiciados os cuidados paliativos necessários. 

A Resolução nº 1.805/2006
61

, por sua vez, permite que o médico limite ou suspenda 

procedimentos que prolonguem a vida do enfermo em fase terminal, de doença grave e 

incurável, desde que respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. A decisão 

                                                             
58 DADALTO, Luciana. Declaração prévia de vontade do paciente terminal. Op. Cit. p. 524. 
59 MEDICINA, Conselho Federal de. Entidade esclarece resolução que dispõe sobre as diretivas antecipadas 

de vontade dos pacientes. 2012. Disponível em: 

<http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23201:ue-dispoe-sobre-as-diretivas-

antecipadas-de-vontade-dos-pacientes&catid=3>. Acesso em: 17 abr. 2014. 
60 O Código de Ética Médica assim dispõe: 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. 

Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos 

disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 

consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. (BRASIL. 

Resolução CFM nº 1.931/2009. Código de Ética Médica. Brasília, Disponível em: 

<http://portal.cfm.org.br/index.php?) 
61  BRASIL. Resolução nº 1.805, de 2006. Resolução CFM Nº 1.805/06. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2006/1805_2006.htm>. Acesso em: 18 abr. 2014. 
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pela interrupção do tratamento deve ser fundamentada e registrada no prontuário, sendo 

assegurado ao paciente o acesso à opinião de outro profissional. Será garantido ao doente a 

assistência integral, para promover-lhe o conforto físico, psíquico, social e espiritual, havendo 

a possibilidade, inclusive, de alta hospitalar. 

 Pode-se afirmar que a Resolução nº 1.995/12 veio complementar o Código de Ética, 

bem como a Resolução nº 1.805/06, preenchendo a lacuna que faltava no consentimento do 

paciente, ampliando seu alcance para esta fase do tratamento. 

Outro ponto a se destacar é certa imprecisão quanto à terminologia adotada para as 

situações na quais as diretivas antecipadas devem ser aplicadas. Nos considerandos, fala-se 

em paciente em estado terminal, enquanto na exposição de motivos se faz referência a 

paciente em fim de vida, expressões que possuem significados diferentes. 

Délio José Kipper traz a seguinte conceituação para paciente em estado terminal: 

“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”
62

. Por 

sua vez, o conceito de enfermo em fim de vida contempla tanto os pacientes em estado 

terminal quanto os que se encontram em coma permanente. Esta diferenciação pode causar 

confusão no momento da feitura e na aplicação das diretivas antecipadas. 

Ainda na nota de esclarecimento acerca da resolução
63

, o Conselho Federal de 

Medicina afirma que o médico, ao atender ao desejo do paciente, o faz amparado pela prática 

da ortotanásia, não havendo ligação nenhuma com a eutanásia, conduta considerada crime, e 

repudiada pelos profissionais de saúde brasileiros.  

Esclarecendo-se os conceitos, atualmente entende-se por eutanásia como o ato de 

provocar a morte em alguém em sofrimento, com motivações ligadas à piedade da pessoa em 

agonia. No entanto, o significado hoje atribuído a esta prática, na verdade, representa uma 

distorção do sentido original da palavra. Os vocábulos eu (bem) e thanatos (morte) expressam 

boa morte, sem sofrimento e tranquila. Desta forma, o procedimento de eutanásia equivalia à 

                                                             
62 KIPPER, Délio José. O problema das decisões médicas envolvendo o fim da vida e propostas para a nossa 

realidade. Bioética, Brasília, v. 1, n. 7, 1999. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/294/433>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
63 MEDICINA, Conselho Federal de. Entidade esclarece resolução que dispõe sobre as diretivas antecipadas 

de vontade dos pacientes. Op. Cit. 
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prestação de cuidados paliativos e ao controle da dor, sem, no entanto, se objetivar a morte do 

paciente
64

. 

As práticas de eutanásia são repudiadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo, 

inclusive, previstas como crime de homicídio privilegiado
65

, e vedadas na conduta médica 

pelo Código de Ética
66

. 

Vera Lúcia Raposo aponta ainda uma subclassificação para a eutanásia, distinguindo-a 

em ativa direta, quando se trata de uma conduta comissiva, administrando-se drogas ou 

outros meios para provocar a morte do indivíduo; passiva, que ocorre quando se suspende os 

meios de prolongar a vida do paciente; e ainda, a ativa indireta, que consiste na ministração 

de medicamentos para diminuir a dor do enfermo, mas cujo efeito colateral é a morte 

adiantada.  

Há quem associe a terceira modalidade de eutanásia à ortotanásia, o que, na verdade é 

um equívoco, tendo-se em vista que a circunstância em que se dá esta prática é diferente. A 

etimologia do termo orto significa correto, direito, justo, traduzindo-se a ortotanásia ainda 

numa boa morte. Ocorre, no entanto, quando o paciente já se encontra em processo natural de 

morte, acometido por enfermidade para a qual já não existe tratamento curativo eficaz.
67

 

Assim, o médico responsável pelo paciente garantirá a ele todos os cuidados paliativos, 

proporcionando-lhe conforto. 

A ortotanásia, portanto, não encontra previsão no Código Penal, tendo-se em vista que 

não figura como causa do óbito, este já instalado na pessoa e em processo. Consiste, por 

consequência, no oposto da distanásia, esta correspondendo ao “prolongamento artificial do 

processo de morte, com sofrimento para o doente,  mesmo que os conhecimentos médicos 

                                                             
64 RAPOSO, Vera Lúcia. Op. Cit. p. 185-186. 
65 O Código Penal brasileiro tipifica: 

“Art 121. Matar alguem: 

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.” (BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Brasília, 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 15 abr. 

2014.) 
66 O Código de Ética veda ao médico: 

“Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.” 
67  PONTUAL, Helena Daltro. Ortotanásia. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-
assunto/ortotanasia>. Acesso em: 14 abr. 2014. 
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não prevejam possibilidade de cura ou melhora”
68

, também conhecida como obstinação 

terapêutica. 

Destaca-se que a Igreja Católica não se opõe à ortotanásia, tendo assim se manifestado 

o Papa João Paulo II a respeito do tema: 

“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.”69 

 

Tratamentos ineficazes e que, ao invés de proporcionarem saúde ao paciente, protelam 

o processo natural de morte, prolongando o sofrimento do paciente, que, muitas vezes, passa 

os últimos dias da sua vida solitário nas salas de UTI afrontam a dignidade da pessoa humana. 

Sua renúncia e substituição por cuidados calmantes não representam ofensa à vida, mas 

valorização da mesma, em sua inteireza. 

Analisadas algumas questões relevantes, passa-se a discorrer sobre a forma de 

efetivação das diretivas antecipadas.  

 

4.3 Efetivação das diretivas antecipadas de vontade no Brasil  

A Resolução nº 1.995/12 inicia-se conceituando as diretivas antecipadas como: 

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia 

e expressamente manifestados pelo paciente, sobre os cuidados e tratamentos que 

quer, ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 

autonomamente, sua vontade. 

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 

                                                             
68 PONTUAL, Helena Daltro. Op. Cit. 
69 Texto extraído de: PESSINI, Leocir. Distanásia: até quando prolongar a vida?. 2. ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 2007. p. 237 Disponível em: < 

http://books.google.com.br/books?id=mD4Vixs8_4MC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=leo+pessini+distan%C3%A1si

a+at%C3%A9+quando+prolongar+a+vida?&source=bl&ots=WWwr3MpWBW&sig=D90smGjrBgzrPGXEXrX

Lz_qwNX4&hl=pt-

BR&sa=X&ei=Oxt6U6aGNIbLsQTf_oGAAg&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=leo%20pessini%20distan
%C3%A1sia%20at%C3%A9%20quando%20prolongar%20a%20vida%3F&f=false>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
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anuência deste, externada de forma consciente e livre, devendo se estabelecer um ciclo de 

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. 

Como dito anteriormente, as diretivas antecipadas constituem um gênero, do qual são 

espécies a manifestação prévia de vontade e a nomeação de representante, conhecida também 

por mandato duradouro. 

 

4.3.1 O testamento vital 

A doutrina esperava a nomenclatura “testamento vital” para as diretivas antecipadas. 

Porém, este termo, fruto de traduções errôneas do “living will”, norte-americano, não se 

adequa perfeitamente ao instituto no Brasil, em decorrência do significado da palavra 

testamento em nosso ordenamento. 

Luciana Dadalto
70

 destaca que a declaração prévia do paciente se assemelha ao 

testamento pelo fato de ser um negócio jurídico, unilateral, personalíssimo, gratuito e 

revogável. No entanto, não constitui ato solene, nem produz efeitos post mortem, aspectos em 

que se diferencia do testamento, demonstrando, assim, a inadequação do termo “testamento 

vital” adotado para designar as exposições de vontade antecipadas do paciente. 

Algo a ser esclarecido é qual o tipo de procedimentos que a pessoa pode rejeitar no 

momento da feitura das diretivas. A mera menção à possibilidade de se definir tratamentos 

que quer ou não é insuficiente e acaba por gerar dúvidas acerca do que seria conveniente. A 

princípio, sabe-se que, quando o paciente chega em situação de terminalidade, se mostra 

inoportuna, se não maléfica, a realização de intervenções extraordinárias, sendo possibilitado 

ao médico, desde que em consonância com a vontade do paciente, a substituição por 

tratamentos paliativos. 

A medicina paliativa possui quatro princípios orientadores: a) proporcionalidade 

terapêutica, através do qual se estabelece um compromisso, de ordem moral, de operar todas 

as medidas que tenham proporção entre os meios empregados e as consequências previsíveis, 

                                                             
70

 DADALTO, Luciana. Declaração prévia de vontade do paciente terminal. Op. Cit. p. 526. 
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evitando-se a efetuação de providências desarmônicas com a situação do paciente; b) duplo 

efeito, que determina a necessidade de se analisar os possíveis resultados, positivos e 

negativos, antes de se decidir por determinada técnica; c) prevenção, que preconiza que se 

deve antever os sintomas e complicações característicos da enfermidade que acomete o 

paciente; e d) não abandono e tratamento da dor, através do qual o médico deve cuidar do seu 

assistido diligentemente e controlando-lhe a dor, não podendo abandoná-lo, exceto em casos 

de objeção de consciência. Qualquer tratamento que não seja regido por esses princípios pode 

ser considerado extraordinário e é passível de ser rejeitado pelo paciente.
71

  

 

4.3.2 O mandato duradouro 

A resolução prevê também a possibilidade de nomeação de um representante, cujas 

decisões deverão ser consideradas pelo médico no momento em que o paciente estiver 

impedido de manifestar-se.
72

 

O procurador deve tomar as decisões em nome do paciente e em acordo com os 

anseios dele, não devendo colocar suas convicções antes das do outorgante. Por isso, se 

justificam os questionamentos acerca da escolha do representante, se seria ideal alguém da 

família ou uma terceira pessoa, neutra, como um juiz, por exemplo, tendo-se em vista que um 

familiar, mesmo tendo como vantagem a proximidade e o afeto que o une ao enfermo, na 

tomada de decisões, pode agir movido por questões éticas e religiosas, além dos próprios 

sentimentos que tem pelo paciente, que podem dificultar o momento decisório e o levar a 

desrespeitar a vontade daquele. 

Não há exigência de que o procurador seja parente do paciente, havendo a 

necessidade, no entanto, de que seja pessoa próxima, com quem ele tenha estabelecida uma 

relação de confiança e intimidade, com quem ele tenha compartilhado seus pensamentos e 

desejos para as situações em que não puder exprimir sua vontade, sendo possível, inclusive, a 

nomeação de um médico amigo do enfermo.
73

 

 

                                                             
71 DADALTO, Luciana. Reflexos jurídicos da Resolução CMF 1.995/12. Op. cit. p. 110. 
72 A Resolução assim estabelece: 

“Art. 2º [...] 

§1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em 

consideração pelo médico.”  
73 LINGERFELT, David et al. TERMINALIDADE DA VIDA E DIRETIVA ANTECIPADAS DE VONTADE 

DO PACIENTE. Revista do Curso de Direito, Salvador, v. 152, fev. 2013. Disponível em: 
<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/2470>. Acesso em: 14 maio 2014. 
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4.4 Capacidade para editar diretivas antecipadas de vontade 

Quanto ao requisito da capacidade, foi divulgado que apenas os maiores de 18 anos e 

os menores emancipados podem registrar diretivas antecipadas de vontade,
74

 tendo sido, 

portanto, adotados os critérios estabelecidos na lei civil.  

O ordenamento jurídico pátrio institui duas modalidades de capacidade: de direito ou 

de gozo, e de fato ou de exercício. A primeira, associada à personalidade, concerne na aptidão 

para ser titular de direitos na esfera civil e é estendida a todas as pessoas, sendo entendida 

como inerente à condição humana, bastando ao indivíduo o nascimento com vida para que a 

possua.  

Já a determinação da capacidade de fato, entendida como a medida da personalidade, é 

condicionada pela lei, que delimita hipóteses de mitigação do exercício, segundo critérios 

etários e de discernimento.
75

  

No entanto, tem-se admitido atualmente que os critérios estabelecidos legalmente não 

se mostram adequados a todas as realidades vivenciadas pelas pessoas consideradas em sua 

individualidade. A imersão do direito constitucional nas relações privadas proporcionou a 

necessidade de uma reinterpretação do regime das incapacidades, entendendo-se pela 

necessidade de que esta deve “se ajustar idoneamente para tutelar e promover a personalidade 

humana”.
76

 

Este modelo tradicional categorizante se mostra adequado a reger as situações 

patrimoniais, tendo-se em vista que estas requerem maior formalidade e segurança, mas não 

                                                             
74 DADALTO, Luciana. Reflexos Jurídicos da Resolução CFM 1.995/12. Revista Bioética, Belo Horizonte/MG, 

v. 21, n. 1, p.109, jan. 2013. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/791>. Acesso em: 10 abr. 2014. 
75 Código Civil (Lei nº 10.406/02): Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil: 
I – os menores de dezesseis anos; 

II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 

atos; 

III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 

I – os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos; 

II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 

reduzido; 

III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

IV – os pródigos. 

76
 MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e situações subjetivas existenciais: o exercício de situações 

existenciais pela pessoa adolescente a partir de um regime jurídico não codificado. Revista Trimestral de 

Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 46, abr./jun. 2011, p.05. 
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se conforma suficientemente às situações existenciais, que influem sobremaneira na 

construção da personalidade dos indivíduos e na concretização de sua dignidade. Para a 

tomada de decisões acerca de tais aspectos, a exemplo, a autonomia para decidir questões 

atinentes ao próprio corpo e saúde, se faz necessária a construção de uma capacidade não 

baseada em preceitos fixos e impessoais, mas lastreada nas reais aptidões do indivíduo para 

entender as circunstâncias e decidir de forma consciente, responsabilizando-se também por 

arcar as consequências das suas escolhas.  

Neste sentido, Diego Carvalho Machado:  

Sem embargo, a concepção realista da capacidade de agir confirma sua adequação à opção 

personalista em vigor devido à perfeita sintonia estabelecida com as dimensões ontológica e 

axiológica do princípio da dignidade da pessoa humana. De fato, a teoria realista tem em 

vista, por um lado, a pessoa concreta, ou o ser humano real que se apresenta no viver 

quotidiano, na medida em que se sustenta sobre as bases biopsicológicas do homem, ou 

seja, no seu efetivo discernimento. De outro ângulo de visada, este real autogoverno se liga 

à liberdade de agir e de escolha da pessoa, a qual se constitui verdadeiro centro de decisão 

livre que se autoconforma ao se conduzir de acordo com o projeto de vida autonomamente 

planeado. Indubitavelmente intrínseca à noção de dignidade da pessoa, a liberdade pode ser 

entendida, na lição de Maria Celina Bodin de Moraes, como postulado do substrato 
material da dignidade que assume as vestes do princípio (ou valor) jurídico – a ser realizado 

praticamente – corolário do princípio maior da dignidade da pessoa humana. Eis que, nestes 

termos, a capacidade de agir sob a lente realista se alinha com os aludidos prismas da 

dignidade.77 

Devem-se considerar também as situações em que as pessoas, em decorrência da 

enfermidade, de circunstâncias emocionais, ou das medicações ministradas, têm suas 

habilidades cognitivas prejudicadas. São as situações de vulnerabilidade. Mesmo sendo 

consideradas capazes, não possuem discernimento necessário para tomar decisões adequadas, 

necessitando, assim, de assistência. 

Luciana Dadalto
78

 assevera ainda que a capacidade civil é mera formalidade, não 

devendo ser considerada no momento de se aferir a validade do consentimento informado do 

paciente, mas deve se verificar, no caso concreto, se à época da manifestação de vontade, o 

paciente estava em pleno gozo de suas funções cognitivas, ao invés de seu enquadramento nas 

hipóteses legais de capacidade. Assim, caso um menor de idade, por exemplo, queira escrever 

uma diretiva antecipada de vontade, poderá fazê-lo, desde que requeira autorização judicial, 

esta só podendo ser denegada se comprovada a sua ausência de discernimento. 
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Assim, para que se possa registrar uma diretiva antecipada de vontade é necessário 

que o paciente tenha capacidade de entendimento suficiente para compreender a situação em 

que poderá se encontrar e as consequências das suas decisões, esta aferida sob critérios 

realistas, baseados nas aptidões biopsicológicas dos indivíduos, flexibilizando-se a 

incapacidade e a curatela para questões eminentemente existenciais. 

 

4.5 Forma e obrigatoriedade 

Não foi definida uma forma específica para o registro das disposições prévias de 

vontade. Sendo assim, a doutrina
79

 entende que é de configuração livre, podendo se fazer a 

opção por documento escrito, seja instrumento público ou particular, cartas escritas de próprio 

punho, ou até mesmo vídeos, desde que comprovada a autenticidade e autoria do paciente.  

Quanto a declarações verbais, a resolução, em seu artigo 2º, §4º, aduz que “o médico 

registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente 

comunicadas pelo paciente”. As declarações podem ser modificadas posteriormente, a 

qualquer tempo pelo paciente, desde que capaz.
80

 

A Resolução aduz também que “as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão 

sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares”. 

Depreende-se que possuem efeito erga omnes, se sobrepondo a vontade dos parentes, e, 

inclusive, dos médicos, desde que não se confrontem com a lei, com o Código de Ética, sendo 

limitada também pela objeção de consciência do médico, ou ainda, quando determinado 

tratamento desejado for contraindicado à doença da pessoa ou já estiver superado pela 

medicina. 

As primeiras limitações justificam-se como forma de se garantir que apenas a 

ortotanásia seja promovida com as diretivas, evitando-se que a realização da eutanásia seja 

legitimada pela vontade do paciente, além de reafirmarem o princípio da legalidade. Quanto 

aos tratamentos defasados ou inadequados, visa-se proteger o melhor interesse do paciente, 
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que, em consonância com o princípio da beneficência, não deve ser prejudicado por sua 

diretiva estar desatualizada
81

. 

4.6 Análise jurisprudencial 

Em busca nos Tribunais brasileiros de julgados que tenham por objeto as diretivas 

antecipadas de vontade, foi encontrada uma apelação julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, cuja ementa está colacionada abaixo: 

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 autos, fez o denominado testamento 

vital, que figura na Resolução nº 1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 

5. Apelação desprovida. 

(TJRS, AC 70054988266, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Irineu Mariani, 

julgado em 20/11/2013, DJ em 27/11/2013)82 

 

O caso trata de uma ação proposta pelo Ministério Público pleiteando o suprimento do 

consentimento do idoso João Carlos Ferreira, para a realização de cirurgia de amputação do 

seu pé, que, por estar em processo de necrose desde novembro de 2011, representa um risco 

de causar infecção generalizada e acarretar o óbito do paciente.  

O Ministério Público se insurgiu contra a manifestação de vontade do enfermo, que 

não permitiu a realização da cirurgia, alegando que ele não possuía condições psicológicas de 

emitir consentimento válido, por estar em depressão, motivo pelo qual recorreu à justiça. 
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A sentença de improcedência proferida em primeiro grau foi confirmada em estágio 

recursal, considerando o magistrado os aspectos a seguir delineados. 

O paciente encontrava-se em pleno gozo de suas faculdades mentais, no momento da 

manifestação de vontade. Apesar de o parquet ter alegado que João Carlos estava em 

depressão, não tendo condições psíquicas de recusar validamente o procedimento cirúrgico, a 

câmara entendeu, como se demonstra no voto, que o paciente não se encontrava incapacitado, 

pois, em laudo psiquiátrico se constatou que ele “continuava lúcido, sem sinais de demência”. 

Assim, não há impedimento capaz de invalidar a decisão tomada pelo paciente. 

O caso em análise enquadra-se no conceito de ortotanásia, tendo-se em vista que o 

paciente está enfermo há muito tempo, tendo seu sofrimento prolongado pelos tratamentos, 

escolhendo, assim, recusar a referida intervenção, mesmo com o risco de morte, afirmando 

que esta seria um alívio. O magistrado embasa a decisão na Constituição Federal, aduzindo 

que o direito à vida deve ser combinado com o princípio da dignidade humana, havendo que 

se falar em direito à vida, e não dever de viver. Assim, “se o paciente se recusa ao ato 

cirúrgico mutilatório, o Estado não pode invadir essa esfera e procedê-lo contra a sua vontade, 

mesmo que o seja com o objetivo nobre de salvar sua vida”. 

Foi levada em consideração a existência de uma diretiva antecipada de vontade, 

denominada de testamento vital, procedimento que atendeu aos três requisitos especificados 

na decisão: “(1) a decisão do paciente deve ser feita antecipadamente, isto é, antes da fase 

crítica; (2) o paciente deve estar plenamente consciente; e (3) deve constar que a sua 

manifestação de vontade deve prevalecer sobre a vontade dos parentes e dos médicos que o 

assistem”. 

Desta forma, pode se denotar que, mesmo que ainda em fase inicial, as diretivas 

antecipadas têm sido aceitadas pela jurisprudência, tendo sua validade reconhecida, como 

expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, externada no direito à 

autodeterminação.  

 

 

 

 

 



 

54 
 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se realizar um estudo acerca das diretivas antecipadas de 

vontade, materializadas na Resolução Nº 1.995/12 do Conselho Federal de Medicina. A 

pesquisa teve como base a autonomia do paciente consolidada no Brasil na figura do 

consentimento informado. 

O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade no âmbito das 

relações biomédicas ganharam relevância desde o período pós Segunda Guerra Mundial, 

quando emergiram a Bioética e o Biodireito como ciências responsáveis por discutir e 

normatizar os papéis desempenhados por médicos e enfermos em suas relações.  

 Ao serem albergadas pela Constituição Federal de 1988, dignidade e liberdade, bem 

como outros princípios, transformaram a perspectiva atribuída ao homem, que passou a ser 

entendido como indivíduo merecedor de tutela jurídica que o alcance em todos os aspectos de 

sua existência. Passou a ser sujeito concretamente situado e singularizado por sua identidade, 

com dignidade e capacidade de protagonizar e antagonizar sua vida. Assim, institui-se como 

direito fundamental a autonomia, que, aplicando-se às relações biomédicas, confere ao 

paciente a prerrogativa para decidir sobre seu corpo e saúde, de acordo com seus 

posicionamentos internos. 

No entanto, para o pleno exercício deste direito se faz necessário que o usuário dos 

serviços de saúde tenha, além de capacidade para discernir e decidir de forma consciente 

acerca das intervenções que deseja ou não que lhe sejam realizadas, o conhecimento da 

conjuntura em que se encontra e dos tratamentos disponíveis, este, por sua vez, 

disponibilizado pelo profissional que o assiste. 

Reconhecida a situação de vulnerabilidade do paciente com relação ao médico, tanto 

pela Lei Maior quanto pelo Código de Defesa do consumidor, afigura-se como imprescindível 

para o estabelecimento do equilíbrio contratual entre as partes de um contrato de prestação de 

serviços de saúde a necessidade de que o profissional esclareça as condições do caso, os 

diagnósticos, os prognósticos, as possibilidades de tratamento, bem como as consequências de 

cada escolha realizada pelo paciente. Delineia-se, assim, para o profissional de saúde, o dever 

anexo de informar o seu cliente, obrigação pautada no princípio da boa-fé objetiva. 



 

55 
 

Em um contexto em que a atenção se volta para a preservação da dignidade dos 

indivíduos, relativiza-se inclusive o conceito de saúde, que passa a ser compreendido não 

apenas como a ausência de doenças físicas, mas um bem estar do sujeito que deve ser buscado 

de forma a satisfazer as esferas física, psicológica, emocional, social e espiritual. Assim, nada 

mais coerente do que se desenvolver uma prática terapêutica que se delineie em consonância 

com as convicções do paciente. 

Com base no que foi exposto, pode-se compreender e conceber a possibilidade de se 

deixarem previamente decididas questões sobre saúde e tratamentos que se consente ou não 

com a realização como expressão da autonomia do paciente e meio de se assegurar que o seu 

tratamento se dê de forma compatível com seus interesses. Assim, fala-se em diretivas 

antecipadas de vontade, instrumento amplamente conhecido e recepcionado nos 

ordenamentos jurídicos de países nas Europa e Américas do Norte e do Sul, mas que foi 

inserido na realidade brasileira não por meio de lei, mas por resolução do Conselho Federal de 

Medicina. 

Entende-se que as diretivas antecipadas constituem gênero do qual são espécies: o 

testamento vital, através do qual o enfermo delibera sobre tratamentos e intervenções que 

autoriza ou não que lhe sejam realizadas; e mandato duradouro, pelo qual se nomeia uma ou 

mais pessoas para que tome as decisões em lugar do assistido, buscando sempre a realização 

da sua vontade. Ambas as modalidades serão aplicadas nos casos em que o paciente estiver 

impossibilitado de expressar seu desejo autonomamente, podendo ou não estar em risco de 

vida. 

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/--, que dispõe sobre 

a possibilidade de o paciente recusar tratamentos extraordinários, ou seja, que não possuem 

eficácia curativa, e que somente postergam a morte inevitável e aumentam o sofrimento do 

enfermo. Isto, no entanto, não se aproxima de forma alguma da prática de eutanásia, 

repudiada em nosso ordenamento jurídico, sendo inclusive considerada crime.  

Encontra-se albergada pelo conceito de ortotanásia, que se difere da eutanásia pelo 

fato de o paciente já se encontrar em processo natural de morte, acometido por enfermidade 

para a qual já não existe tratamento curativo eficaz. Assim, o médico por ele responsável não 

estará causando-lhe a morte com a suspensão de tratamentos extraordinários, mas, respeitando 
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o desejo do seu assistido, estará permitindo que a enfermidade siga seu curso, garantindo a ele 

todos os cuidados paliativos, proporcionando-lhe conforto. 

Quanto ao requisito da capacidade para registro das manifestações prévias de vontade, 

se verificou que foi estabelecido como critério o da capacidade civil. No entanto, em análise 

crítica, entendeu-se que, por tratar-se de exercício de direito da personalidade, e, portanto, de 

crucial relevância na construção e manifestação da individualidade do sujeito, os pressupostos 

de capacidade devem ser elastecidos, com o fito de possibilitar aos indivíduos o exercício da 

sua autonomia com base em suas aptidões biopsicológicas aferidas no caso concreto.  

Assim, da mesma forma que uma pessoa plenamente capaz segundo os ditames legais 

pode ser considerada incapaz de manifestar validamente sua vontade por estar com seu 

entendimento comprometido em razão de circunstâncias emocionais ou mesmo biológicas, 

devido ao efeito de medicamentos, se afigura como possível que uma pessoa que não atenda 

aos requisitos legais de capacidade civil, mas que possua reconhecidamente o discernimento 

suficiente para a tomada de decisões consciente, possa fazê-lo, pleiteando autorização judicial 

para a realização de tal prática.  

Não se elaborou com o presente trabalho uma análise exaustiva de todas as temáticas 

envolvidas na edição das diretivas antecipadas de vontade, mas buscou-se fundamentar a 

prerrogativa do paciente de assumir a titularidade do seu direito à saúde com base na tábua 

axiológica eleita pela Constituição Federal, bem como no estabelecido pelas normas 

infraconstitucionais e consolidado pela doutrina e jurisprudência brasileiras.  

Pelo caráter inovador do tema abordado e a pouca aplicação prática verificada até 

agora, justamente em decorrência de ainda ser novidade na realidade brasileira, ainda restam 

muitos aspectos a serem esclarecidos e firmados. Entende-se que, apesar de as diretivas 

antecipadas encontrarem respaldo no ordenamento jurídico pátrio, é patente a elaboração de 

uma lei que trate da temática, fixando seus conceitos, requisitos e formas de efetivação, bem 

como preenchendo as lacunas existentes.  
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