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INTRODUÇÃO

A humanidade sempre se preocupou em buscar suas origens, 

mas não se contentou em saber apenas de si: procurou conhecer a 

verdade sobre tudo que a rodeava, indo além e tentando, com base 

nos seus conhecimentos, entender como as coisas funcionavam, 

visando alcançar melhor qualidade de vida e maior longevidade.

Movidas por esses mesmos ideais, as pesquisas biomédicas co-

meçaram a se desenvolver com rigor metodológico somente a partir 

do século XIX, justamente no período em que tiveram grande avan-

ço. No século XVIII já havia produção científica, contudo amadorís-

tica e superficial. O século XX foi o século de ouro das pesquisas, em 

virtude da grande evolução biotecnológica que proporcionou o apri-

moramento dos procedimentos científicos (Maluf; Garrafa, 2011).

A evolução biotecnológica que ocorreu principalmente nas úl-

timas décadas do século XX e início do século XXI fez surgir ques-

tões que outrora seriam inimagináveis. Possibilitou grande avanço 

das biociências, mas originou muitas polêmicas, as quais requerem 

minuciosa análise ética e jurídica, porque a ciência só conseguirá 

atingir seus verdadeiros objetivos se a sua aplicação não violar os 

direitos fundamentais.

Alguns temas sempre foram inquietantes aos seres humanos, 

como a morte, a saúde, a segurança e o sigilo. A revolução biomé-
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dica possibilitou o prolongamento da vida, contudo nem sempre 

com qualidade. Muitas vezes, a dilatação da vida é sinônimo de 

sofrimento e dor. 

Por esse motivo, deve-se analisar se a prática médico-hospitalar 

proporciona um alongamento da vida com qualidade e dignidade, 

ou apenas uma ampliação do processo de morte, aumentando a an-

gústia do enfermo e de sua família e amigos. 

As pessoas próximas, muitas vezes tomadas de um egoísmo 

inconsciente e não intencional, de início querem que seus entes 

queridos permaneçam ao seu lado o maior tempo possível, in-

dependentemente do custo, não apenas material, mas sobretudo 

humano. A cada dia cresce a preocupação com a relação médico–

paciente, em especial no que diz respeito aos direitos do paciente. A 

atividade médica, ao longo do tempo, perdeu a aura de sacralidade 

que possuía na antiguidade. O médico deixou de ser visto como um 

sacerdote, que detinha em suas mãos, em razão de seu ofício, um 

poder metafísico de determinar quem seria ou não curado de uma 

enfermidade. Atualmente, o profissional da saúde é visto como 

qualquer outro trabalhador, sujeito a erros, acertos e críticas, e o 

paciente não é mais visto como uma figura inferiorizada, sujeita aos 

desejos e decisões exclusivas do médico. 

Com a grande revolução da biotecnologia e da medicina nas 

últimas décadas, temas anteriormente inimagináveis emergem ei-

vados de polêmicas, merecendo uma análise ética e jurídica, para 

que a ciência atinja suas finalidades sem, contudo, violar os direitos 

humanos fundamentais.

A biotecnologia evoluiu e permanece avançando em ritmo ace-

lerado. Com ela evoluíram os procedimentos de análise e de comba-

te a enfermidades. Surgiram novas técnicas e a superespecialização 

dos profissionais da medicina, especialidades preventivas, curati-

vas e paliativas; desenvolveu-se a medicina estética e clínica; houve 

inestimável avanço dos equipamentos. Mas o que ainda determina 

o sucesso ou não do tratamento é o relacionamento interpessoal que 

se estabelece entre os dois principais envolvidos: médico e paciente.
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Essa relação deve ser embasada na confiança e no respeito mú-

tuos. Não haverá sucesso em qualquer procedimento ou conduta se 

ela for rompida.

Os novos conhecimentos sempre são utilizados com o escopo de 

minorar o sofrimento humano, ou existem outros interesses na sua 

utilização?

Não raro, os novos conhecimentos científicos empregados no 

intuito de prolongar a vida do paciente terminal, ao invés de lhe 

darem mais qualidade de vida, acabam por violar o seu corpo e a sua 

dignidade, resultando em tratamentos desprendidos de aspectos 

humanizados.

A informação acerca de tratamentos e procedimentos médico-

-hospitalares está disponível a todos, profissionais ou sujeitos da 

conduta médica, e ambos devem decidir juntos, após criteriosa 

ponderação das consequências, qual será a melhor opção.

Há como decidir de modo completo e permanente, sem acesso à 

totalidade das informações, com esclarecimentos parciais? 

Evidentemente, a ausência de informação torna o sujeito inapto 

a opinar e decidir. Todavia, apenas informação não é o bastante. Ele 

deve analisar seus valores enquanto ser humano, não optando por 

procedimentos que lhe trarão mal maior do que aquele causado pela 

própria enfermidade.

Toda intervenção que exponha o indivíduo a risco deve ser an-

tecedida pela expressa autorização daquele que se submeterá a essa 

prática. Para fazer isso de modo consciente e efetivo, é imperioso 

que o sujeito seja esclarecido acerca dos riscos e benefícios que o 

procedimento apresenta, bem como de terapias alternativas. O ins-

trumento capaz de comprovar a autorização e o esclarecimento é o 

termo de consentimento, o qual deve ser manifestado de forma livre 

e consciente. Contudo, resta a hipótese de o indivíduo não aceitar 

ser submetido a tal prática, recusando o tratamento. Neste caso, as 

diretivas antecipadas de vontade (DAV) permitem que qualquer 

indivíduo capaz, e em pleno estado de consciência, determine a 

quais práticas se recusa a ser submetido caso, no futuro, padeça de 
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doença terminal, incurável, com quadro clínico irreversível e seu 

estado não lhe permita manifestar sua vontade.

Foi nesse contexto que surgiu a Resolução n. 1.995/2012 do 

Conselho Federal de Medicina (CFM), que reconhece a necessidade 

de respeitar a autonomia do paciente e regulamenta o instituto das 

diretivas. 

Mas quais são as consequências éticas e jurídicas, oriundas da 

relação médico–paciente, fundamentadas no cumprimento ou des-

cumprimento das diretivas antecipadas de vontade?

No estudo que originou este livro, nos ocupamos desses temas, 

buscando resposta para essa indagação. 

Consideramos que não apenas a vida digna, mas também a 

morte digna deve ser analisada, mensurando-se a validade do pro-

longamento artificial de vidas inviáveis, em situações irreversíveis, 

quando o sujeito está inconsciente, bem como o consentimento 

esclarecido por meio de instrumento próprio.

A vida é um conjunto de incertezas. A única certeza é seu térmi-

no, restando ainda incerto em qual momento acontecerá. A morte é 

o capítulo derradeiro do livro da vida, que todos os autores escreve-

rão, porém resta saber como cada um o fará.

Tendo-se a morte como algo natural e certo, é necessário pre-

servar a relação de respeito e confiança adquirida ao longo da vida, 

e o maior sinal de respeito à relação médico–paciente é preservá-la 

mesmo nesse momento.

Seria a morte um inimigo que deve ser combatido a qualquer 

custo, inclusive com o sofrimento do paciente, ou apenas mais 

uma etapa da vida, em que a dignidade humana também deve ser 

defendida?

O respeito ao paciente apenas existe se seus desejos e suas es-

colhas são acatados. É inadmissível qualquer procedimento em 

paciente terminal que, com o intuito de prolongar-lhe a vida, ape-

nas amplie seu sofrimento e contribua para dilatar sua morte.

Entretanto, em virtude da própria enfermidade, muitas vezes 

o paciente, nessa fase terminal, encontra-se impedido de mani-

festar, de modo consciente e inequívoco, sua vontade de aderir ao 
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tratamento ou procedimento proposto, o que causa insegurança, 

angústia e dor a familiares e profissionais da saúde sobre a decisão a 

tomar. Pessoas próximas são importantes nesses momentos.

A pesquisa apresentada neste livro teve natureza teórica. Pre-

ponderou nela a análise bibliográfica, com a leitura e a análise de 

publicações que tratam dos aspectos normativos e conceituais rela-

cionados ao tema. O enfoque principal recaiu sobre a importância 

do consentimento livre e esclarecido dos sujeitos da pesquisa, privi-

legiando aspectos bioéticos e constitucionais. Também analisamos 

julgados extraídos de tribunais nacionais e estrangeiros. 
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