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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade analisar os procedimentos da ortotanásia, eutanásia, 

e em especial, a distanásia diante do ordenamento jurídico brasileiro. Apesar do tema carecer 

de regulamentação legislativa, pois boa parte se resolve através da relação médico-paciente, 

vem apresentar reflexões legais sobre o término da vida, bem como a utilização de 

procedimentos os quais visam o bem-estar do paciente. 

Para o alcance deste estudo, foi utilizado pesquisa bibliográfica através de revistas, livros, 

artigos científicos, doutrinas, legislações e jurisprudência. No primeiro capítulo foi abordado 

o surgimento e o conceito da bioética, bem como seus princípios norteadores e a relação entre 

a bioética e Biodireito. No segundo capítulo trata-se acerca da terminalidade da vida, 

abordando as definições e prática que consistem a (i) eutanásia, (ii) distanásia, (iii) ortotanásia 

e o (iv) testamento vital. Por fim, o terceiro e último capítulo enfatizou pela busca de direitos 

constitucionais, o posicionamento perante o Conselho Federal de Medicina sobre o tema e 

interpretação da responsabilidade médica referente as decisões tomadas referente ao paciente. 

Este mesmo capítulo traz ainda decisões dos tribunais, bem como aborda tratados 

internacionais que visam a proteção da dignidade humana e da liberdade. Assim, conclui-se a 

importância do estudo destas práticas em caso concreto tendo em vista que estão diretamente 

ligados ao direito à vida cujo objeto padece de amparo jurídico. 

 

Palavras-chave: Bioética. Biodireito. Assistência médica. Distanásia. Dignidade da pessoa 

humana. Direitos fundamentais. Direito à vida. 

  



ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of analyzing the procedures of orthopathy, euthanasia, and 

in particular, dysthanasia before the Brazilian legal system. Although the topic lacks 

legislative regulation, since much is resolved through the doctor-patient relationship, it 

presents legal reflections on the end of life, as well as the use of procedures aimed at the well-

being of the patient. 

To reach this study, bibliographic research was used through journals, books, scientific 

articles, doctrines, legislation and jurisprudence. In the first chapter we discussed the 

emergence and the concept of bioethics, as well as its guiding principles and the relation 

between bioethics and bi-right. The second chapter deals with the terminality of life, 

addressing the definitions and practices that consist of (i) euthanasia, (ii) dysthanasia, (iii) 

orthatanasia and (iv) living will. Finally, the third and last chapter emphasized the search for 

constitutional rights, the position before the Federal Council of Medicine on the subject and 

interpretation of medical responsibility regarding the decisions made regarding the patient. 

This same chapter also brings court decisions, as well as addresses international treaties that 

aim at the protection of human dignity and freedom. Thus, it is concluded that it is important 

to study these practices in a concrete case, since they are directly related to the right to life 

whose object is protected by law. 

 

Keywords: Bioethics. Biolaw. Medical assistance. Dysthanasia. Human dignity. Fundamental 

rights. Right to life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objeto tecer comentários acerca do direito à uma morte 

digna, com uma reflexão ética e fundamentada no direito brasileiro atual. Nesse sentido, é 

certo que os avanços tecnológicos têm um ritmo muito maior do que a reflexão e 

regulamentação legislativa sobre o assunto. 

É nesse contexto que a bioética se torna uma grande questão de discussão no século 

XXI. Hoje, a natureza humana detém um amplo conhecimento que lhe confere o poder de 

transformação. A bioética, portanto, nasce para a discussão de questões decorrentes do avanço 

científico-tecnológico os quais demandam uma postura fundamentada quanto aos limites entre 

os direitos e deveres na abordagem dos seres humanos. 

O tema a ser analisado tem por base o princípio da dignidade da pessoa humana e a 

decorrência da aplicação desse fundamento da República, de onde decorre o direito à vida 

digna. Como se verá adiante, quando se fala em vida digna, deve-se abranger todos os 

momentos da vida, inclusive em seu término. Nesse sentido, seria correto falar em direito à 

morte digna? Em eventual conflito entre o princípio absoluto da dignidade e o direito à vida, 

qual deve prevalecer e preponderar? 

Este estudo buscará responder a estes e outros questionamentos, sempre sobre uma 

perspectiva imparcial e fundamentada, com um viés de análise pelas normas e princípios da 

bioética. 

Para tanto, será abordado os princípios norteadores do Biodireito que são de suma 

importância em relação ao direito à vida, em especial, o princípio da alteridade. Ademais, 

para um estudo aprofundado deste tema é necessário a análise não apenas da legislação 

brasileira, mas também do posicionamento do Conselho Federal de Medicina em virtude das 

crenças religiosas, de questões éticas e morais que regem a sociedade atual. 

Consequentemente, buscará tratar a responsabilidade civil daquele que pela prática de 

medidas inúteis e desnecessárias não visando o bem do paciente será obrigado a responder 

juridicamente em razão das consequências do ato ilícito praticado, reparando o prejuízo ou 

dano causado por meio de indenização nos casos comprovados, segundo o Código Civil. 

O enfoque do presente estudo não é o esgotamento acerca dos procedimentos da 

distanásia, mas de esclarecer que o indivíduo é um ser dotado de liberdade, podendo através 

da autonomia da vontade fazer suas próprias escolhas referente ao seu prontuário médico sem 

que haja interferência dos profissionais da saúde, bem como de seus familiares pois haverá 

desrespeito à dignidade da pessoa humana toda vez que o ser humano deixar de corresponder 
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a um fim em si mesmo e for incapaz de proporcionar de forma digna fins alheios a ele, 

ocasionando a descaracterização da personalidade humana e os sujeitos de direitos. 
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2 SURGIMENTO HISTÓRICO DA BIOÉTICA 

 

Inicialmente, para análise do presente estudo deve-se primeiramente analisar a origem 

da bioética. Nesse presente capítulo será abordado o surgimento da Bioética, seus princípios e 

relação existente entre a Bioética e o Biodireito. 

Diferentemente de outras áreas, a bioética surgiu há pouco tempo devido o avanço 

tecnológico no último século diante dos grandes males trazidos pela guerra. O termo foi 

empregado pela primeira vez pelo oncologista e biólogo norte americano Van Rensselaer 

Potter em sua obra “Bioethics: the bridge to the future”1, em que, devido ao crescimento no 

campo industrial e tecnológico, a sociedade naquela época havia perdido a aptidão de 

percepção de outros seres humanos e da autorreflexão. Isso acarretaria futuramente num 

retrocesso do pensamento social. Assim, o oncologista compreende que deveria haver um elo 

entre a ciência empíricas e a humana, principalmente, na ética tendo por finalidade a proteção 

da vida2. 

Ademais, surgiu também a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina3, 

adotada em 19 de novembro de 1996 pelo Conselho de Ministros do Conselho da Europa, 

advertindo de que o mau uso da biologia e da medicina pode conduzir à prática de atos que 

ponham em risco a dignidade humana. Isso sem deixar de reconhecer, em outro considerando, 

que o progresso na biologia e na medicina pode ser usado para benefício da geração presente 

e das futuras. 

Nesse sentido, o surgimento da bioética veio para garantir a sobrevivência da vida 

humana e da saúde, segundo posicionamento de Junges: 

 

Portanto, ela vai além das questões éticas relativas à medicina para incluir os 
temas de saúde pública, problemas populacionais, genética, saúde ambiental, 
práticas e tecnologias reprodutivas, saúde e bem-estar animal, e assim por 
diante. Nesse sentido, é importante usar o termo “bioética” no seu sentido 
global, enquanto referido às ciências da vida e da saúde e depois acrescentar 
adjetivos para especificar as diferentes áreas de preocupação: Bioética 

                                                 
1 POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: Bridge to the future. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall Inc., 1971. 
2 NUNES, Cássia Regina Rodrigues; NUNES, Amauri Porto. Bioética. Revista Brasileira de Enfermagem, 
Brasília, DF, n. 57, ano 5, p. 615-6, set/out. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n5/a20v57n5.pdf>. Acesso em 12 mai. 2019, às 15:16. 
3 CONSELHO DA EUROPA. Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser 
Humano face às aplicações da Biologia e da Medicina. Convenção sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina e o Protocolo Adicional que proíbe a clonagem de seres humanos. Disponível em: 
<http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-para-proteccao-dos-direitos-do-homem-e-da-
dignidade-do-ser-humano-face-22>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
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médica, Bioética ecológica, Bioética clínica; Bioética da enfermagem, 
Bioética da pesquisa genética, Bioética social, Bioética animal etc.4 

 

A Bioética é fruto do avanço acelerado da sociedade, em especial, no campo da saúde 

o qual exige que seus profissionais apresentem novos comportamentos criados pela 

tecnologia. 

Deste modo, conclui-se que a ética é um estudo na qual independentemente da ciência 

visa em realizar da melhor maneira possível, questionando acerca das situações e 

consequências que tais medidas podem acarretar não só para o indivíduo, mas também para 

aquele que está sujeito ao tratamento. A bioética surgiu para instigar a aptidão da pessoa de 

pensar e analisar os fatos considerando o ser humano como sujeito de direitos, não como 

objeto de pesquisa, para preservar a condição humana ao bem-estar tanto do indivíduo quanto 

da sociedade o qual está intrinsecamente ligado5. 

  

                                                 
4 JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999, p. 19-20. 
5 MILL, John Stuart. Da Individualidade, como um dos elementos do Bem-Estar. In: Da Liberdade. São Paulo: 
Ibrasa, 1963. 
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3 RELAÇÃO E DISTINÇÃO ENTRE BIOÉTICA E BIODIREITO 

 

De acordo com o que foi abordado anteriormente, a Bioética é um método de estudo a 

qual independentemente da ciência visa em realizar da melhor maneira possível o tratamento 

do paciente através de questionamentos sobre a vida sob um aspecto ético e moral. Em 

contrapartida, o Biodireito surgiu como um ramo do direito que aborda a conduta humana 

legitimada diante dos avanços tecnológicos da medicina. 

Nesse mesmo entendimento, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba 

expôs esta relação: 

 

Tem-se, então, a Bioética como a disciplina que examina e discute os 
aspectos éticos relacionados com o desenvolvimento e as aplicações da 
biologia e da medicina, indicando os caminhos e o modo de se respeitar o 
valor da pessoa humana, como unidade e como um todo. O biodireito como 
um processo de concretização normativa dos valores e princípios fixados 
pela ética, tomando como paradigma o valor da pessoa humana. É um novo 
ramo do direito da vida humana, necessário porque a legislação do passado é 
insuficiente. [...] O Direito e a Bioética devem estar lado a lado, cada um 
cumprindo o seu papel, a Bioética no campo da obrigação moral e o direito 
elaborando leis legítimas que regulem as atitudes humanas visando à 
proteção da VIDA. Assim, o Biodireito torna-se um dos pilares da Bioética.6 

 

Em virtude da associação entre a Bioética e o Biodireito com a dignidade humana, 

Maria Helena Diniz dispõe que:  

 

Urge, portanto, a imposição de limites à moderna medicina, reconhecendo-se 
que o respeito ao ser humano em todas as fases evolutivas (antes de nascer, 
no nascimento, no viver, no sofrer e no morrer) só é alcançado se se estiver 
atento à dignidade humana. Daí ocupar-se a bioética de questões éticas 
atinentes ao começo e fim da vida humana [...] considerando a dignidade 
humana como um valor ético, ao qual a prática biomédica está condicionada 
e obrigada a respeitar. Para a bioética e o biodireito a vida humana não pode 
ser uma questão de mera sobrevivência física, mas sim de “vida com 
dignidade”.7 

 

Posto isso, conclui-se que a Bioética está agregada ao Biodireito, pois o Biodireito 

regulamenta tais princípios morais e éticos, garantindo a aplicação deste na sociedade atual. 

                                                 
6 PARAÍBA. Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. Bioética e Biodireito: Respeitando o direito 
à vida e à dignidade da pessoa humana. CRM/PB, 8 fev. 2006. Disponível em: 
<http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21875:bioetica-e-biodireito-
respeitando-o-direito-a-vida-e-a-dignidade-da-pessoa-humana&catid=46:artigos&Itemid=483>. Acesso em: 18, 
mai. 2019. 
7 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 17. 
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4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS E OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTIC A 

 

Na edição de 1995 da enciclopédia de bioética, editada por Warren Reich, conceituou-

se a bioética como um “estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão, decisão, 

conduta e normas morais – das ciências da vida e da saúde, utilizando uma variedade de 

metodologias éticas num contexto interdisciplinar”8. 

Nesse sentido, alguns princípios básicos norteiam esse estudo. A doutrina majoritária 

elenca cinco princípios fundamentais, quais sejam (i) alteridade, (ii) autonomia da vontade, 

(iii) beneficência e não-maleficiência, (iv) justiça e (v) responsabilidade9. 

 

4.1 PRINCÍPIO DA ALTERIDADE 

 

Diante do trabalho ora apresentado, cabe destacar o princípio da alteridade o qual é de 

suma importância para a compreensão deste tema, pois consiste em colocar-se no lugar do 

outro, respeitando-o e aprendendo com suas diferenças. O critério de alteridade é fundamental 

na aplicação dos três critérios da Bioética: (i) beneficência, (ii) autonomia e; (iii) justiça que é 

tratar o paciente – não como um paciente passivo, sofredor e incapaz, mas como um 

semelhante, em que ambos se veem como seres humanos únicos, construído a base do 

diálogo10. 

O conceito de reciprocidade como princípio fundamental na construção de um ser 

humano ético e social surge a partir do pensamento de Hegel que, segundo Corrêa11, o ser 

humano é colocado sob perspectiva do outro, tendo em vista que o homem está situado em 

uma sociedade cujas relações interpessoais são necessárias. 

As relações interpessoais configuram a partir do diálogo, tendo em vista que o ser 

humano constrói a figura do eu pessoal tomando como referência o outro em virtude de 

diversas experiências no mundo12. Segue, posicionamento de Merleau-Ponty: 

 

Na experiência do diálogo, constitui—se entre mim e o outro um terreno 
comum, meu pensamento e o dele formam um só tecido, minhas falas e as 
dele são invocadas pela interlocução, inserem-se numa operação comum da 

                                                 
8 REICH, Warren Thomas. Encyclopedia of Bioethics. Nova York: Macmillan, 1995, v. 1. 
9 MOSER, Antônio. Biotecnologia e Bioética. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 318. 
10 CORREIA, Francisco de Assis. A alteridade como critério fundamental e englobante da Bioética. 1993. 
245f. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. 1993, p. 
239. 
11 Ibidem. 
12 BUBER, Martin Mordechai. Eu e tu. São Paulo: Cortez, 1979. 
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qual nenhum de nós é o criador. Há um entre-os-dois, eu e o outro somos 
colaboradores, numa reciprocidade perfeita coexistindo no mesmo mundo. 
No diálogo fico liberado de mim mesmo, os pensamentos de outrem são dele 
mesmo, não sou eu quem os formo, embora eu os aprenda tão logo nasçam e 
mesmo me antecipo a eles, assim como as abjeções de outrem arrancam de 
mim pensamentos que eu não sabia possuir, de tal modo que, se lhe empresto 
pensamentos, em troca ele me faz pensar. Somente depois, quando fico 
sozinho e me recordo do diálogo, fazendo deste um episódio da minha vida 
privada solitária, quando outrem tornou—se apenas uma ausência, é que 
posso, talvez, sentí-lo como uma ameaça, pois desapareceu a reciprocidade 
que nos relacionava na concordância e na discordância".13 

 

Posto isso, a alteridade aplica-se nas situações que atribui ao paciente a sua 

participação ativa, a competência moral em relação do seu próprio tratamento, ao mesmo 

tempo, dispõe do médico rever os seus atos e a sua relação entre o enfermo, atribuindo-lhe 

valores humanos. 

Tal princípio é uma maximização do princípio da beneficência, é ter a ciência de que o 

paciente é outro ser humano, e como outro, a minha imagem e semelhança deve ser tratada, 

caso essa alteridade não seja levada em consideração poderá ser responsabilizado. 

 

4.2 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE 

 

O princípio da autonomia expressa que ninguém pode decidir pelo enfermo, uma vez 

apresentadas por ele condições mínimas para tanto. É com fundamento nesse princípio que 

surge o conceito de “direito ao consentimento informado”, cabendo ao médico auxiliar o 

doente informado a tomar as decisões cabíveis. 

Assim, como bem sintetizado por Luciano de Freitas Santoro14, a autonomia, no 

âmbito da saúde e da bioética, está ligada à liberdade individual, baseada na vontade que não 

pode ser imposta por qualquer pessoa, sequer pelo médico, permitindo-se, assim, a adoção da 

medida terapêutica segundo as próprias convicções do paciente, após ter recebido e 

compreendido as informações necessárias para manifestar sua vontade. 

Nesse sentido, determina que o profissional da saúde respeite a vontade do paciente ou 

de seu representante levando em conta, em certa medida, seus valores morais e suas crenças 

religiosas, reconhecendo o domínio do paciente sobre a própria vida (corpo e mente) segundo 

o posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba: 

 

                                                 
13 MERLEAU-PONTY, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945, p. 81. 
14 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte digna: o direito do paciente terminal. Curitiba: Juruá, 2011, p. 101. 
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Autonomia significa autogoverno, autodeterminação da pessoa em tomar 
decisões relacionadas a sua vida, sua saúde, sua integridade físico-psiquíca e 
suas relações sociais. Pressupõe existência de opções, liberdade de escolha e 
requer que o indivíduo seja capaz de agir de acordo com as deliberações 
feitas. O respeito a autodeterminação fundamenta-se no princípio da 
dignidade da natureza humana, acatando-se o imperativo categórico kantiano 
que afirma que o ser humano é um fim em si mesmo. Algumas variáveis 
contribuem para que um indivíduo torne-se autônomo, tais como condições 
biológicas, psíquicas e sociais. Podem existir situações transitórias ou 
permanentes que uma pessoa pode ter uma autonomia diminuída, cabendo a 
terceiros o papel de decidir. A autonomia não deve ser confundida com 
individualismo, seus limites são estabelecidos com o respeito ao outro e ao 

coletivo.
15 

 

Deste modo, o princípio da autonomia traduz a obrigatoriedade de ouvir o paciente, 

dando à ele o direito a opinar sobre o tratamento porque é detentor de autonomia sobre o seu 

próprio corpo, sobre sua própria existência e como tal, deve-se ser respeitada. 

Cabe mencionar que o presente princípio é muito flexibilizado quando estamos diante 

de situações de saúde pública ou riscos à vida do paciente. Nessa situação, até que ponto essa 

autonomia deve ser obedecida? 

Neste caso, observa-se a colisão de outros princípios do Biodireito como da autonomia 

e a dignidade da pessoa humana. Vale-se lembrar das Testemunhas de Jeová, são aqueles que 

não se submetem a transfusão de sangue, porém, nos quadros em que a vida do paciente 

estiver em risco eminente e não havendo alternativa, poderá ser feita a transfusão, sendo 

assim, o médico não há que responder de atos ilícitos civis, penais e éticos.  

No caso de haver um menor, e os pais não autorizarem o tratamento, apesar de a 

criança querer, ela é sujeita ao direito a autonomia no Biodireito, pois trata-se de uma situação 

existencial e não uma ideia de capacidade negocial. Segundo vários doutrinadores, dentre 

eles, Dr. José de Oliveira Ascensão, diz que o menor de idade tem direito de opinar num 

tratamento, mesmo que a pergunta se limite, a saber, se ele está sofrendo ou não com este 

tratamento, ou seja, se ele tem que ser questionado acerca disso, o menor de idade tem 

autonomia, usando a manifestação dele para o direcionamento do tratamento.  

Nesse sentido, o incapaz é detentor do exercício do próprio corpo, principalmente na 

atualidade que ampara os direitos dos deficientes (Estatuto da Deficiência, Lei nº 

13.146/201516), tratando-os como amplamente capaz. 

                                                 
15 TORRES, Adriana de Freitas. Bioética: O princípio da autonomia e o termo de consentimento livre e 
esclarecido. 2007. Disponível em: Acesso em: 12/05/2019 às 16:40. 
16 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 12 mai. 2019. 
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4.3 PRINCÍPIO DA BENEFICÊNCIA E NÃO-BENEFICÊNCIA 

 

O terceiro princípio – da beneficência – direciona-se ao papel do médico. Antônio 

Moser ressalta que “ao mesmo tempo que o médico deverá estar continuamente atento para 

não ferir a autonomia do doente, deverá estar igualmente atento para os procedimentos que 

vai tomar para não causar nenhum tipo de prejuízo a quem é atendido”17.  

Esse ponto é de suma importância para a presente pesquisa, uma vez que as 

dificuldades de observância a esse princípio estão relacionadas com a prolongação da vida, 

em virtude do avanço científico e tecnológico, mesmo nos casos em que é difícil entrever a 

possibilidade de reversão do quadro do paciente. Nesse sentido, quanto mais se desenvolve a 

ciência e a tecnologia, mais surge ao médico a pergunta sobre os limites dos cuidados do 

enfermo e a obstinação terapêutica.  

O atendimento por parte do médico deverá atender aos interesses das pessoas 

envolvidas nas práticas médicas, para atingir seu bem-estar, evitando, na medida do possível, 

quaisquer danos, podendo lisar o tratamento para o bem do enfermo, segundo sua capacidade 

e juízo, e nunca para o fazer mal ou praticar a injustiça. Entre as alternativas de tratamento, o 

médico deve optar por aquela que causa menor risco e os maiores benefícios, fazendo jus ao 

Juramento de Hipócrates.  

Nesta mesma linha de raciocínio, define Clotet, Feijó e Oliveira o presente princípio 

da seguinte forma: 

 

O princípio da beneficência busca o bem do paciente, seu bem-estar e 
interesses de acordo com os critérios do bem fornecidos pela medicina ou 
por outras áreas da saúde onde as pessoas envolvidas estão inseridas. Na 
prática, esse princípio implica usar todas as habilidades e conhecimentos 
técnicos a serviço do paciente maximizando benefícios e minimizando 
riscos. Nota-se aqui a influência do cálculo utilitarista e pede que o 
profissional vá além do princípio da não-maleficência, pois requer ações 
positivas.18 

 

Por sua vez, de acordo com Moser, o princípio da não-maleficência tem por pretensão 

evitar prejuízos ao doente, mesmo que se imponham certas ações que possam ocasionar 

algum mal, não desejado, mas previsível, com efeito reflexo19. Tal princípio é, portanto, um 

                                                 
17 MOSER, Antônio. Biotecnologia e Bioética. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 320. 
18 CLOTET, Joaquim; FEIJÓ, Anamaria; OLIVEIRA, Marília Gerhardt (Coords.). Bioética: uma visão 
panorâmica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005, p. 17-18. 
19 MOSER, op. cit., p. 321. 
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desdobramento da beneficência, e decorre da obrigação de não causar dano intencional ao 

paciente.  

Em decorrência lógica do supramencionado princípio, o médico não poderá realizar 

condutas que busquem apenas a manutenção a qualquer custo da vida, por meio de um 

tratamento ineficaz, uma vez que não reverterá o estado terminal do paciente, e ainda o 

submeterá a dano desnecessário. É a obrigação de não acarretar nenhum dano intencional: “A 

vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem, nunca para 

prejuízo deles ou com malévolos propósitos”20. 

Assim, o profissional deve utilizar-se de todo o seu conhecimento, bem como das 

técnicas oferecidas para o melhor tratamento de seu paciente, zelando pela sua integridade 

física e psicológica não lhe causando nenhum prejuízo. 

 

4.4 PRINCÍPIO DA JUSTIÇA 

 

Por fim, o princípio da justiça prevê uma distribuição igualitária dos benefícios e 

obrigações sociais, de modo que os menos favorecidos tenham uma posição equitativa em 

relação aos mais favorecidos.  

Trata-se, portanto, de uma “repartição igualitária entre os benefícios, os riscos e os 

encargos, proporcionados pelos serviços de saúde ao paciente”21, em um caráter imparcial na 

distribuição dos riscos e benefícios, no que atina à prática médica pelos profissionais da 

saúde, pois os iguais deverão ser tratados igualmente. 

Na realidade, é um princípio de política púbica dentro do estudo do Biodireito, ou seja, 

como se fosse uma recomendação aos fomentadores da pesquisa científica ou biotecnológica 

no Brasil para um tratamento igualitário perante o estado e a distribuição de recursos, de 

acordo com Sgreccia: 

 

[...] a obrigação de igualdade de tratamento e, em relação ao Estado, de justa 
distribuição de verbas para a saúde, para a pesquisa etc. Isto, não quer dizer, 
certamente, tratar a todos do mesmo modo, pois são diferentes as situações 
clínicas e sociais, deveria comportar, todavia, a adesão de alguns dados 
objetivos, como, por ex., o valor da vida e o respeito a uma 
proporcionalidade das intervenções22. 

 
                                                 
20 SÃO PAULO. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Juramento de Hipócrates. 
CREMESP, São Paulo, SP, s.d. Disponível em: <https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>. 
Acesso em: 18 mai. 19 às 01:52. 
21 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte digna: o direito do paciente terminal. Curitiba: Juruá, 2011, p. 105. 
22 SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002, v.2, p. 167. 
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Nesse sentido, dispõe Maria Helena Diniz: 

 

O princípio da justiça requer a imparcialidade na distribuição dos riscos e 
benefícios, no que atina à prática médica pelos profissionais da saúde, pois 
os iguais deverão ser tratados igualmente [...]. Esse princípio, expressão da 
justiça distributiva, exige uma relação equânime nos benefícios, riscos e 
encargos, proporcionados pelos serviços de saúde ao paciente23. 

 
Portanto, o presente princípio busca a repartição dos benefícios e tratamentos de saúde 

os quais devem ser oferecidos à todos, em virtude do direito fundamental previsto no artigo 

196 da Constituição Federal.   

  

                                                 
23 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p 15-16. 
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5 A DIGNIDADE NO FIM DA VIDA 

 

Uma vez apontados tais princípios, considerados como parâmetros para as diretrizes 

da bioética, passar-se-á a analisar outros valores estruturantes: a dignidade da pessoa humana 

e o direito à vida. 

Como é sabido, o reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana como 

princípio supremo constitucional decorrem de uma evolução histórica dos direitos humanos. 

Tal princípio apresenta-se como “uma conquista da razão ético-jurídica, em reação às 

violências que o homem experimentos ao longo de sua história24”.  

Intrinsecamente correlacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana está o 

direito à vida e, como consequência lógica, pode-se afirmar que todos tem direito à vida 

digna. Tais direitos fundamentais são condições mínimas para a existência e devem estar 

presentes durante toda a fase de existência dos seres humanos. 

Nesse sentido, devemo-nos atentar para certos questionamentos:  

(i) Quando a vida não puder mais ser digna, poderia o indivíduo optar pela morte? 

(ii)  No caso de conflito entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito 

à vida, algum deles deve preponderar? 

(iii)  Considerando que a dignidade deve acompanhar toda a trajetória dos seres 

humanos, poderíamos falar em direito à morte digna? 

As respostas a esses questionamentos não é, e nem poderia ser, um simples “sim” ou 

“não” objetivamente. Deve-se analisar com cautela as consequências, com observância aos 

princípios da bioética, dentre outros aspectos. 

Buscando discutir as primeiras duas perguntas, Luciano Santoro constata o que segue: 

 

[...] no conflito entre o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, [...] 
temos como elementos: o direito que toda pessoa tem à vida; o direito que 
toda pessoa tem de ser tratada com dignidade; o dever do Estado de respeitar 
e proteger a vida; o dever da Sociedade de não agredir injustamente a vida 
de um de seus membros; a obediência pelo Estado, pela Sociedade e pelo 
indivíduo das funções limitativa e prestacional da dignidade da pessoa 
humana. Como argumentos, temos: um paciente em estado terminal, com 
vida irremediavelmente comprometida, sendo a morte iminente e inevitável; 
os atos médicos possíveis são considerados fúteis, porque não conseguirão 
reverter seu quadro clínico; os atos de reanimação e manutenção da vida 
deste paciente, os quais, então, são intervenções que apenas impediriam a 
falência definitiva do corpo, aumentando a quantidade de vida, mas não sua 
qualidade; a possibilidade de prestação de cuidados paliativos pelos 
médicos; a morte como algo que faz parte da vida, não devendo ser 

                                                 
24 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64. 
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considerada como doença a curar; a necessidade de dar ao paciente o 
máximo de bem-estar físico, mental, social e espiritual.25 

 

Com essas considerações, é possível defender que, em eventual conflito entre os 

direitos ora analisados, deve prevalecer o princípio fundamental à dignidade. Chega-se a tal 

conclusão através de um raciocínio logico-jurídico de ponderação de princípios. Postergar 

uma vida de sofrimento e tortura traz uma afronta imensurável à dignidade da pessoa humana 

bem como à própria Constituição Federal brasileira – a qual prevê em seu artigo 5º, III que 

“ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”26; enquanto 

que a relativização do direito à vida deve preponderar para que se atinja a plenitude do direito 

à vida digna. 

É nesse sentido que se pode falar, então, que “o direito a uma vida digna deve ser 

completado pelo direito à morte digna”27, sendo certo que é indispensável para a concretude 

do direito à morte a impossibilidade da manutenção da vida digna. Estamos diante de uma 

necessidade de humanizar o processo de morrer, conferindo ao indivíduo o menor sofrimento 

possível.  

Nesse exato sentido, expõe Maria Helena Diniz que, nas hipóteses de morte inevitável, 

o médico deve ser sensível à sua humanização, buscando aliviar o sofrimento e a agonia, 

promovendo a dignidade do paciente através de tratamento paliativo, ainda que este apresse a 

morte28. 

Diante de tais apontamentos, passar-se-á a analisar quatro situações distintas que estão 

relacionadas ao assunto em análise, quais sejam: (i) eutanásia; (ii) distanásia; (iii) ortotanásia; 

e (iv) diretivas antecipadas de vontade e o testamento vital. 

 

5.1 EUTANÁSIA 

 

Por eutanásia entende-se o ato de privar a vida de alguém acometido por uma doença 

incurável, por seu interesse, com a finalidade de acabar com o sofrimento e com a dor, por 

piedade e compaixão. 

Trata-se, portanto, de uma intervenção na vida, com o consentimento prévio do 

paciente ou de seus familiares, na impossibilidade de este não se poder manifestar sua 

                                                 
25 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte digna: o direito do paciente terminal. Curitiba: Juruá, 2011, p. 83. 
26 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 5 mai. 2019. 
27 SANTORO, op.cit., p 85. 
28 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 361. 



22 

vontade, buscando compaixão e misericórdia uma vez que se sabe que o prolongamento da 

situação não permite ao indivíduo a manutenção da vida digna.  

Em síntese, a eutanásia consiste na morte no indivíduo, mas com uma finalidade 

altruística deste ato de minimizar a agonia de um paciente em estado terminal, sendo uma 

forma de garantir uma morte digna, sem dor, a alguém que esteja submetido a grave 

sofrimento por conta de um mal incurável, tornando-o peculiar no âmbito do Biodireito. A 

conduta ativa é praticada por terceiros e não pelo paciente. 

A Holanda e a Bélgica foram os primeiros países do mundo a oficializar e 

regulamentar juridicamente a eutanásia, a qual é permitida uma vez atendidos certos 

requisitos.  

Cumpre pontuar que os elementos caracterizadores da eutanásia são a compaixão e a 

própria dignidade da pessoa humana, já que se busca abreviar uma vida que não é mais digna 

e viável. 

Ademais, segundo o entendimento de José Roque Junges et. al. (2010, pg. 277), a 

eutanásia é vista como um processo o qual por meio de intervenção de terceiros ocasiona a 

morte do paciente diante de um sentimento de compaixão tendo como objetivo aliviar a dor e 

sofrimento o qual o enfermo se encontra. 

A presente conduta é tipificada como crime no Brasil, ou seja, aquele que vier praticar 

a eutanásia a fim de acabar com a dor do paciente será indiciado pelo crime de homicídio 

previsto no artigo 121 do Código Penal, podendo ter causa de diminuição de pena diante do 

caráter social ou moral. 

Contudo, o nosso sistema tem como proposta a alteração deste ato com o Projeto de 

Código Penal que quer dar um tratamento específico para a eutanásia. Segundo a proposta, a 

eutanásia é tratada como um crime próprio, mas com uma possibilidade de perdão judicial por 

parte do Magistrado.  

Apesar de não ter sido incorporado pela doutrina brasileira na forma que muitos 

acham que seria ou que já foi é acerca do conceito da morte assistida que se deve ter em 

mente. A morte assistida tem um tratamento normativo no Brasil em que consiste no auxílio 

para a morte de uma pessoa em um estado terminal, que pratica pessoalmente o ato que 

conduz à sua morte (ao seu suicídio), respondendo por instigação de auxílio ao suicídio. 

O Projeto do Novo Código Penal não trata deste assunto, tendo em vista que no ponto 

político sequer foi cogitado, pois segundo o relator, a instigação/auxílio de suicídio no Brasil, 
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tratando-se de paciente enfermo ou com uma incapacidade de resistência, pode ser 

considerada como uma causa de aumento de pena.29 

Então, como irá tratar de crime próprio ou excluir a punibilidade se hoje na realidade 

brasileira a hipótese é diversa, é um caso de aumento de pena. Isso não encaixou na doutrina 

brasileira e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), então o conceito de morte assistida para 

fins altruísticos de se evitar o sofrimento do paciente não foi bem aceito pela comunidade 

jurídica e pelo Congresso. 

 

5.2 DISTANÁSIA 

 

Existe outro conceito e este é muito próprio do Biodireito não previsto no Código 

Penal, pois é um debate que acontece na comunidade médica acerca dos limites da atuação 

médica na fase terminal do paciente, surgindo o conceito de distanásia que trata de aspectos 

éticos da conduta médica em fase terminal. Na realidade é uma conduta que envolve um 

esforço inútil ao paciente em uma situação de irreversibilidade. 

Quando se fala em distanásia, estamos diante de um comportamento em que há um 

excesso do médico em lutar pela vida do paciente. É um retardo ineficaz da morte natural do 

doente, por meio de utilização de métodos terapêuticos injustificáveis em pacientes que se 

encontram em estado terminal. 

Dentre os dicionários brasileiros Aurélio e Michaelis, temos o significado de 

distanásia como “morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento”, e “morte lenta e muito 

dolorosa”, respectivamente. 

Essa tentativa de prolongar a vida o máximo possível está correlacionada com os 

avanços científicos e tecnológicos. É, portanto, o exato oposto da eutanásia, uma vez que o 

comportamento da distanásia, muito frequente no dia-a-dia dos hospitais brasileiros, impede 

que o indivíduo morra com dignidade, sempre tentando prolongar o sofrimento e retardar a 

partida.  

É possível afirmar que tal comportamento se trata de uma negação à morte. Essa 

obstinação terapêutica é consequência da recusa em aceitar que a morte é, naquele momento, 

o melhor e o que traria mais conforto ao paciente. Diante dessa negação, submete-se o 

paciente a uma tortura através de uma morte lenta, dolorosa e com intenso sofrimento. 

                                                 
29 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012. Reforma do Código Penal Brasileiro. 
Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404>. Acesso em: 12 mai. 
2019. 
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Nesse sentido, o teólogo Léo Pessini afirma que a realização de métodos inúteis e 

fúteis para prolongar a vida humana a todo custo é promover uma conduta desumana em 

relação ao paciente. Confira: 

 

No curso de uma doença que não pode ser curada, e quando a morte esta 
próxima e é inevitável, existem situações em que prolongar a vida não é 
aconselhável. Prolongar a vida a todo o custo pode ser desumano para os 
pacientes. Isso tem sido reconhecido desde a introdução da terapia intensiva 
na segunda metade do século XX. [...] Se um tratamento torna-se não-
razoável, não significa que todo o tratamento vá ser interrompido. Significa 
uma mudança de objetivos de tratamento. Neste ponto quando uma terapia é 
interrompida, os objetivos do tratamento devem ser definidos novamente. 
Manter a vida não é mais o objetivo principal, o alívio e os cuidados 
humanos passam a ser as preocupações exclusivas30. 

 

Os tratamentos fúteis, os quais não possibilitam a reversão da doença, retiram a 

dignidade restante do paciente e vai de encontro ao princípio da não-maleficência. Essa opção 

por resistir à morte até as últimas consequências rompe é consequência da ponderação 

absoluta do direito à vida em detrimento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Maria Luiza Monteiro da Cruz e Reinaldo Ayer de Oliveira, afirmam que: 

 

A distanásia, em regra, não envolve uma conduta do enfermo. Trata-se de 
um conjunto de tratamentos médicos que visam estender a sobrevida do 
paciente em fase terminal. Apesar de prolongar a vida do enfermo, a 
distanásia relega a segundo plano a qualidade de vida do paciente. Por tal 
motivo, é também conhecida como “obstinação terapêutica. De fato, há 
pacientes que optam pela distanásia, mas a prática tornou-se quase que um 
tratamento padrão dispensado a pacientes em fase terminal de vida e sem 
participação na decisão do tratamento.31 

 

Nesse sentido, a distanásia é um conceito que está ligado com uma postura antiética do 

médico que deve se pautar pelo princípio da autonomia, mas também do princípio da 

beneficência, pois se o médico sabe que o determinado tratamento não irá gerar nenhum 

benefício ao paciente, mas dor, sofrimento e angústia não alterando a situação a qual o 

paciente se encontra, não deverá ser realizado. 

 

5.3 ORTOTANÁSIA 

 

                                                 
30 PESSINI, Léo. Bioética: Um grito por dignidade de viver. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 117. 
31 CRUZ, Maria Luiza Monteiro da; OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A licitude civil da prática da ortotanásia por 
médico em respeito à vontade livre do paciente. In: Revista Bioética. (Impr.), 21 (3): 405-411, 2013. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n3/a04v21n3.pdf>. Acesso em 11 mai. 2019 às 00:20, p. 407. 
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Entre os dois extremos, encontra-se um “meio-termo” cujo comportamento está filiado 

à ideia de morte ocorrida em tempo oportuno, isto é, quando a vida não se mostra mais 

possível. 

Nesse diapasão surge o conceito de ortotanásia. Léo Pessini afirma que a ortotanásia é 

a síntese entre o morrer com dignidade e o respeito à vida humana, permitindo ao doente que 

se encontra diante da morte inevitável enfrentar com naturalidade os fatos e encarar o fim da 

vida como condição que faz parte do ciclo natural32. 

A ortotanásia é uma conduta que envolve um “deixar de fazer” esforços terapêuticos 

inúteis e desnecessários, pois o paciente já se encontra em um estado irreversível e que seu 

quadro clínico não vai se alterar, este ato é pautado pelo princípio da beneficência. Segundo a 

Dra. Villas-Bôas,33 a ortotanásia é o resultado quando não pode mais buscar a cura, 

promovendo conforto ao paciente sem a intervenção no momento de sua morte. Este ideal é o 

buscado pelo direito e a medicina estando dentro da condição de mortalidade humana, pois 

evita a prática da distanásia. 

Trata-se, portanto, de um meio termo entre a morte acelerada e a agonia prolongada. O 

médico, ao praticar a ortotanásia, suspende a realização de atos que prolonguem a vida do 

paciente, que o levariam a um sofrimento desnecessário, e passa a emprestar-lhe os cuidados 

paliativos adequados para que venha a morrer com dignidade34. 

Tal comportamento mostra-se o mais adequado frente à ponderação do princípio da 

dignidade da pessoa humana face ao direito à vida, isto é, reconhece-se que a função do 

médico é justamente sempre fazer o bem para seus pacientes, ainda que este bem maior seja a 

morte, respeitando-se, por consequência, a dignidade no fim da vida. 

O jurista Luciano Santoro ressalta que é indispensável fixar os requisitos para a 

realização da ortotanásia, qual sejam, o início do processo mortal e a ausência de qualquer 

possibilidade de salvar a vida do paciente35. 

Em síntese, uma vez verificada uma causa doença incurável em conjunto com o início 

da fase terminal, o médico deve abster-se de qualquer atividade que levaria a uma 

prolongação indesejável e ineficaz da vida do paciente. Não se pode admitir que se prolongue 

a agonia com tratamentos fúteis os quais não oferecem nenhuma esperança razoável de 

benefício ao paciente. 

                                                 
32 PESSINI, Léo. Bioética: Um grito por dignidade de viver. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 117. 
33 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. A ortotanásia e o direito penal brasileiro. Revista Bioética, n. 1, 16. ed. 2008, p. 
61-83. 
34 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte digna: o direito do paciente terminal. Curitiba: Juruá, 2011, p. 133. 
35 Ibidem. 
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Contudo, o Conselho Federal de Medicina (CFM) esteve preocupado com esta 

situação, pois o médico às vezes não sabia o que fazer, mas também era forçado a submeter o 

paciente um tratamento desumano mesmo ciente do estado irreversível do qual se encontrava. 

Para distanciar deste problema, em 2006 o Conselho Federal de Medicina emitiu a 

Resolução CFM nº 1.805/200636 regulamentando a conduta médica sobre a ortotanásia no 

Brasil, dispondo que o médico em fase terminal do paciente acatando a vontade do enfermo 

ou dos familiares deixar de aplicar tratamentos inúteis e desnecessários não cometerá infração 

médica. Contudo, o estado de irreversibilidade deve vir atestado de dois médicos, além disso, 

deve ser aplicado cuidados paliativos para que o paciente não sofra. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina incluiu no seu Código de Ética Médica 

(Resolução CFM nº 2.217/2018) o artigo 41º, parágrafo único dispondo de uma orientação 

aos médicos: 

 

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.37 

 

Assim, a ortotanásia é regulamentada ao menos no ponto de vista de ética médica. 

Apesar de tal prática não estar legitimada pelo atual Código Penal, tem sido reconhecido 

como uma conduta legítima o respeito do médico a vontade do paciente ou de seus 

representantes legais neste estado terminal, objeto do Projeto de Lei nº 6.715/2009: 

 

Art. 136-A. Não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos aplicados 
a paciente terminal, deixar de fazer uso de meios desproporcionais e 
extraordinários, em situação de morte iminente e inevitável, desde que haja 
consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, 
companheiro, ascendente, descendente ou irmão. 
§ 1º A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente atestada 
por 2 (dois) médicos. 

                                                 
36 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.805, de 28 de novembro de 2006. Na fase 
terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas 
que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu 
representante legal. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm>. 
Acesso em: 18 mai. 2019. 
37 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217, de 1 de novembro de 2018. Aprova o 
Código de Ética Médica. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217>. Acesso em: 18 mai. 2019. 
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§ 2º A exclusão de ilicitude prevista neste artigo não se aplica em caso de 
omissão de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos a 
paciente terminal.38 

 

O Projeto do Código Penal quer tratar desta matéria e existe um projeto também que 

adiciona em seu artigo no Código Penal em vigor, mas as duas propostas têm a mesma 

finalidade que é o tratamento da ortotanásia como uma hipótese de excludente de ilicitude. 

Contudo, há instrumento jurídico para que o consentimento jurídico do paciente transpareça 

ou seja efetivado em momentos finais da vida, ocasiões em que não consegue exprimir sua 

vontade?  

Existem as chamadas diretivas antecipadas de vontade cuja declaração é feita pelo 

paciente que antevendo um estado terminal ou vegetativo em que não poderá mais manifestar 

a sua vontade atribui uma diretriz para o seu tratamento. 

 

5.4 DIRETIVA ANTECIPADA DE VONTADE E O TESTAMENTO VITAL 

 

O tema a ser tratado é uma decorrência lógica trabalhada no último tópico, visto que 

na fase terminal do paciente é necessário que sua vontade seja respeitada, ou na falta dela a de 

seus representantes legais que exercerem esse poder de autonomia.  

A doutrina brasileira tem sustentado cada vez mais a necessidade de instrumentos 

jurídicos a fim de que essa vontade do paciente seja antecipada por meio de diretrizes para 

que antes do paciente entrar em estado terminal demonstra efetivamente aquilo que ele quer 

como tratamento. Surgiu-se no Brasil a chamada “diretiva antecipada de vontade”. 

A diretiva antecipada de vontade é tratada na Resolução nº 1.995/2012 do Conselho 

Federal de Medicina que dispõe da diretiva emanada pelo paciente e deverá ser respeitada 

pelo médico na sua fase terminal pelo enfermo: 

 

Art. 1º. Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, 
prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 
tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.39 

                                                 
38 Id. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.715, de 2009. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), para excluir de ilicitude a ortotanásia. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465323>. Acesso em: 18 mai. 
2019. 
39 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.995, de 9 de agosto de 2012. Dispõe sobre as 
diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Disponível em: 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PesquisaLegislacao&dif=s&ficha=1&id=10938&tipo=RESOLU%C7%
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No entanto, discute-se na doutrina como deve ser interpretado este procedimento, se 

no caso trata de uma simples declaração, um ato jurídico ou um testamento tentando 

determinar qual é a figura jurídica deste ato, pois se o ordenamento jurídico brasileiro quer 

dar eficácia a esta declaração é necessário a recepção deste instrumento.  

Hoje tem sido defendido que estas chamadas de diretivas antecipadas de vontade 

poderiam ser conceituadas como um negócio jurídico unilateral, emanado por um paciente 

que surtirá efeitos e deverão ser respeitados na fase em que o paciente não puder manifestar a 

sua vontade a partir de feita a declaração.  

Neste caso, não se fala em contrato bilateral, pois o médico deve respeitar a vontade 

do paciente quando não muito, fará um juízo de admissibilidade verificando se a diretiva está 

de acordo com os preceitos éticos do exercício da Medicina, contudo, não se trata de uma 

aceitação da declaração visto que a partir do momento em que é feito a declaração é válida. 

Discute-se também acerca do seu conteúdo o qual conforme muitos negócios jurídicos 

não se referem ao patrimônio, pois no âmbito do Biodireito foi já admitido que negócios 

jurídicos possam ser praticados mesmo que o conteúdo envolva um direito da personalidade. 

Então, a diretiva antecipada é considerada como um negócio jurídico, unilateral e 

extrapatrimoniais porque o objeto em discussão envolverá vontade que deverão ser seguidas 

enquanto o paciente estiver em estado irreversível. 

Outra questão levantada é a respeito do registro, a única exigência que o Conselho 

Federal de Medicina impõe que esta diretiva seja levada a termo com testemunhas no 

prontuário do paciente, podendo ser emitida oralmente pelo paciente se este ato for feito com 

testemunhas presentes. E, a partir do momento em que a diretiva é registrada no prontuário do 

enfermo, terá prevalência sobre a vontade dos familiares conforme o entendimento do CFM, 

não havendo a necessidade de registro público. 

É possível que nas diretivas antecipadas seja nomeado um representante sendo uma 

pessoa diferente da família ou um indivíduo que, em casos de dúvida ou deliberação do 

paciente, decidirá em nome deste.  

Em caso de dúvidas, o médico apresentará o caso perante o Comitê de Bioética do 

próprio hospital ou do próprio Conselho Federal de Medicina que decidirá com base na 

análise do caso em concreto.  

                                                                                                                                                         
C3O&orgao=Conselho%20Federal%20de%20Medicina&numero=1995&situacao=VIGENTE&data=09-08-
2012>. Acesso em 8 mai. 2019. 
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Em relação ao médico que deixar de cumprir uma diretiva estará cometendo uma 

infração ética e, consequentemente, poderá ser submetido de um ato ilícito passível de 

responsabilidade civil. Pois, uma pessoa que é submetida ao um tratamento degradante tem o 

seu direito de personalidade lesado. 

A grande dúvida é acerca dos familiares que não cumprirem com as diretivas, ou o 

procurador que ao não cumprir o ato como mandatário, podendo sofrer com ações judiciais ou 

de responsabilidade civil por parte da família do paciente que não teve sua vontade respeitada, 

mas por um excesso de poder de representação. A família que age para descumprir a diretiva 

importa uma reflexão de como o ordenamento jurídico interpreta casos de ofensa aos 

doadores e autores da herança em relação a dignidade. 

Recentes decisões têm dito que a questão da indignidade especialmente em casos 

envolvendo a honra é mais ampla e aberta do que o artigo dispõe, pois pode desonrar o autor 

da herança ou doador quando ofender os seus direitos de personalidade.40 Veja: 

 

CONSTITUCIONAL. MANTENÇA ARTIFICIAL DE VIDA. 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACIENTE, ATUALMENTE, 
SEM CONDIÇÕES DE MANIFESTAR SUA VONTADE. RESPEITO AO 
DESEJO ANTES MANIFESTADO. Há de se dar valor ao enunciado 
constitucional da dignidade humana, que, aliás, sobrepõe-se, até, aos textos 
normativos, seja qual for sua hierarquia. O desejo de ter a "morte no seu 
tempo certo", evitados sofrimentos inúteis, não pode ser ignorado, 
notadamente em face de meros interesses econômicos atrelados a eventual 
responsabilidade indenizatória. No caso dos autos, a vontade da paciente em 
não se submeter à hemodiálise, de resultados altamente duvidosos, afora o 
sofrimento que impõe, traduzida na declaração do filho, há de ser respeitada, 
notadamente quando a ela se contrapõe a já referida preocupação patrimonial 
da entidade hospitalar que, assim se colocando, não dispõe nem de 
legitimação, muito menos de interesse de agir.41 

                                                 
40 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 
70054988266, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 27 nov. 
2013. Relator: Irineu Mariani. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fno
me_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%2
6id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70054988266%26num_processo%3D70054988266%26cod
Ementa%3D5557320+++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-
8&site=ementario&access=p&oe=UTF-
8&numProcesso=70054988266&comarca=Viam%C3%A3o&dtJulg=20/11/2013&relator=Irineu%20Mariani&a
ba=juris>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
41 Id. Apelação Cível nº 70042509562, da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 22 jun. 2011. Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fno
me_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%2
6id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70042509562%26num_processo%3D70042509562%26cod
Ementa%3D4200429+++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-
8&site=ementario&access=p&oe=UTF-
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Se entender que o descumprimento da diretiva antecipada de vontade ofende o seu 

direito, porque não incorporar como uma causa de indignidade?  

Este raciocínio é cada vez mais forte na doutrina do Direito de Família e no Biodireito 

para dar mais eficácia às diretivas antecipadas nos casos em que os familiares não cumprem a 

vontade do paciente, tratando-os como atos de indignidade. Contudo, o presente documento é 

necessário apresentar perante algum cartório para ter eficácia? 

Atualmente, não é necessário a apresentação da diretiva antecipada perante o cartório, 

não obstante, existe o Projeto de Lei do Senado nº 149/2018 que dispõe a lavratura da 

declaração por meio de escritura pública, conforme prevê o artigo 3º, § 1: 

 

§ 1º A declaração especificada no caput, para ser reconhecida pelos 
profissionais de saúde e pelos serviços de saúde, deverá estar expressa por 
meio de escritura pública sem conteúdo financeiro, lavrada em Cartório 
competente.42 

 

Por sua vez, o testamento vital refere-se aos procedimentos e tratamentos que o 

enfermo deseja ser submetido em caso de estar incapacitado para manifestar a sua vontade. O 

termo foi inicialmente empregado nos Estados Unidos há mais de 50 anos, expandindo-se 

para os países da América Latina. 

Adverte que, o testamento vital é distinto do testamento civil, pois ao entendimento do 

Código Civil43 o testamento apesar de ser uma declaração de vontade produzirá efeitos no 

momento da morte do declarante. Pois, se o objetivo do testamento vital é antecipar um 

exercício de autonomia do paciente então não se deve esperar a morte deste indivíduo para 

que haja o cumprimento do documento. 

Ademais, por não haver lei específica sobre o tema no Brasil, é recomendável o 

auxílio de um advogado para a elaboração da declaração a fim de evitar disposições contra o 

ordenamento jurídico. 

 

 

                                                                                                                                                         
8&numProcesso=70042509562&comarca=Porto%20Alegre&dtJulg=01/06/2011&relator=Arm%C3%ADnio%2
0Jos%C3%A9%20Abreu%20Lima%20da%20Rosa&aba=juris>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
42 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2018. Dispõe sobre as diretivas antecipadas 
de vontade sobre tratamentos de saúde. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/132773>. Acesso em: 18 mai. 2019. 
43 Art. 1.857, CC. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, 
para depois de sua morte. 
§ 1º A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. 
§ 2º São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se 
tenha limitado. 



31 

6 VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

 

Diante dos grandes avanços da ciência, a problemática referente ao presente trabalho 

cujo objeto é a vida humana gira em torno da Constituição pós-moderna e como tem 

recepcionado acerca das inovações tecnológicas do corpo humano, garantindo aqueles que 

submetem a tais procedimentos os direitos fundamentais positivados pela Magna Carta. 

Conforme abordado anteriormente, este capítulo tem como enfoque apresentar as 

dimensões da dignidade humana sob um aspecto jurídico-constitucional com o fito de 

esclarecer qual dignidade é objeto de tutela do Estado e a proteção garantida. 

Cabe destacar ainda que, além da Constituição há outros fatores tais como, o 

reconhecimento da evolução do pensamento e compreensão do que é ser humano, bem como 

os valores os quais lhe são atribuídos pelo qual o Direito irá atuar para reconhecer e proteger a 

dignidade do indivíduo. Em relação às dimensões da dignidade humana, uma delas é a 

complexidade do próprio ser sob o meio no qual está inserido, desenvolvendo assim sua 

personalidade, em especial, no âmbito filosófico e jurídico que guardem um elo em comum, 

sendo este a compreensão da dignidade da pessoa humana associando aos seus direitos 

fundamentais. 

Ademais, convém esclarecer que o presente estudo busca trazer uma visão complexa e 

multidimensional da pessoa humana para questionamento e explanação de inúmeros 

problemas envolvendo a prática do princípio fundamental, principalmente os desafios no 

campo da biotecnologia sobre as diversas formas de distanásia o qual mostra uma visão 

irrelevante acerca da dignidade humana da pessoa. 

Uma das dificuldades ao definir a dignidade humana reside no fato de que não tutela 

apenas aspectos específicos da existência do ser humano, mas também como uma 

característica atribuída e vivenciada por todos, passando a ser definida como valor próprio do 

ser vivo amparado de proteção da dignidade na condição jurídico-normativa. Nesse sentido, 

ao longo do tempo a jurisdição, bem como a doutrina cuidam para estabelecer o conceito e 

concretizar o conteúdo para que quando instigada venha solucionar o conflito atribuindo uma 

decisão com base na compreensão jurídica da dignidade do ser humano. 

Assim, pode-se dizer que a dignidade da pessoa humana é uma característica e um 

direito de personalidade irrenunciável e inalienável segundo o artigo 11 do Código Civil44, 

constituindo-se assim um elemento que o qualifica como ser humano não lhe podendo ser 

                                                 
44 Art. 11, CC. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
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desvinculado45, sendo assim, sujeito de amparo jurídico visando o respeito e proteção. Nesta 

mesma linha de raciocínio, há estudiosos os quais afirmam que a dignidade representa "o 

valor absoluto de cada ser humano, que, não sendo indispensável, é insubstituível"46, contudo, 

não inviabiliza a atuação do Direito. 

A dignidade humana possui um valor absoluto o qual não é passível de 

desconsideração independente daqueles os quais cometem ações infames e ilícitas, este 

entendimento segue em consonância da Declaração Universal da ONU de 1948 em seu artigo 

1º o qual “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de 

razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade”47. Nesse 

mesmo sentido, Jorge Miranda atribui que o denominador em comum dos seres humanos é 

serem dotados de razão e consciência valendo-se da igualdade48. 

Destarte, a condição humana do indivíduo é atrelada ao convívio da sociedade em 

função do contexto de intersubjetividade em função do relacionamento com demais 

indivíduos, estabelecendo valores sociais e morais, assim como princípios e direitos 

fundamentais consagrados pela coletividade do grupo que implica uma obrigação de respeito, 

consequentemente, de deveres e direitos correlacionados49. 

O artigo 5º caput da Constituição Federal50 vem assegurar o direito à vida, bem como 

à liberdade, sendo considerado como um presente divino o qual dever ser objeto de proteção. 

No entanto, como considerar que tal característica é divina, sendo que há casos em que o 

próprio Estado permite um indivíduo tirar a vida de outrem? 

Estas situações como legítima defesa e aborto legal são casos específicos e legitimados 

pelo ordenamento jurídico caracterizado como estado de necessidade previsto no artigo 23 do 

Código Penal51 e no artigo 188 do Código Civil52, sendo excludentes de ilicitude. Entretanto, 

                                                 
45 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição e o direito ao corpo humano. In: SARMENTO, Daniel. 
PIOVESAN, Flávia. (coords). Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos 
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 216. 
46 Cf. LOUREIRO, João Carlos Gonçalves, O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, In: Portugal-
Brasil ano 2000. Stvdia Ivridica, Boletim da Faculdade de Direito Colloquia-2, 40, Universidade de Coimbra, 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 280, citando lição de C. Hodgkinson, filósofo dinamarquês, admitindo, para 
além disso, a inequívoca inspiração kantiana desta assertiva.  
47 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 10 dez. 
1948. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 11 mai. 
2019. 
48 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 
198/199. 
49 LOUREIRO, João Carlos Gonçalves, O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, In: Portugal-Brasil 
ano 2000. Stvdia Ivridica, Boletim da Faculdade de Direito Colloquia-2, 40, Universidade de Coimbra, Coimbra: 
Coimbra Editora, 1999, p. 281. 
50 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 5 mai. 2019. 
51 Art. 23, CP. Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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o direito à vida não deve ser visto de forma isolada, pois a Constituição está regulada por 

diversos princípios relacionados à vida tais como o da dignidade humana, proibição de 

tratamento desumano em paciente e privação do direito por motivo de crença religiosa, 

previstos nos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III e VIII da Magna Carta.53 

Além disso, por ser irrenunciável a dignidade humana, a Constituição entende que a 

vida é indisponível. Todavia, nos casos de pacientes terminais, até que ponto deve se investir 

no tratamento? 

A justificativa nesta questão é o esforço para prolongar a vida em seu caráter absoluto. 

No entanto, a vida é finita e a morte é um processo natural o qual deve ser amenizado, mas 

não domado pelo médico. 

Nesse sentido, diante de uma analogia à autonomia da vontade individual o Ministro 

Luiz Roberto Barroso no RE nº 635.659/SP entende que o paciente possui autonomia para 

decidir acerca do seu estado terminal sem que haja intervenção da família. Veja: 

 

A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, 
todavia, absoluta, ela pode ser restringida por lei. Porém, a liberdade possui 
um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia individual. Emanação 
da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua 
autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo 
com suas vontades próprias concepções do bem e do bom. Cada um é feliz à 
sua maneira. A autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida 
pelo Estado ou pela sociedade, e completa: o Estado e a sociedade não 
podem decidir com quem você vai se casar, qual deve ser a sua religião ou 
profissão você vai seguir. As pessoas têm, igualmente, o direito de escolher 
os seus prazeres legítimos.54 

 

Em virtude das disposições trazidas acima, alguns estados brasileiros já possuem leis 

referente ao tema, como é o caso do estado de São Paulo que pela Lei nº 10.241/1999 dispõe 

os direitos dos cidadãos sobre o serviço e ações do estado, conforme o artigo 2º, inciso XXIII 

                                                                                                                                                         
I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
52 Art. 188, CC. Não constituem atos ilícitos: 
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; 
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. 
53 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 5 mai. 2019. 
54 MELO, Mariano Terço de. A eutanásia, a distanásia e a ortotanásia à luz da justiça brasileira. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 155, dez 2016. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18336&revista_caderno=6>. Acesso em: 18 mai. 
2019 às 02:21. 
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permitindo o indivíduo “recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar 

prolongar a vida”.55 

Logo, fica compreendido que a partir da Constituição Federal de 1988 consagra-se a 

interpretação do direito à vida, bem como o princípio da dignidade humana e a liberdade do 

enfermo, evidenciando que o direito à morte é legal. Contudo, há uma previsão legal que dê 

segurança jurídica aos profissionais de saúde neste caso? Este será o próximo tema a ser 

apresentado no presente trabalho.  

                                                 
55 SÃO PAULO. Lei nº 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e 
das ações de saúde no Estado. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-
10241-17.03.1999.html>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
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7 POSICIONAMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CÓDIGO DE 

ÉTICA 

 

No mesmo entendimento, o novo Código de Ética do Conselho Regional de Medicina 

(Resolução CFM nº 2.217/2018) vigente em 30 de abril de 2019,56 reafirma o posicionamento 

da Resolução CFM nº 1931/2009,57 vedando qualquer tratamento inútil e ineficaz praticado 

pelo médico o qual trará dor e sofrimento ao paciente, podendo utilizar-se apenas de cuidados 

paliativos disponíveis para amenizar a doença, conforme dispõe o artigo 41, parágrafo único. 

Neste ato, garante o respeito à autonomia do paciente mesmo em fase terminal. 

Assim, a finalidade da medicina não é apenas a prolongação da vida, mas também 

atenção acerca da saúde do indivíduo e as medidas a serem adotadas para beneficiá-lo, 

estando mais voltado nas questões do tratamento e bem-estar do paciente ao invés da doença. 

Contudo, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, em seu Parecer nº 

2.285/2010,58 indaga que, diante dos avanços da biotecnologia, os profissionais venham a 

deixar o lado humano do indivíduo para focar no combate da doença em si, pensamento este 

encontrado em códigos anteriores os quais o médico deve resguardar a vida em seu caráter 

absoluto. Porém, se a prática da distanásia é tão desejada entre os médicos, porque tanto 

discute sobre o aspecto ético médico, bem como a moralidade? 

O juramento de Hipócrates tem como objetivo zelar pela vida e bem-estar do 

paciente59, assim, o médico tem o dever de assistir o enfermo de maneira eficaz oferecendo-

lhe práticas e meios para a subsistência a fim de reduzir o sofrimento e dor. Ademais, a 

questão da moralidade é firmada no catolicismo em que a prática da distanásia é considerada 

moralmente reprovável, pois é entendida como uma “violação grave da lei de Deus, enquanto 

morte deliberada, moralmente inaceitável de uma pessoa humana”.60 

                                                 
56 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217, de 1 de novembro de 2018. Aprova o 
Código de Ética Médica. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217>. Acesso em: 18 mai. 2019. 
57 Id. Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Código de Ética Médica do Conselho Federal de 
Medicina. Disponível em: 
<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 18 mai. 
2019 às 01:40. 
58 PARANÁ. Conselho Regional de Medicina do Paraná. Parecer CRMPR nº 2.285/2010. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmpr/pareceres/2010/2285_2010.htm>. Acesso em: 18 mai. 2019 às 
02:09. 
59 SÃO PAULO. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Juramento de Hipócrates. 
CREMESP, São Paulo, SP, s.d. Disponível em: <https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>. 
Acesso em: 18 mai. 2019 às 01:52. 
60 Afirmação da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé é reforçada pelas palavras do Papa João Paulo II, na 
sua Carta Encíclica Evangelium Vitae n° 65. 
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Com a Declaração sobre a Eutanásia em 1980, o posicionamento acerca da morte foi 

aperfeiçoado entendendo que existe um dever básico de proteção da saúde, porém, com a 

devida proporcionalidade dos meios utilizados e sua finalidade, visto que não há possibilidade 

de melhoria da doença61. 

Apesar de os médicos fazerem jus ao juramento, muitas vezes são pressionados por 

partes dos familiares a praticarem a distanásia diante do sentimento de perda do ente querido. 

Nesta situação, como deverá o profissional agir para que não venha a praticar atos malvistos 

pela sociedade e não sofrer sanções penais? 

A insistência dos familiares para utilização de práticas terapêuticas caracterizadas 

como distanásia consiste no avanço da medicina moderna tornando a morte um obstáculo a 

ser vencido. Apesar que os cuidados médicos tem o objetivo de modificar o curso o qual a 

doença se encontra, deve-se apenas utilizar de recursos cuja a finalidade é “de atenuar um mal 

ou adiar uma crise, que não tem a intenção de curar, mas de mitigar o sofrimento causado62”, 

chamados de cuidados paliativos. 

Com isso, o Código de Ética Médica inclui princípios fundamentais que visam à saúde 

do ser humano com o devido zelo, bem como nos casos de pacientes terminais está vedada 

qualquer utilização de procedimentos desnecessários devendo o médico realizar cuidados 

paliativos levando em consideração a vontade expressa do paciente ou representante legal.63 

A Organização Mundial de Saúde entende que os cuidados paliativos são uma 

assistência ativa e integral à pacientes cuja doença não corresponde aos tratamentos, tentando 

lhes garantir uma melhor qualidade de vida tanto para o enfermo quanto para seus familiares.  

Assim, nos casos em que há pressão por familiares para utilização de métodos 

degradantes no paciente, para que não esteja sujeito a dúvidas deverá o profissional buscar 

orientação perante ao Comitê de Bioética do próprio hospital ou por falta deste do Conselho 

Federal de Medicina por meio de pareceres nº 1.139/199964 e 21/201065. 

                                                 
61 “Na iminência de uma morte inevitável, apesar dos meios usados, é lícito em consciência tomar a decisão de 
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. Por isso, o médico não tem motivos 
para se angustiar, como se não tivesse prestado assistência a uma pessoa em perigo”. 
62 PARANÁ. Conselho Regional de Medicina do Paraná. Parecer CRMPR nº 2.285/2010. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmpr/pareceres/2010/2285_2010.htm>. Acesso em: 18 mai. 2019 às 
02:09. 
63 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217, de 1 de novembro de 2018. Aprova o 
Código de Ética Médica., Cap. I, inciso II. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217>. Acesso em: 18 mai. 2019 às 01:40. 
64 PARANÁ. Conselho Regional de Medicina do Paraná. Parecer CRMPR nº 1.139/1999. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmpr/pareceres/1999/1139_1999.htm>. Acesso em: 18 mai. 2019 às 
02:10. 
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Além disso, outra possibilidade é o médico dialogar com o enfermo sobre sua vontade 

podendo ser firmada em diretiva antecipada que segundo o Conselho Federal de Medicina 

prevalecerá sobre a vontade dos familiares66. Diante disso, mesmo a pedido da família não 

deverá ser tomada tais medidas, pois implica em uma agressão física e psicológica não visada 

pelo médico. 

Desta forma, a utilização de métodos terapêuticos em virtude do código de ética 

médico deverá ser analisada à luz da proporção entre o ônus do paciente e seu bem-estar, bem 

como os benefícios que estes procedimentos o proporcionaram. Assim, não estando o 

profissional obrigado a realizar nenhuma interferência causando sofrimento desproporcional 

ao paciente, pois a morte deve ser aceita como uma ocorrência natural o qual não se deve 

apressar ou modificar, tentando tornar-se o mais confortável para o paciente, família e 

amigos. 

Em síntese, conclui-se que a medicina tecnológica busca resolver a morte pela prática 

da eutanásia ou da distanásia que concerne a utilização de métodos terapêuticos a fim de 

resisti-la até seu último momento, os quais não acarretam nenhum benefício e bem-estar ao 

paciente. Porém, a medicina opta por um meio termo o qual não mata o indivíduo e não 

prolonga de forma exagerada o processo de morte, visando um desfecho sem dor, digno e 

natural de seu curso através dos cuidados paliativos os quais objetiva a proteção da dignidade 

da pessoa e respeito pelo ser vivo por meio da compaixão. 

 

  

                                                                                                                                                         
65 CEARÁ. Conselho Regional de Medicina do Ceará. Parecer CRMCE nº 21/2010. A suspensão dos meios 
artificiais de manutenção da vida em paciente terminal não caracteriza eutanásia passiva, e sim, ortotanásia, 
considerada exercício regular e ético da profissão médica. A introdução ou manutenção de medidas terapêuticas 
extraordinárias ou desproporcionais em paciente terminal caracteriza distanásia, que deve ser evitada. 
Confirmada a condição de terminalidade da vida, há a obrigatoriedade de manutenção dos cuidados paliativos. 
Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmce/pareceres/2010/21_2010.htm>. Acesso em: 18 
mai. 2019 às 02:13. 
66 Art. 2º, §3º, Resolução nº 1.995/2012. As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro 
parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. 
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8 TENSÃO NORMATIVA ENTRE DIREITO E A BIOÉTICA E A 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Diante das explicativas trazidas acimas, vê que o ordenamento jurídico brasileiro, na 

área da medicina e de organizações religiosas discutem-se a relevância do direito à morte, 

bem como a prática da eutanásia, distanásia e ortotanásia. Como visto anteriormente, existem 

regulamentações através de portarias e resoluções do Conselho Federal de Medicina, bem 

como a Constituição Federal de 1988 que firma o direito de morte digna do paciente, a 

liberdade e sua autonomia de vontade o qual sobressai a da família. 

Apesar o direito a uma morte digna estar amparado legalmente, é necessário analisar o 

caso concreto pois estão relacionados às doenças graves e tratamentos com pacientes 

terminais os quais se encontram em estado emocional abalado. 

Porém, na jurisprudência não há decisões recentes sobre o tema distanásia pois muitas 

vezes tal debate é solucionado através da relação médico-paciente, entretanto, houve já 

pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) pela ADPF nº 54 que versa sobre a 

eutanásia devido a interrupção da gravidez de feto anencéfalo que descriminalizaram tal 

prática. Veja: 

 

O aborto de fetos anencéfalos está certamente compreendido entre as duas 
causas excludentes de ilicitude, já previstas no Código Penal, todavia, era 
inimaginável para o legislador de 1940. Com o avanço das técnicas de 
diagnóstico, tornou-se comum e relativamente simples descobrir a 
anencefalia fetal, de modo que a não inclusão na legislação penal dessa 
hipótese excludente de ilicitude pode ser considerada uma omissão 
legislativa não condizente com o espírito do próprio Código Penal e também 
não compatível com a Constituição.67 

 

A decisão supramencionada, trata-se de um pedido de aborto de ser anencéfalo. Cabe 

ressaltar que no atual Código Penal brasileiro regulamenta os casos de crimes contra a vida, 

especificamente, o crime de aborto e as hipóteses previstas no artigo 124 e seguintes: 

 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque: (Vide ADPF 54) 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:(Vide ADPF 
54) 

                                                 
67 Trecho da decisão disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/acordao-interrupcao-gravidez-
anencefalo.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2019 às 02:55. 
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Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é 
maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o 
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 
um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para 
provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54) 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 
da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.68 

 

A primeira causa legitimadora do aborto no Brasil de admissibilidade são os casos em 

que há risco à vida e à saúde da gestante previsto no artigo 128. Nestes casos, é permitido o 

aborto, aqui de maneira flagrante se prestigia a autonomia privada da gestante, não havendo 

dúvida desta opção. Contudo, pode acontecer o contrário? Sim, se a gestante já estiver em 

estado de morte encefálica e for possível salvar o feto, o médico poderá optar a salvar o bebê 

para preservar a vida deste em detrimento da vida da paciente. 

No caso em que há violência sexual, admite-se o aborto em casos de estupro, ademais, 

nessa situação é consentido a mulher o direito de levar a gravidez adiante ou não. 

Existe outra hipótese admitida no Brasil de prática de aborto, objeto da decisão 

proferida pelo supremo, é aquela que passou a ser admitida após o julgamento erga omnes 

com efeito vinculante que é o julgamento da ADPF 54/DF, leia-se: 

 

Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do 
anencéfalo, repito, não existe vida possível. Na expressão do Ministro 
Joaquim Barbosa, constante do voto que chegou a elaborar no Habeas 
Corpus nº 84.025/RJ, o feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, 
porque feito de células e tecidos vivos, é juridicamente morto, não 
gozando de proteção jurídica e, acrescento, principalmente de proteção 
jurídico-penal. Nesse contexto, a interrupção da gestação de feto 
anencefálico não configura crime contra a vida – revela-se conduta 
atípica (grifou-se).69 

 

A admissibilidade de aborto é possível em casos de anencefalia, ou seja, a ausência de 

encéfalo responsável pelas terminações nervosas e impulsos nervosos para o funcionamento 

dos órgãos vitais de todo e qualquer ser humano. Neste caso, não havendo o funcionamento 

do encéfalo, o ser humano não tem condições de sobrevivência, bem como de uma vida 

                                                 
68 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#view>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
69 Id. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54/DF, Brasília, 
DF, 12 abr. 2012. Relator: Marco Aurélio. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/acordao-interrupcao-
gravidez-anencefalo.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2019 às 02:55. 
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autônoma ou artificial do indivíduo. Tal posicionamento está firmado no Projeto do Novo 

Código Penal (Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012) disposto no artigo, 128 inciso III70. 

Ademais, há decisão acerca da autonomia da vontade proferida pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul71 em que um idoso lúcido nega sujeitar-se em procedimento 

cirúrgico para amputação de seu pé visto que sofre de necrose. Aqui, estamos diante de um 

caso o qual o paciente expressamente manifesta sua vontade por meio de testamento vital 

firmado que não irá amputar o membro mesmo que resulte em sua morte. 

Portanto, destaca-se que tais atos não são considerados como ilegais apenas no âmbito 

jurídico, mas também entre os profissionais da medicina. Contudo, é necessário um estudo do 

caso concreto a fim de verificar os limites do direito dos pacientes resguardados. 

Apesar dos direitos aos pacientes estarem protegidos e legitimados, nada garante que 

os profissionais de saúde não venham sofrer diversos processos no ramo do direito penal e 

civil caso haja desvio de condutas no exercício de suas funções. A responsabilidade civil é 

uma obrigação de responder pelas consequências jurídicas em razão do ato ilícito praticado, 

reparando o prejuízo ou dano causado72,diante de um dever médico à luz do entendimento do 

Venosa73. 

O Código Civil de 2002 prevê dois tipos de responsabilidade, sendo estes a objetiva e 

subjetiva. O presente trabalho dará enfoque em ambos as espécies, pois é através de atos 

comissivos ou omissivos considerados como inúteis e desnecessários do médico que 

configura a prática da distanásia.  

Dito isso, conforme o artigo 927, caput e parágrafo único do mesmo dispositivo legal 

acima74, a responsabilização objetiva pela prática de tal ato independe de dolo ou culpa, 

                                                 
70 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012. Reforma do Código Penal Brasileiro. 
Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404>. Acesso em: 12 mai. 
2019. 
71 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 
70054988266, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 27 nov. 
2013. Relator: Irineu Mariani. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fno
me_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%2
6id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70054988266%26num_processo%3D70054988266%26cod
Ementa%3D5557320+++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-
8&site=ementario&access=p&oe=UTF-
8&numProcesso=70054988266&comarca=Viam%C3%A3o&dtJulg=20/11/2013&relator=Irineu%20Mariani&a
ba=juris>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
72 MELO, Mariano Terço de. A eutanásia, a distanásia e a ortotanásia à luz da justiça brasileira. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 155, dez 2016. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18336&revista_caderno=6>. Acesso em: 1 mai. 
2019. 
73 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil : responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, v. 4, p.140. 
74 Art. 927, CC. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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porém, observa-se o nexo de causalidade em relação a atividade exercida pelo agente, 

segundo Caio Mário da Silva Pereira75, pois resulta em um risco eminente. Nesse sentido, 

comprovado o nexo de causalidade entre a prática da distanásia ou o prejuízo causado ao 

paciente resultará a responsabilização do profissional médico, bem como indenização. 

Em relação a responsabilidade subjetiva são necessários três elementos: (i) culpa, (ii) 

dano e, (iii) nexo causal, assim, a prática do médico está atrelada à comprovação de sua culpa. 

Desta forma, o Código Civil prevê três modalidades de culpa sendo elas: negligência, 

imprudência e imperícia, tipificadas no artigo 951: 

 

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de 
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, 
por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, 
agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.76 

 

Para Kfouri Neto77, a negligência é quando o profissional deixa de praticar ou aplica 

de maneira incorreta por descuido. A imprudência ocorre no momento em que o médico não 

aplica métodos de tratamentos os quais tem conhecimento ao paciente assumindo o resultado 

o qual acarretará ao paciente, por fim, a imperícia consiste na utilização de métodos que não 

visa ter conhecimento técnico78.  

O segundo elemento que é o dano advém de uma lesão ao bem jurídico, ora tutelado, 

podendo atingir um bem patrimonial ou extrapatrimonial do titular. Caso não haja lesão não 

poderá a parte ser responsabilizada, pois, segundo Lopez,79 não havendo prejuízo, também 

não há o direito a ser restituído. 

Portanto, a prática de medidas inúteis proibidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

que, ao invés de beneficiar o paciente, ocasiona dor, sofrimento ou alguma lesão, será matéria 

de responsabilidade civil objetiva ou subjetiva em face do agente o qual reparará o dano pelo 

ato realizado por meio de indenização nos casos comprovados o nexo causal, diante do 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. 
75 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 284-285. 
76 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
77 KFOURI Neto Miguel. Responsabilidade civil do médico. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 652. 
78 CRUZ, Maria Luiza Monteiro da; OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A licitude civil da prática da ortotanásia por 
médico em respeito à vontade livre do paciente. In: Revista Bioética. (Impr.), 21 (3): 405-411, 2013. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n3/a04v21n3.pdf>. Acesso em 11 mai. 2019 às 00:20, p. 409. 
79 LOPEZ, Tereza Ancona. O dano estético: responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 125. 



42 

exercício profissional e o prejuízo do bem tutelado,80 assim, deve-se tomar precauções dos 

atos para não haver sanção civil e penal.  

                                                 
80 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
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9 TRATADOS SOBRE A MORTE DIGNA 

 

Além da Constituição Federal de 1998 e a Declaração Universal da ONU, há na esfera 

internacional diversos pactos e tratados sobre o direito a morte com o fito de fixar o 

entendimento de proteção e respeito dos princípios da dignidade e da liberdade. 

No que lhe diz respeito, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos81 e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos82, mais conhecido como Pacto de San Jose da 

Costa Rica dispõem que todo e qualquer indivíduo, independentemente de ter cometido ato 

degradável e ilícito, tem o direito à vida a ser protegido por lei desde a sua concepção. 

Não obstante, tais tratados têm status supralegal, conforme o voto do Ministro Gilmar 

Mendes perante o Supremo Tribunal Federal no RE nº 466.343/SP83, ou seja, fazem parte do 

ordenamento jurídico brasileiro estando acima da legislação ordinária, mas abaixo da 

Constituição. 

Ademais, inspirado na declaração, há também o Tribunal Constitucional da Espanha, o 

qual manifesta que "a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 

leva consigo a pretensão ao respeito por parte dos demais".84 Assim, sob o entendimento de 

diversos atos universais atribuam caráter de autonomia e autodeterminação acerca da conduta 

do indivíduo capaz, bem como o absolutamente incapaz o qual possui o direito de dignidade 

assim como qualquer ser humano mentalmente e fisicamente capaz, não lhe sendo 

comparado, mas os conectando reconhecendo o direito fundamental de liberdade e dignidade. 

Conforme anteriormente abordado, observa-se que nenhum ser humano é privado da 

vida arbitrariamente, sendo este direito positivado na Constituição Federal, no Código Civil, 

em tratados internacionais, bem como objeto de regulamentação pelo Código de Ética 

Médica, fundamentado pelo direito do paciente da sua autonomia da vontade em relação ao 

seu estado de saúde.  

                                                 
81 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos. Promulgação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. 
Acesso em: 18 mai. 2019. 
82 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana de Direitos Humanos. Pacto 
de San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em: 18 mai. 
2019. 
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 466.343/SP. Tribunal Pleno do Supremo 
Tribunal Federal, Brasília, DF, 5 jun. 2009. Relator: Cezar Peluso. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 8 mai. 2019. 
84 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 129. 
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10 CONCLUSÕES 

 

No conflito entre manter a vida a qualquer custo, em observância total ao direito à 

vida, e o direito à vida digna, garantido pelo direito a não ser submetido a tratamento cruel, 

degradante, ineficaz e torturante, deve prevalecer a dignidade humana uma vez que, como 

princípio absoluto e fundamental, deve estar presente em toda a existência dos homens, 

inclusive quando a continuação da vida não ser mais viável. 

Isso decorre do entendimento de que o direito à vida, previsto na Carta Magna 

brasileira, não é uma imposição às pessoas que resistam à morte quando aquela não se mostrar 

mais possível, uma vez que não é lícito exigir a submissão a tratamento cruel. O respeito à 

dignidade da pessoa humana se coaduna com o bem-estar global do paciente terminal, 

compreendido não apenas seu bem-estar físico, mas também mental, social e espiritual. 

Não resta dúvidas que, o presente assunto é relevante e polêmico sob o aspecto 

jurídico, médico e religioso acerca da morte em casos de pacientes terminais, além das 

questões éticas, morais e comportamentais abordadas no presente estudo.  

Diante do estudo, conclui-se que a distanásia é um ato desumano tendo em vista que as 

técnicas e os tratamentos médico os quais o paciente terminal está sujeito deve promover 

algum bem-estar, bem como amenizar sua dor e sofrimento. Com isso, o profissional não é 

obrigado proporcionar malefícios diante do seu entendimento ou a pedido de familiares os 

quais não suportam o sentimento de perda do ente querido. 

A prática da distanásia é um pouco desconhecida, fazendo com que não haja decisões 

perante os órgãos judiciais tratando dessa matéria, apenas por analogia nos casos de eutanásia 

e ortotanásia. No entanto, por haver dúvidas no âmbito da saúde há diversos pareceres, 

conforme citados no presente trabalho, abordam que a prática da distanásia são muitas vezes 

praticadas diante do apelo do médico em vencer a doença ao invés de ajudar o enfermo. 

É impossível negar que os avanços tecnológicos, principalmente na área médica tem 

ajudado a descobrir novos tratamentos e curas para diversas enfermidades, porém, tratando-se 

da morte as pessoas devem aceitar como um fenômeno natural buscando um meio termo o 

qual não mata o indivíduo e não prolonga de forma exagerada o processo de morte, visando 

um desfecho sem dor, digno e natural de seu curso através dos cuidados paliativos os quais 

objetiva a proteção da dignidade da pessoa e respeito pelo ser vivo por meio da compaixão em 

relação ao outro ser humano. 

Diante disso, haverá desrespeito à dignidade da pessoa humana toda vez que o ser 

humano deixar de corresponder a um fim em si mesmo e for incapaz de proporcionar de 
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forma digna fins alheios a ele, ocasionando a descaracterização da personalidade humana e os 

sujeitos de direitos. 
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CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DA DIGNIDADE DO 

SER HUMANO FACE ÀS APLICAÇÕES DA BIOLOGIA E DA MEDICINA: CONVENÇÃO 

SOBRE OS DIREITOS DO HOMEM E A BIOMEDICINA. 

Preâmbulo 

Os Estados membros do Conselho da Europa, os outros Estados e a Comunidade 

Europeia, signatários da presente Convenção: 

Considerando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948; 

Considerando a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, de 4 de Novembro de 1950; 

Considerando a Carta Social Europeia, de 18 de Outubro de 1961; 

Considerando o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, de 16 de Dezembro de 

1966; 

Considerando a Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento 

Automatizado de Dados de Carácter Pessoal, de 28 de Janeiro de 1981; 

Considerando igualmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de 

Novembro de 1989; 

Considerando que o objectivo do Conselho da Europa é o de realizar uma união mais 

estreita entre os seus membros e que um dos meios para atingir esse objectivo é a 

salvaguarda e o desenvolvimento dos direitos do homem e das liberdades 

fundamentais; 

Conscientes dos rápidos desenvolvimentos da biologia e da medicina; 

Convencidos da necessidade de respeitar o ser humano simultaneamente como 

indivíduo e membro pertencente à espécie humana e reconhecendo a importância de 

assegurar a sua dignidade; 
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Conscientes dos actos que possam pôr em perigo a dignidade humana pelo uso 

impróprio da biologia e da medicina; 

Afirmando que os progressos da biologia e da medicina devem ser utilizados em 

benefício das gerações presentes e futuras; 

Salientando a necessidade de uma cooperação internacional para que a Humanidade 

inteira beneficie do contributo da biologia e da medicina; 

Reconhecendo a importância de promover um debate público sobre as questões 

suscitadas pela aplicação da biologia e da medicina e sobre as respostas a fornecer a 

essas mesmas questões; 

Desejosos de recordar a cada membro do corpo social os seus direitos e as suas 

responsabilidades; 

Tomando em consideração os trabalhos da Assembleia Parlamentar neste domínio, 

incluindo a Recomendação n.º 1160 (1991) sobre a elaboração de uma convenção de 

bioética; 

Resolvidos a tomar, no âmbito das aplicações da biologia e da medicina, as medidas 

adequadas a garantir a dignidade do ser humano e os direitos e liberdades 

fundamentais da pessoa; 

acordaram no seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objecto e finalidade 

As Partes na presente Convenção protegem o ser humano na sua dignidade e na sua 

identidade e garantem a toda a pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua 

integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da 

biologia e da medicina. 
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Cada uma Partes deve adoptar, no seu direito interno, as medidas necessárias para 

tornar efectiva a aplicação das disposições da presente Convenção. 

Artigo 2.º 

Primado do ser humano 

O interesse e o bem-estar do ser humano devem prevalecer sobre o interesse único da 

sociedade ou da ciência. 

Artigo 3.º 

Acesso equitativo aos cuidados de saúde 

As Partes tomam, tendo em conta as necessidades de saúde e os recursos disponíveis, 

as medidas adequadas com vista a assegurar, sob a sua jurisdição, um acesso equitativo 

aos cuidados de saúde de qualidade apropriada. 

Artigo 4.º 

Obrigações profissionais e regras de conduta 

Qualquer intervenção na área da saúde, incluindo a investigação, deve ser efectuada na 

observância das normas e obrigações profissionais, bem como das regras de conduta 

aplicáveis ao caso concreto. 

CAPÍTULO II 

Consentimento 

Artigo 5.º 

Regra geral 

Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada após ter sido 

prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. 

Esta pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao objectivo e à 

natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. 
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A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu 

consentimento. 

Artigo 6.º 

Protecção das pessoas que careçam de capacidade para prestar o seu 

consentimento 

1 - Sem prejuízo dos artigos 17.º e 20.º, qualquer intervenção sobre uma pessoa que 

careça de capacidade para prestar o seu consentimento apenas poderá ser efectuada 

em seu benefício directo. 

2 - Sempre que, nos termos da lei, um menor careça de capacidade para consentir 

numa intervenção, esta não poderá ser efectuada sem a autorização do seu 

representante, de uma autoridade ou de uma pessoa ou instância designada pela lei. 

A opinião do menor é tomada em consideração como um factor cada vez mais 

determinante, em função da sua idade e do seu grau de maturidade. 

3 - Sempre que, nos termos da lei, um maior careça, em virtude de deficiência mental, 

de doença ou por motivo similar, de capacidade para consentir numa intervenção, esta 

não poderá ser efectuada sem a autorização do seu representante, de uma autoridade 

ou de uma pessoa ou instância designada pela lei. 

A pessoa em causa deve, na medida do possível, participar no processo de autorização. 

4 - O representante, a autoridade, a pessoa ou a instância mencionados nos n.os 2 e 3 

recebem, nas mesmas condições, a informação citada no artigo 5.º 

5 - A autorização referida nos n.os 2 e 3 pode, em qualquer momento, ser retirada no 

interesse da pessoa em questão. 

Artigo 7.º 

Protecção das pessoas que sofram de perturbação mental 

Sem prejuízo das condições de protecção previstas na lei, incluindo os procedimentos 

de vigilância e de controlo, bem como as vias de recurso, toda a pessoa que sofra de 
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perturbação mental grave não poderá ser submetida, sem o seu consentimento, a uma 

intervenção que tenha por objectivo o tratamento dessa mesma perturbação, salvo se a 

ausência de tal tratamento puser seriamente em risco a sua saúde. 

Artigo 8.º 

Situações de urgência 

Sempre que, em virtude de uma situação de urgência, o consentimento apropriado não 

puder ser obtido, poder-se-á proceder imediatamente à intervenção medicamente 

indispensável em benefício da saúde da pessoa em causa. 

Artigo 9.º 

Vontade anteriormente manifestada 

A vontade anteriormente manifestada no tocante a uma intervenção médica por um 

paciente que, no momento da intervenção, não se encontre em condições de expressar 

a sua vontade, será tomada em conta. 

CAPÍTULO III 

Vida privada e direito à informação 

Artigo 10.º 

Vida privada e direito à informação 

1 - Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca a 

informações relacionadas com a sua saúde. 

2 - Qualquer pessoa tem o direito de conhecer toda a informação recolhida sobre a sua 

saúde. Todavia, a vontade expressa por uma pessoa de não ser informada deve ser 

respeitada. 

3 - A título excepcional, a lei pode prever, no interesse do paciente, restrições ao 

exercício dos direitos mencionados no n.º 2. 
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CAPÍTULO IV 

Genoma humano 

Artigo 11.º 

Não discriminação 

É proibida toda a forma de discriminação contra uma pessoa em virtude do seu 

património genético. 

Artigo 12.º 

Testes genéticos predictivos 

Não se poderá proceder a testes predictivos de doenças genéticas ou que permitam 

quer a identificação do indivíduo como portador de um gene responsável por uma 

doença quer a detecção de uma predisposição ou de uma susceptibilidade genética a 

uma doença, salvo para fins médicos ou de investigação médica e sem prejuízo de um 

aconselhamento genético apropriado. 

Artigo 13.º 

Intervenções sobre o genoma humano 

Uma intervenção que tenha por objecto modificar o genoma humano não pode ser 

levada a efeito senão por razões preventivas, de diagnóstico ou terapêuticas e somente 

se não tiver por finalidade introduzir uma modificação no genoma da descendência. 

Artigo 14.º 

Não selecção do sexo 

Não é admitida a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida para 

escolher o sexo da criança a nascer, salvo para evitar graves doenças hereditárias 

ligadas ao sexo. 
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CAPÍTULO V 

Investigação científica 

Artigo 15.º 

Regra geral 

A investigação científica nos domínios da biologia e da medicina é livremente exercida 

sem prejuízo das disposições da presente Convenção e das outras disposições jurídicas 

que asseguram a protecção do ser humano. 

Artigo 16.º 

Protecção das pessoas que se prestam a uma investigação 

Nenhuma investigação sobre uma pessoa pode ser levada a efeito a menos que estejam 

reunidas as seguintes condições: 

i) Inexistência de método alternativo à investigação sobre seres humanos, de eficácia 

comparável; 

ii) Os riscos em que a pessoa pode incorrer não sejam desproporcionados em relação 

aos potenciais benefícios da investigação; 

iii) O projecto de investigação tenha sido aprovado pela instância competente, após ter 

sido objecto de uma análise independente no plano da sua pertinência científica, 

incluindo uma avaliação da relevância do objectivo da investigação, bem como de uma 

análise pluridisciplinar da sua aceitabilidade no plano ético; 

iv) A pessoa que se preste a uma investigação seja informada dos seus direitos e 

garantias previstos na lei para a sua protecção; 

v) O consentimento referido no artigo 5.º tenha sido prestado de forma expressa, 

específica e esteja consignado por escrito. Este consentimento pode, em qualquer 

momento, ser livremente revogado. 
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Artigo 17.º 

Protecção das pessoas que careçam de capacidade para consentir numa 

investigação 

1 - Nenhuma investigação pode ser levada a efeito sobre uma pessoa que careça, nos 

termos do artigo 5.º, de capacidade para nela consentir senão quanto estiverem 

reunidas as seguintes condições: 

i) As condições enunciadas no artigo 16.º, alíneas i) a iv), estejam preenchidas; 

ii) Os resultados da investigação comportarem um benefício real e directo para a sua 

saúde; 

iii) A investigação não possa ser efectuada com uma eficácia comparável sobre sujeitos 

capazes de nela consentir; 

iv) A autorização prevista no artigo 6.º tenha sido dada especificamente e por escrito; e 

v) A pessoa em causa não tenha manifestado a sua oposição. 

2 - A título excepcional e nas condições de protecção previstas na lei, uma investigação 

cujos resultados não comportam um benefício directo para a saúde da pessoa envolvida 

pode ser autorizada se estiverem reunidas as condições enunciadas nas alíneas i), iii), iv) 

e v) do anterior n.º 1, bem como as seguintes condições suplementares: 

i) A investigação tenha como finalidade contribuir, através de uma melhoria significativa 

do conhecimento científico do estado de saúde da pessoa, da sua doença ou 

perturbação, para obtenção, a prazo, de resultados que permitam um benefício para a 

pessoa em causa ou para outras pessoas do mesmo grupo etário ou que sofram da 

mesma doença ou perturbação ou apresentando as mesmas características; 

ii) A investigação apenas apresente um risco minímo, bem como uma coacção mínima 

para a pessoa em questão. 

  



 

9 

Artigo 18.º 

Pesquisa em embriões in vitro 

1 - Quando a pesquisa em embriões in vitro é admitida por lei, esta garantirá uma 

protecção adequada do embrião. 

2 - A criação de embriões humanos com fins de investigação é proibida. 

CAPÍTULO VI 

Colheita de órgãos e tecidos em dadores vivos para fins de transplante 

Artigo 19.º 

Regra geral 

1 - A colheita de órgãos ou de tecidos em dador vivo para transplante só pode ser 

efectuada no interesse terapêutico do receptor e sempre que não se disponha de órgão 

ou tecido apropriados provindos do corpo de pessoa falecida nem de método 

terapêutico alternativo de eficácia comparável. 

2 - O consentimento previsto no artigo 5.º deverá ter sido prestado de forma expressa e 

específica, quer por escrito quer perante uma instância oficial. 

Artigo 20.º 

Protecção das pessoas que careçam de capacidade para consentir na colheita de 

um órgão 

1 - Nenhuma colheita de órgão ou de tecido poderá ser efectuada em pessoas que 

careçam de capacidade para prestar o seu consentimento, nos termos do artigo 5.º 

2 - A título excepcional e nas condições de protecção previstas na lei, a colheita de 

tecidos regeneráveis numa pessoa que careça de capacidade para prestar o seu 

consentimento poderá ser autorizada se estiverem reunidas as seguintes condições: 

i) Quando não se disponha de dador compatível gozando de capacidade para prestar 

consentimento; 
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ii) O receptor for um irmão ou uma irmã do dador; 

iii) A dádiva seja de natureza a preservar a vida do receptor; 

iv) A autorização prevista nos n.os 2 e 3 do artigo 6.º tenha sido dada de forma 

específica e por escrito, nos termos da lei e em conformidade com a instância 

competente; 

v) O potencial dador não manifeste a sua oposição. 

CAPÍTULO VII 

Proibição de obtenção de lucros e utilização de partes do corpo humano 

Artigo 21.º 

Proibição de obtenção de lucros 

O corpo humano e as suas partes não devem ser, enquanto tal, fonte de quaisquer 

lucros. 

Artigo 22.º 

Utilização de partes colhidas no corpo humano 

Sempre que uma parte do corpo humano tenha sido colhida no decurso de uma 

intervenção, não poderá ser conservada e utilizada para outro fim que não aquele para 

que foi colhida e apenas em conformidade com os procedimentos de informação e 

consentimento adequados. 
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CAPÍTULO VIII 

Violação das disposições da Convenção 

Artigo 23.º 

Violação dos direitos ou princípios 

As Partes asseguram uma protecção jurisdicional adequada a fim de impedir ou pôr 

termo, no mais curto prazo, a uma violação ilícita dos direitos ou princípios 

reconhecidos na presente Convenção. 

Artigo 24.º 

Reparação de dano injustificado 

A pessoa que tenha sofrido um dano injustificado resultante de uma intervenção tem 

direito a uma reparação equitativa nas condições e de acordo com as modalidades 

previstas na lei. 

Artigo 25.º 

Sanções 

As Partes prevêem sanções adequadas nos casos de incumprimento das disposições da 

presente Convenção. 

CAPÍTULO IX 

Relacionamento da presente Convenção com outras disposições 

Artigo 26.º 

Restrições ao exercício dos direitos 

1 - O exercício dos direitos e as disposições de protecção contidos na presente 

Convenção não podem ser objecto de outras restrições senão as que, previstas na lei, 

constituem providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança 

pública, a prevenção de infracções penais, a protecção da saúde pública ou a 

salvaguarda dos direitos e liberdades de terceiros. 
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2 - As restrições que constam do número anterior não podem ser aplicadas aos artigos 

11.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º e 21.º 

Artigo 27.º 

Protecção mais ampla 

Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser interpretada no sentido 

de limitar ou prejudicar a faculdade de cada Parte conceder uma protecção mais ampla 

do que a prevista na presente Convenção, face às aplicações da biologia e da medicina. 

CAPÍTULO X 

Debate público 

Artigo 28.º 

Debate público 

As Partes na presente Convenção zelam para que as questões fundamentais suscitadas 

pelo desenvolvimento da biologia e da medicina sejam objecto de um debate público 

adequado, à luz, particularmente, das implicações médicas, sociais, económicas, éticas e 

jurídicas pertinentes, e que as suas possíveis aplicações sejam objecto de consultas 

apropriadas. 

CAPÍTULO XI 

Interpretação e acompanhamento da Convenção 

Artigo 29.º 

Interpretação da Convenção 

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode emitir, para além de qualquer litígio 

concreto que esteja a decorrer perante uma jurisdição, pareceres consultivos sobre 

questões jurídicas relativas à interpretação da presente Convenção, a pedido: 

Do Governo de uma Parte, após ter informado as outras Partes; 
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Do Comité instituído pelo artigo 32.º, na sua composição restrita aos representantes das 

Partes na presente Convenção, por decisão tomada pela maioria de dois terços dos 

votos expressos. 

Artigo 30.º 

Relatórios sobre a aplicação da Convenção 

Qualquer das Partes deverá fornecer, a requerimento do Secretário-Geral do Conselho 

da Europa, os esclarecimentos pertinentes sobre a forma como o seu direito interno 

assegura a aplicação efectiva de quaisquer disposições desta Convenção. 

CAPÍTULO XII 

Protocolos 

Artigo 31.º 

Protocolos 

Os Protocolos podem ser elaborados nos termos do disposto no artigo 32.º, com vista a 

desenvolver, em áreas específicas, os princípios contidos na presente Convenção. 

Os Protocolos ficam abertos à assinatura dos signatários da Convenção. Serão 

submetidos a ratificação, aceitação ou aprovação. Nenhum signatário poderá ratificar, 

aceitar ou aprovar os Protocolos sem ter, anteriormente ou simultaneamente, 

ratificado, aceite ou aprovado a Convenção. 

CAPÍTULO XIII 

Alterações à Convenção 

Artigo 32.º 

Alterações à Convenção 

1 - As tarefas confiadas ao Comité no presente artigo e no artigo 29.º são efectuadas 

pelo Comité Director para a Bioética (CDBI) ou por qualquer outro comité designado 

para este efeito pelo Comité de Ministros. 
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2 - Sem prejuízo das disposições específicas do artigo 29.º, qualquer Estado membro do 

Conselho da Europa bem como qualquer Parte na presente Convenção não membro do 

Conselho da Europa pode fazer-se representar no seio do Comité, quando este 

desempenhe as tarefas confiadas pela presente Convenção, nele dispondo cada um do 

direito a um voto. 

3 - Qualquer Estado referido no artigo 33.º ou convidado a aderir à Convenção nos 

termos do disposto no artigo 34.º, que não seja Parte na presente Convenção, pode 

designar um observador junto do Comité. Se a Comunidade Europeia não for Parte, 

poderá designar um observador junto do Comité. 

4 - A fim de acompanhar a evolução científica, a presente Convenção será objecto de um 

exame no seio do Comité num prazo máximo de cinco anos após a sua entrada em 

vigor e, posteriormente, segundo intervalos que o Comité determinará. 

5 - Qualquer proposta de alteração à presente Convenção bem como qualquer proposta 

de Protocolo ou de alteração a um Protocolo, apresentada por uma Parte, pelo Comité 

ou pelo Comité de Ministros, será comunicada ao Secretário-Geral do Conselho da 

Europa, que diligenciará pelo seu envio aos Estados membros do Conselho da Europa, à 

Comunidade Europeia, a qualquer signatário, a qualquer Parte, a qualquer Estado 

convidado a assinar a presente Convenção nos termos do disposto no artigo 33.º e a 

qualquer Estado convidado a aderir à mesma, nos termos do disposto no artigo 34.º 

6 - O Comité apreciará a proposta o mais tardar dois meses após esta ter sido 

comunicada pelo Secretário-Geral de acordo com o n.º 5. O Comité submeterá o texto 

adoptado pela maioria de dois terços dos votos expressos à aprovação do Comité de 

Ministros. Após a sua aprovação, o texto será comunicado às Partes com vista à sua 

ratificação, aceitação ou aprovação. 

7 - Qualquer alteração entrará em vigor, relativamente às Partes que a aceitaram, no 1.º 

dia do mês seguinte ao termo de um período de um mês após a data em que a referida 

Parte tenha informado o Secretário-Geral da sua aceitação. 
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CAPÍTULO XIV 

Disposições finais 

Artigo 33.º 

Assinatura, ratificação e entrada em vigor 

1 - A presente Convenção fica aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da 

Europa, dos Estados não membros que participaram na sua elaboração e da 

Comunidade Europeia. 

2 - A presente Convenção será sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação. Os 

instrumentos de ratificação, de aceitação ou de aprovação serão depositados junto do 

Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

3 - A presente Convenção entrará em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um 

período de três meses após a data em que cinco Estados, incluindo pelo menos quatro 

Estados membros do Conselho da Europa, tenham expressado o seu consentimento em 

ficar vinculados pela Convenção, em conformidade com as disposições do número 

anterior. 

4 - Para todo o Signatário que expresse ulteriormente o seu consentimento em ficar 

vinculado pela Convenção, esta entrará em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de 

um período de três meses após a data do depósito do seu instrumento de ratificação, 

de aceitação ou de aprovação. 

Artigo 34.º 

Estados não membros 

1 - Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Comité de Ministros do Conselho 

da Europa poderá, após consulta das Partes, convidar qualquer Estado não membro do 

Conselho da Europa a aderir à presente Convenção, por decisão tomada pela maioria 

prevista na alínea d) do artigo 20.º, do Estatuto do Conselho da Europa, e por 

unanimidade dos representantes dos Estados contratantes com direito de assento no 

Comité de Ministros. 
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2 - Para qualquer Estado aderente, a Convenção entrará em vigor no primeiro dia do 

mês seguinte ao termo de um período de três meses após a data do depósito do 

instrumento de adesão junto do Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

Artigo 35.º 

Aplicação territorial 

1 - Qualquer signatário poderá, no momento da assinatura ou no momento do depósito 

do seu instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação, designar o território 

ou os territórios aos quais se aplicará a presente Convenção. Qualquer outro Estado 

poderá formular a mesma declaração no momento do depósito do seu instrumento de 

adesão. 

2 - Qualquer Parte poderá, em qualquer momento ulterior, alargar a aplicação da 

presente Convenção, mediante declaração dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da 

Europa, a qualquer outro território aí designado e relativamente ao qual essa Parte 

assegure as relações internacionais ou pelo qual se encontra habilitada a estipular. A 

Convenção entrará em vigor, no que respeita a este território, no 1.º dia do mês 

seguinte ao termo de um período de três meses após a data de recepção da declaração 

pelo Secretário-Geral. 

3 - Qualquer declaração feita ao abrigo dos dois números precedentes poderá ser 

retirada, no que se refere a qualquer território nela designado, mediante notificação 

dirigida ao Secretário-Geral. A retirada produzirá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao 

termo de um período de três meses após a data de recepção da notificação pelo 

Secretário-Geral. 

Artigo 36.º 

Reservas 

1 - Qualquer Estado e a Comunidade Europeia poderão, no momento da assinatura da 

presente Convenção ou do depósito do instrumento de ratificação, de aceitação, de 

aprovação ou de adesão, formular uma reserva a propósito de qualquer disposição da 

Convenção, na medida em que uma lei então em vigor no seu território estiver em 

discordância com aquela disposição. Este artigo não autoriza reservas de carácter geral. 
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2 - Toda a reserva feita em conformidade com o presente artigo será acompanhada de 

uma breve descrição da lei pertinente. 

3 - Qualquer Parte que torne extensiva a um território designado por uma declaração 

prevista nos termos do n.º 2 do artigo 35.º a aplicação da presente Convenção poderá, 

para o território em causa, formular uma reserva, em conformidade com o disposto nos 

números anteriores. 

4 - Qualquer Parte que tenha formulado a reserva referida no presente artigo poderá 

retirá-la mediante uma declaração dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

A retirada entrará em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de três 

meses após a data de recepção da declaração pelo Secretário-Geral. 

Artigo 37.º 

Denúncia 

1 - Qualquer Parte poderá, em qualquer momento, denunciar a presente Convenção 

mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

2 - A denúncia produzirá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de 

três meses após a data de recepção da notificação pelo Secretário-Geral. 

Artigo 38.º 

Notificações 

O Secretário-Geral do Conselho da Europa notificará aos Estados membros do 

Conselho, à Comunidade Europeia, a qualquer signatário, a qualquer Parte e a qualquer 

outro Estado que tenha sido convidado a aderir à presente Convenção: 

a) Qualquer assinatura; 

b) O depósito de qualquer instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de 

adesão; 

c) Qualquer data de entrada em vigor da presente Convenção, de acordo com os seus 

artigos 33.º ou 34.º; 
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d) Qualquer alteração ou protocolo adoptado nos termos do artigo 32.º e a data em que 

essa alteração ou esse protocolo entrar em vigor; 

e) Qualquer declaração formulada ao abrigo das disposições do artigo 35.º; 

f) Qualquer reserva e qualquer retirada da reserva formuladas nos termos do disposto 

no artigo 36.º; 

g) Qualquer outro acto, notificação ou comunicação atinentes à presente Convenção. 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a 

presente Convenção. 

Feito em Oviedo (Astúrias), em 4 de Abril de 1997, em francês e inglês, os dois textos 

fazendo igualmente fé, num único exemplar, que será depositado nos arquivos do 

Conselho da Europa. O Secretário-Geral do Conselho da Europa enviará cópias 

autenticadas a cada um dos Estados membros do Conselho da Europa, à Comunidade 

Europeia, aos Estados não membros que tomaram parte na elaboração da presente 

Convenção e a qualquer Estado convidado a aderir à presente Convenção. 



 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

 
RESOLUÇÃO CFM Nº 1.805/2006

(Publicada no D.O.U., 28 nov. 2006, Seção I, pg. 169)
 

Na fase terminal de
enfermidades graves
e incuráveis é
permitido ao médico
limitar ou suspender
procedimentos e
tratamentos que
prolonguem a vida do
doente, garantindo-lhe
os cuidados
necessários para
aliviar os sintomas
que levam ao
sofrimento, na
perspectiva de uma
assistência integral,
respeitada a vontade
do paciente ou de seu
representante legal.

 
 
O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº
3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de
1958, e
CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são ao mesmo tempo
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da Medicina e
pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente;
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;
CONSIDERANDO que o art. 1° da Resolução CFM n° 1.493, de 20.5.98,
determina ao diretor clínico adotar as providências cabíveis para que todo
paciente hospitalizado tenha o seu médico assistente responsável, desde a
internação até a alta;
CONSIDERANDO que incumbe ao médico diagnosticar o doente como portador
de enfermidade em fase terminal;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em reunião plenária de 9/11/2006,

 



RESOLVE:
 

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos
que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e
incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.
§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante
legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação.
§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no
prontuário.       
§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar
uma segunda opinião médica.

 
Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar
os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o
conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da
alta hospitalar.
 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

 
 

Brasília, 9 de novembro de 2006
 
 
 
 
 

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE                            LÍVIA BARROS
GARÇÃO

Presidente                                                       Secretária-Geral
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RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018 
Publicada no D.O.U. de 01 de novembro de 2018, Seção I, p. 179. 

 
Atenção ao apostilamento no texto 

 
MODIFICADA: 

Resolução CFM nº 2.222/2018 

Resolução CFM nº 2.226/2019 
 

Aprova o Código de Ética Médica. 
 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, modificado pelo 
Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009 e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e 
consubstanciado na Lei nº 6.828, de 29 de outubro de 1980, e na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999; e ONDE SE LÊ: e consubstanciado na Lei nº 6.828, de 29 de outubro de 1980, e na Lei nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999; LEIA-SE: e consubstanciado na Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980, e na Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999; e; 

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são ao mesmo tempo julgadores e disciplinadores 
da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito 
desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam 
legalmente; 

CONSIDERANDO que as normas do Código de Ética Médica devem submeter-se aos dispositivos 
constitucionais vigentes; 

CONSIDERANDO a busca de melhor relacionamento com o paciente e a garantia de maior autonomia 
à sua vontade; 

CONSIDERANDO as propostas formuladas ao longo dos anos de 2016 a 2018 e pelos Conselhos 
Regionais de Medicina, pelas entidades médicas, pelos médicos e por instituições científicas e 
universitárias para a revisão do atual Código de Ética Médica; 

CONSIDERANDO as decisões da III Conferência Nacional de Ética Médica de 2018, que elaborou, 
com participação de delegados médicos de todo o Brasil, um novo Código de Ética Médica revisado; 

CONSIDERANDO o decidido pelo Conselho Pleno Nacional reunido em 27 de setembro de 2018; 

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão plenária de 27 de setembro de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Código de Ética Médica anexo a esta Resolução, após sua revisão e atualização. 

Art. 2º O Conselho Federal de Medicina, sempre que necessário, expedirá resoluções que 
complementem este Código de Ética Médica e facilitem sua aplicação. 

Art. 3º O Código anexo a esta Resolução entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua 
publicação e, a partir daí, revoga-se o Código de Ética Médica aprovado pela Resolução CFM nº 
1.931/2009, publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de outubro de 2009, Seção I, página 90, 
bem como as demais disposições em contrário. 

Brasília, DF, 27 de setembro de 2018. 
 

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA                HENRIQUE BATISTA E SILVA 
Presidente                                                            Secretário-geral 

 

http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/inicio
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2222
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2019/2226
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2009/1931
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2009/1931


 

 

 

 

 
SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 
Resolução CFM nº 2.217/2018 

 

PREÂMBULO 

I – O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos 
no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e 
administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento 
advindo do estudo da medicina. 

II – As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste Código. 

III – Para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo 
estado, território ou Distrito Federal. 

IV – A fim de garantir o acatamento e a cabal execução deste Código, o médico comunicará ao 
Conselho Regional de Medicina, com discrição e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e 
que caracterizem possível infração do presente Código e das demais normas que regulam o 
exercício da medicina. 

V – A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste Código é atribuição dos 
Conselhos de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral. 

VI – Este Código de Ética Médica é composto de 26 princípios fundamentais do exercício da 

medicina, 11 normas diceológicas, 117 normas deontológicas e quatro disposições gerais. A 

transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em 

lei. (Redação modificada pela Resolução CFM nº 2.222/2018) 

Redação anterior: VI – Este Código de Ética Médica é composto de 25 princípios fundamentais do exercício da medicina, 10 
normas diceológicas, 118 normas deontológicas e quatro disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas 

sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei.  

Capítulo I 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

I – A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será 
exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 

II – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá 
agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

III – Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de 
trabalho e ser remunerado de forma justa. 

IV – Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como 
pelo prestígio e bom conceito da profissão. 

V – Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do 
progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2222
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VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, 
mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou 
moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua 
dignidade e integridade. 

VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que 
contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 

VIII – O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua 
liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a 
eficiência e a correção de seu trabalho. 

IX – A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. 

X – O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade 
política ou religiosa. 

XI – O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no 
desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. 

XII – O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela 
eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais. 

XIII – O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do 
ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida. 

XIV – O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua 
responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à 
saúde. 

XV – O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por 
remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-
profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico. 

XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou 
privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em 
benefício do paciente. 

XVII – As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, 
na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do 
paciente. 

XVIII – O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir 
de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. 
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XIX – O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos 
profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, 
competência e prudência. 

XX – A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de 
consumo. 

XXI – No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de 
consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua 
atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 

XXIII – Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, 
independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para os pacientes e para 
a sociedade. 

XXIV – Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o 
médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos 
da pesquisa. 

XXV – Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas 
repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as 
pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada a herança genética, protegendo-
as em sua dignidade, identidade e integridade. 

XXVI – A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que 
visem aos melhores resultados. 

Capítulo II 

DIREITOS DOS MÉDICOS 

É direito do médico: 

I – Exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação 
sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra 
natureza. 

II – Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente 
reconhecidas e respeitada a legislação vigente. 

III – Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe 
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a 
terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à 
Comissão de Ética da instituição, quando houver. 
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IV – Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de 
trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a 
dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão 
ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da 
instituição, quando houver. 

V – Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou 
privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou 
não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, 
devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina. 

VI – Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou 
não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas 
pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição. 

VII – Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício 
de sua profissão. 

VIII – Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou de 
consultas venha prejudicar seu trabalho. 

IX – Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência. 

X– Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 

XI – É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da 
segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. 

Capítulo III 

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

É vedado ao médico: 

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 
imprudência ou negligência. 
Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. 

Art. 2º Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica. 

Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. 

Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. 

Art. 5º Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. 
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Art. 6º Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em 
que isso possa ser devidamente comprovado. 

Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação 
fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. 

Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro 
médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. 

Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a 
presença de substituto, salvo por justo impedimento. 
Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica do 
estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. 

Art. 10 Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou com profissionais ou 
instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos. 

Art. 11 Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação 
de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como 
assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos 
médicos. 

Art. 12 Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco 
sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis. 
Parágrafo único. Se o fato persistir, é dever do médico comunicar o ocorrido às autoridades 
competentes e ao Conselho Regional de Medicina. 

Art. 13 Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou 
profissionais de sua doença. 

Art. 14 Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no 
País. 

Art. 15 Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, 
esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. 
§ 1º No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir 
sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. 
§ 2º O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum dos seguintes 
objetivos: 
I – criar seres humanos geneticamente modificados; 
II – criar embriões para investigação; 
III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou 
quimeras. 
§ 3º Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os participantes 
estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o método. 

Art. 16 Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, 
excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da 
descendência. 
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Art. 17 Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou 
notificações no prazo determinado. 

Art. 18 Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina ou desrespeitá-los. 

Art. 19 Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, os direitos dos 
médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético-profissional da medicina. 

Art. 20 Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do 
seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à 
saúde, interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento 
disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade. 

Art. 21 Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. 

Capítulo IV 

DIREITOS HUMANOS 

É vedado ao médico: 

Art. 22 Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-
lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 

Art. 23 Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou 
discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 
Parágrafo único. O médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e 
solidariedade. 

Art. 24 Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua 
pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 

Art. 25 Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou 
cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, 
substâncias ou conhecimentos que as facilitem. 

Art. 26 Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e 
mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das 
prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. 

Art. 27 Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa 
alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra 
natureza. 

Art. 28 Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja 
recolhido, independentemente da própria vontade. 
Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou 
mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a denunciar o fato à autoridade 
competente e ao Conselho Regional de Medicina. 
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Art. 29 Participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte. 

Art. 30 Usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime. 

Capítulo V 

RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 

É vedado ao médico: 

Art. 31 Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente 
sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de 
morte. 

Art. 32 Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do 
paciente. 

Art. 33 Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência 
ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. 

Art. 34 Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do 
tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, 
fazer a comunicação a seu representante legal. 

Art. 35 Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou 
exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. 

Art. 36 Abandonar paciente sob seus cuidados. 
§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o 
pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que 
comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da 
continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o 
suceder. 
§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará 
por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados 
necessários, inclusive os paliativos. 

Art. 37 Prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em 
casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse 
caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, 
diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. 
§ 1º O atendimento médico a distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á 
sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. 
§ 2º Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas 
elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. 

Art. 38 Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. 

Art. 39 Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por 
seu representante legal. 



 

 

 

 

 
SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br 

 

Art. 40 Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem 
física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. 

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. 

Art. 42 Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, 
devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método. 

Capítulo VI 

DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

É vedado ao médico: 

Art. 43 Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios 
artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante. 

Art. 44 Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos 
decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante 
de órgãos. 

Art. 45 Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver 
autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei. 

Art. 46 Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos. 

Capítulo VII 

RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS 

É vedado ao médico: 

Art. 47 Usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção 
filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro que não técnico-científico ou ético, que 
as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção sejam utilizados por outros 
médicos no exercício da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local. 

Art. 48 Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em 
represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste 
Código. 

Art. 49 Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade 
de obter vantagens. 

Art. 50 Acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
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Art. 51 Praticar concorrência desleal com outro médico. 

Art. 52 Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, 
mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício 
para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. 

Art. 53 Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de 
volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no 
período em que por ele se responsabilizou. 

Art. 54 Deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde 
que autorizado por este ou por seu representante legal. 

Art. 55 Deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade 
ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho. 

Art. 56 Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro 
dos princípios éticos. 

Art. 57 Deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à comissão de ética da 
instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de 
Medicina. 

Capítulo VIII 

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL 

É vedado ao médico: 

Art. 58 O exercício mercantilista da medicina. 

Art. 59 Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, 
bem como por atendimentos não prestados. 

Art. 60 Permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico para 
efeito de cobrança de honorários. 

Art. 61 Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos. 

Art. 62 Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente. 

Art. 63 Explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de 
proprietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços 
médicos. 

Art. 64 Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de 
qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a 
execução de procedimentos médicos em sua clínica privada como forma de obter vantagens 
pessoais. 
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Art. 65 Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destinam à prestação de 
serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de 
honorários. 

Art. 66 Praticar dupla cobrança por ato médico realizado. 
Parágrafo único. A complementação de honorários em serviço privado pode ser cobrada quando 
prevista em contrato. 

Art. 67 Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou retenção de 
honorários, salvo os previstos em lei, quando em função de direção ou de chefia. 

Art. 68 Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, 
óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou 
comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza. 

Art. 69 Exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagem pelo 
encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e/ou comercialização de medicamentos, 
órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em 
virtude de sua atividade profissional. 

Art. 70 Deixar de apresentar separadamente seus honorários quando outros profissionais 
participarem do atendimento ao paciente. 

Art. 71 Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua natureza. 

Art. 72 Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam 
planos de financiamento ou consórcios para procedimentos médicos. (Modificado pela Resolução 

CFM nº 2.226/2019) 

 
(Redação anterior: Art.72 Estabelecer vículo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos 

de financiamento, catões de descontos ou consórcios para procedimentos médicos.) 
 

Capítulo IX 

SIGILO PROFISSIONAL 

É vedado ao médico: 

Art. 73 Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo 
por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. 
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de conhecimento público 
ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento como testemunha (nessa hipótese, o 
médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento); c) na investigação de 
suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a 
processo penal. 

Art. 74 Revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes 
tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo 
quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2019/2226
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2019/2226
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Art. 75 Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem 
reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de 
comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. 

Art. 76 Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, 
inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em 
risco a saúde dos empregados ou da comunidade. 

Art. 77 Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do 
paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso 
consentimento do seu representante legal. 

Art. 78 Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que 
seja por eles mantido. 

Art. 79 Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou 
extrajudicial. 

Capítulo X 

DOCUMENTOS MÉDICOS 

É vedado ao médico: 

Art. 80 Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja 
tendencioso ou que não corresponda à verdade. 

Art. 81 Atestar como forma de obter vantagem. 

Art. 82 Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou 
procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. 

Art. 83 Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado 
assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou 
em caso de necropsia e verificação médico-legal. 

Art. 84 Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando 
houver indícios de morte violenta. 

Art. 85 Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao 
sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 

Art. 86 Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele 
for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. 

Art. 87 Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo 
preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de 
registro do médico no Conselho Regional de Medicina. 
§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. 
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§ 3º Cabe ao médico assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao 
paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. 

Art. 88 Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu 
prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar 
explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio 
paciente ou a terceiros. 

Art. 89 Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para 
sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. 
§ 1º Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. 
§ 2º Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que 
seja observado o sigilo profissional. 

Art. 90 Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição 
pelos Conselhos Regionais de Medicina. 

Art. 91 Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo 
paciente ou por seu representante legal. 

Capítulo XI 

AUDITORIA E PERÍCIA MÉDICA 

É vedado ao médico: 

Art. 92 Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha 
realizado pessoalmente o exame. 

Art. 93 Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra 
com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou 
tenha atuado. 

Art. 94 Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais 
de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas 
observações para o relatório. 

Art. 95 Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de 
prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e 
presídios. 

Art. 96 Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da 
causa, quando na função de perito ou de auditor. 

Art. 97 Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, 
procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situações de 
urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato 
ao médico assistente. 

Art. 98 Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como 
auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. 
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Parágrafo único. O médico tem direito a justa remuneração pela realização do exame pericial. 

Capítulo XII 

ENSINO E PESQUISA MÉDICA 

É vedado ao médico: 

Art. 99 Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, 
políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana. 

Art. 100 Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres 
humanos, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 101 Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre 
e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas 
explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. 
§ 1º No caso de o paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com 
transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de discernir, além do 
consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na 
medida de sua compreensão. 
§ 2º O acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com 
questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

Art. 102 Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no País. 
Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos 
competentes e com o consentimento do paciente ou de seu representante legal, adequadamente 
esclarecidos da situação e das possíveis consequências. 

Art. 103 Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a 
natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas 
as características locais e a legislação pertinente. 

Art. 104 Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de 
pesquisa médica, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. 

Art. 105 Realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou 
subordinados ao pesquisador. 

Art. 106 Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que 
usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver método profilático ou 
terapêutico eficaz. 

Art. 107 Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado; atribuir a si 
mesmo autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais, 
mesmo quando executados sob sua orientação, bem como omitir do artigo científico o nome de 
quem dele tenha participado. 
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Art. 108 Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas, sem referência ao seu 
autor ou sem sua autorização por escrito. 

Art. 109 Deixar de zelar, quando docente ou autor de publicações científicas, pela veracidade, 
clareza e imparcialidade das informações apresentadas, bem como deixar de declarar relações 
com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer 
natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial. 

Art. 110 Praticar a medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do paciente ou de 
seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que 
negarem o consentimento solicitado. 

Capítulo XIII 

PUBLICIDADE MÉDICA 

É vedado ao médico: 

Art. 111 Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de 
comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da 
sociedade. 

Art. 112 Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de 
conteúdo inverídico. 

Art. 113 Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda 
não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. 

Art. 114 Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação 
para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. 

Art. 115 Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, 
valendo-se de sua profissão. 

Art. 116 Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade 
não o sejam. 

Art. 117 Deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número 
no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de 
Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade. 
Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem constar o nome e o 
número de registro, no Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico. 

Capítulo XIV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

I – O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo 
Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu 
registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade. 
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II – Os médicos que cometerem faltas graves previstas neste Código e cuja continuidade do 
exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade poderão 
ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. 

III – O Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais de Medicina e a categoria 
médica, promoverá a revisão e atualização do presente Código quando necessárias. 

IV – As omissões deste Código serão sanadas pelo Conselho Federal de Medicina. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018 

 

Senhor Presidente, 

 

1. O projeto de reforma do atual Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009), votado e aprovado na 

III Conferência Nacional de Ética Médica (Conem) pelo Pleno Nacional dos Conselhos de Medicina, na cidade de 

Brasília (DF), no dia 15 de agosto de 2018, foi elaborado tendo em conta a importante participação da sociedade 

brasileira por meio de consulta pública, que reuniu quase 1.500 (um mil e quinhentas) contribuições de médicos 

e não médicos, sendo revisado durante os dois anos de trabalhos dos membros das Comissões Nacional e 

Regional de Revisão de Código de Ética Médica, criadas pela Portaria CFM nº 13, de 1 de fevereiro de 2016, 

que prestaram relevantes e inestimáveis serviços ao desenvolvimento do tema. 

2. Este novo Código vem reforçar e também acrescer princípios éticos basilares da medicina, atualizando 

conceitos já existentes e criando outros que se tornaram necessários após a edição do CEM/2009. 

3. Assim, aos princípios fundamentais acrescentaram-se novos textos enfatizando que cabe ao médico, como 

profissional, considerar seus conhecimentos, resultado de longos anos de estudo, e atualizar-se continuamente 

para que tenha capacidade técnica em aplicar os recursos científicos disponíveis da melhor maneira possível em 

favor da medicina, visando aos melhores resultados, sem desprezar seu lado humano, imbuído de solidariedade. 

4. Por questões de pragmatismo, buscou-se ao máximo não alterar a numeração dos artigos do Código de Ética 

Médica de 2009, com o desiderato de facilitar o manuseio do novo Código para os operadores que já estavam 

habituados com o Código anterior. 

5. Dentro dos artigos que tratam dos direitos dos médicos, buscou-se garantir isonomia de tratamento aos 

profissionais com deficiência. 

6. Ainda no tópico dos direitos dos médicos, buscou-se reforçar a necessidade de uma simbiose dos médicos 

com as comissões de ética e, em especial, com o Conselho Regional de Medicina, reforçando a necessidade de 

o médico denunciar as inadequadas condições de trabalho. 

7. Dentro de outras tantas mudanças e atualizações, restou reforçada a necessidade do respeito e consideração 

na relação dos médicos com os seus colegas. Ademais, no projeto do novo Código alguns dispositivos do 

CEM/2009 tiveram a redação atualizada e melhorada, com o objetivo de otimizar uma interpretação deontológica 

das questões hodiernas da medicina. 

8. Como inovação, restou inserido no novo Código de Ética Médica dispositivo que trata da utilização das mídias 

sociais e instrumentos correlatos, impondo ao médico a obrigatoriedade do respeito às normas emanadas pelo 

Conselho Federal de Medicina. Ademais, foi criado um dispositivo que deixou assente que caberá ao médico 

assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao 

seu representante legal. 

9. E mais, visando dar cumprimento a decisões judiciais, o novo Código de Ética Médica estabeleceu uma 

exceção ao acesso ao prontuário, podendo o médico entregar cópia para atender a ordem judicial (tão somente 

o juiz requisitante) ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. 

10. Ainda como inovação, restou estabelecida a possibilidade do acesso dos médicos aos prontuários, em 

estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pela Comissão de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH) ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

11. Neste mesmo diapasão, buscou-se, também, por necessário, a adaptação do Código às recentes resoluções 

do Conselho Federal de Medicina e à legislação vigente no País. 

 

Brasília, DF, 27 de setembro de 2018. 

 

 

JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE 

Relator 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20670:resolucao-cfm-no-19312009-&catid=9:codigo-de-etica-medica-atual&Itemid=122
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TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Eu, Paloma Luczka dos Santos, 

 

Aluna regularmente matriculada no Curso de Direito, na disciplina do TCC da 10ª etapa, 

matrícula nº 41429683, período noturno, turma 10º R, tendo realizado o TCC com o título: “A 

distanásia e a violação dos direitos humanos: uma análise da dignidade no despedir-se da 

vida”, 

sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Nicoletti Camillo, declaro para os devidos fins 

que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do TCC, informando 

que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular. 

 

Declaro ainda que, estou ciente que, caso sejam detectadas irregularidades referentes às 

citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais 

de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza 

civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso. 

 

 

São Paulo, 23 de maio de 2.019. 

 

 

_________________________________________________ 

Paloma Luczka dos Santos 
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