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3 
REFLEXÕES SOBRE O CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO

O Belmonte Report teve fundamental importância para a dis-

cussão da autonomia da vontade nas questões que envolvem a 

bioética. Estudos e debates não aconteceram apenas quando do 

surgimento do documento, mas persistem até a atualidade.

Uma das discussões que ganharam corpo com o desenvolvi-

mento do pensamento bioético e jurídico refere-se ao consenti-

mento do sujeito a sujeitar-se a procedimentos e pesquisas. Esse 

consentimento, que deve obrigatoriamente ser manifestado após 

esclarecimento prévio e de forma livre, é corolário do princípio 

da autonomia da vontade, disposto pela primeira vez no diploma 

norte-americano e tido como princípio basilar da bioética.

Argumenta-se que a mudança no modo como se estabelece a re-

lação médico–paciente pode ser a responsável pelo reconhecimento 

desse importante direito, mas também pode-se considerar que esse 

princípio seja apenas um desdobramento da dignidade da pessoa 

humana.

A relação médico–paciente baseia-se exclusivamente na con-

fiança. Desse modo, uma atitude inapropriada pode comprometer 

essa relação. Para que se mantenha adequada, é preciso fidelidade 

de ambas as partes. O profissional deve preservar as informações 

que lhe são confiadas, esclarecendo os riscos, benefícios e prognós-

ticos concernentes ao procedimento a quem busca seus préstimos. 
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O médico é escolhido pelo paciente, ou pela sua família, para au-

xiliá-lo na prevenção ou no tratamento de uma enfermidade. Cabe 

ao paciente administrar a sua saúde. Nesse contexto, a consulta e o 

ato médico tornam-se uma relação de sinergia (Sgreccia, 2009).

Existe uma relação assimétrica entre médico e paciente. O pro-

fissional da saúde dispõe do conhecimento técnico imprescindível 

para a restituição da saúde. Já o paciente encontra-se fragilizado 

física ou mentalmente, por causa da doença (Tavares, 2008). Essa 

relação, que por sua própria natureza já é desigual, tornou-se ainda 

mais distante com o avanço biotecnológico, que contribuiu para 

que cada vez mais os profissionais se superespecializassem. Ocor-

reu a desumanização do médico, que se tornou um técnico, igno-

rando, muitas vezes, os aspectos humanos, fundamentais na relação 

médico–paciente (Sampaio, 2010).

Apesar de desgastada, essa relação ainda tem importância. 

Muitos profissionais zelam por ela, guiados pelo Código de Ética 

Médica. O Código, no capítulo I, ao estabelecer os princípios fun-

damentais do diploma, remete aos ensinamentos de Hipócrates 

e “[...] defende o amor ao paciente como forma de amor pela arte 

médica” (Neves, 2010), orientando a atuação profissional. Esse do-

cumento reconhece também os princípios bioéticos que garantem 

ao paciente: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, 

cidadania, responsabilidade e dignidade humana.

A relação médico–paciente não apresenta uma só forma. São 

múltiplas as maneiras como ela acontece (Sgreccia, 2009). 

Na relação dita paternalista, ou genitoral, ou sacerdotal, o médi-

co assegura ao paciente todas as intervenções que promoverão a sua 

saúde e o seu bem-estar. A participação do paciente nas decisões é 

mínima. Prevalecem as escolhas do profissional, que figura como 

um tutor, em detrimento daquelas do enfermo. Isso, todavia, se 

restringe a situações de emergência.

No modelo de relação denominado informativo, científico, en-

genheirista ou do usuário, o médico tem o dever de informar ao 

paciente todos os riscos e benefícios do tratamento. A intervenção 

necessária acontecerá apenas com a anuência do enfermo. Esta-
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belece-se uma relação contratual, em que o profissional da saúde 

reduz-se à condição de um prestador de serviços qualificado. Ela 

não se baseia na confiança e tem como característica principal a 

impessoalidade.

Na relação do tipo interpretativa, o médico tem a função de 

ajudar o paciente em suas escolhas. Não se limita a informar os 

riscos e benefícios de cada procedimento, mas busca esclarecer e 

aconselhar. Essa espécie de aconselhamento requer que o tempo 

da consulta seja estendido, o que nem sempre é possível, em razão 

da falta de disponibilidade do profissional e de interesses econô-

micos. Todavia, a principal limitação é, muitas vezes, a falta de 

preparo desses profissionais da saúde para cumprir essa função de 

aconselhamento. Isso pode criar outro problema: o paciente pode 

ser influenciado pelas perspectivas do médico, o que limita a inter-

pretação e a escolha do próprio paciente.

No modelo deliberativo de relação, o médico tem o dever de in-

formar o paciente sobre os aspectos clínicos do procedimento. Atua 

como um irmão mais velho, um mestre, aconselhando o enfermo 

e mostrando-lhe quais os valores subjetivos, como crença, con-

vicções e características pessoais, devem ser valorados, associados 

aos riscos e benefícios, para decidir se aceita ou não o tratamento. 

O paciente tem sua autonomia respeitada. O que se critica, nesse 

modelo, é que o profissional da saúde não conhece os valores mais 

relevantes para cada paciente. Além do mais, o paciente busca o 

médico para tratar a sua enfermidade, e não para um debate moral. 

A função desse profissional da saúde é oferecer apoio, seja na 

forma de prevenção, tratamento ou alívio da dor. Ele deve conhecer 

as aflições, os medos e as necessidades do enfermo e ampará-lo, 

pois certamente ele estará inseguro quanto ao seu futuro. A vida e a 

dignidade de qualquer pessoa devem ser os fundamentos de todas 

as relações sociais, independentemente de serem hierárquicas. 

Entretanto, se uma das partes envolvidas nessa discussão, ou um 

grupo específico, está mais bem informada do que outra, poderá 

haver zonas de atrito e desequilíbrio (Sztajn, 2012). A necessidade 

de definir condutas relativas à qualidade de vida do paciente ou ao 
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seu prolongamento, assim como quaisquer outros procedimentos 

que, por motivos alheios à vontade do paciente e do profissional, 

podem alterar o modo de viver do primeiro, em razão da interven-

ção médico-hospitalar, devem ser discutidos pelas partes envolvi-

das, para esclarecimento sobre o seu conteúdo. 

Acepção jurídica e bioética do termo de 
consentimento 

A acepção jurídica do termo “consentimento”, segundo De Plá-

cido e Silva (2004), deriva do verbo latino consentire, que significa 

“ter o mesmo sentir, estar de acordo, concordar”. Pode ser interpre-

tada como a manifestação de vontade definitiva. O consentimento 

confere validade ao ato jurídico, por essa razão deve ser deferido de 

modo livre e com seriedade. Demonstra que o manifestante con-

corda com o ato que será praticado e o autoriza, conferindo poder 

à pessoa que irá praticá-lo. A ausência de consentimento constitui 

um obstáculo à realização do ato (Silva, 2004). 

O consentimento diz respeito a autorizar uma pessoa a agir 

para determinado fim. Especialmente no caso de consentimento 

para procedimento médico-hospitalar, autoriza-se o profissional a 

atuar na esfera físico-psíquica do paciente, a fim de promover a sua 

saúde. É imperioso destacar que o consentimento informado não 

se restringe a permitir ao paciente a escolha do profissional que irá 

cuidar de sua saúde (Rodrigues, 2010). Ele deve receber esclareci-

mentos sobre o procedimento a que poderá ser submetido, para só 

então dar a sua autorização e manifestá-la.

A origem do consentimento não é encontrada em Hipócrates, 

mas constitui uma contribuição da ciência jurídica para a medicina, 

auxiliando-a, com os ideais emanados da teoria dos direitos hu-

manos, na sua concretização como direito primário e fundamental 

(Tamayo, 2004). 

A manifestação do consentimento demonstra a instrumentali-

zação do diálogo entre o profissional da saúde e o tomador de seus 
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serviços, permitindo o início da prestação médica. Essa manifesta-

ção deve ser realizada a cada nova intervenção (Kfouri Neto, 2007).

O consentimento livre e esclarecido, embora derive de autono-

mia, não pode ser considerado sinônimo dela, uma vez que a res-

ponsabilidade técnica e moral do profissional da saúde permanece, 

independentemente da adesão ou recusa do paciente ao tratamento 

proposto.

Ademais, uma decisão relativa à qualidade de vida deve ser 

tomada de modo ponderado, o que acontece somente quando são 

esclarecidas todas as dúvidas referentes aos procedimentos, sobre 

as suas consequências, os seus benefícios, os seus possíveis riscos. 

Essa conduta fortalece a relação médico–paciente, que é tipicamen-

te fiduciária (Sztajn, 2012). 

O médico tem o dever de informar o paciente. As dúvidas devem 

ser sanadas de maneira simples e de fácil entendimento. O paciente 

não possui os conhecimentos técnicos do profissional, nem conhece 

o conteúdo dos procedimentos médico-hospitalares. Além disso, 

encontra-se frágil física e psicologicamente, em razão da doença. 

No entanto, é importante ressaltar que, em alguns casos, a ma-

nifestação do consentimento pode estar prejudicada por vícios da 

vontade do paciente, em razão de erro, intimidação ou dolo (Drum-

mond, 2013).

A informação ao paciente, por exemplo, pode ser comunicada de 

modo equivocado ou pouco claro, dificultando a sua compreensão.

A intimidação poderá ocorrer quando o profissional, ao receber 

a recusa do paciente, argumentar que, se não for realizado o proce-

dimento, haverá o risco de perda das coberturas contratadas junto à 

prestadora de serviços médico-hospitalares ou à seguradora.

O dolo é menos frequente, em razão da própria finalidade da 

atividade profissional, que é aliviar o sofrimento e salvar vidas. Ele 

ocorre quando o médico, ardilosamente, engana o paciente com o 

objetivo de obter a sua manifestação de vontade. 

O consentimento livre e esclarecido é fundamental para de-

monstrar que a autonomia do sujeito foi respeitada, que ele foi 

informado sobre os riscos do procedimento (não maleficência) e os 
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seus possíveis benefícios (beneficência) e que, se necessário, terá 

acesso a dados colhidos em pesquisas, a fármacos, a tratamentos, 

entre outros aspectos (equidade).

Esse documento é, portanto, a síntese, a corporificação dos li-

mites bioéticos, éticos e morais, em relação aos procedimentos aos 

quais um paciente se submeterá, sendo garantido o respeito à dig-

nidade humana e à vida, contribuindo para a discussão sobre os 

limites e princípios bioéticos.

Deve ser dada especial atenção à informação, que deve ser com-

pleta e renovada a cada ato (Sgreccia, 2009).

Só há verdadeira autonomia quando a vontade dos sujeitos da 

relação (médico, paciente e familiares), assim como os seus limites, 

estão expressos de modo claro. Apenas por meio dessa dialética é 

possível escolher a conduta mais adequada.

Por décadas, o consentimento informado recebeu críticas da 

comunidade médica, com a alegação de que, se o paciente tivesse 

acesso a todas as informações de modo detalhado, incluindo os me-

nores riscos, isso geraria ansiedade e desconforto, diante da incer-

teza, com a consequente elevação dos índices de recusa e abandono 

das terapias. O termo de consentimento livre e esclarecido chegou 

a receber denominações pejorativas, como termo de ressentimento 

(Grinberg; Chehaibar, 2012).

Os diagnósticos e prognósticos, assim como os riscos, devem ser 

informados com prudência, tendo em conta os efeitos psicológicos 

sobre o paciente (Sgreccia, 2009).

Muitas vezes, a informação equivocada, transmitida de modo 

inadequado, em linguagem inacessível, faz que se entenda o con-

sentimento apenas como uma etapa burocrática no tratamento da 

enfermidade. 

Apenas esclarecer os riscos e benefícios não é suficiente. O mé-

dico deve oferecer opções de tratamento, explicando ao paciente 

quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

Não se pode esquecer que muitos pacientes preferem o modelo de 

relação paternalista, confiando ao médico os destinos do tratamento. 

Equivocadamente, imaginam que a responsabilidade técnica, que 
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é exclusiva do profissional, está sendo compartilhada com eles, ou 

depositam confiança no profissional e sentem-se seguros com ele, ou 

têm medo de receber uma má notícia, encontrando-se diante de uma 

situação concreta, quando antes havia apenas uma possibilidade.

Muitas vezes, o próprio profissional da saúde faz uso do termo 

de consentimento como instrumento preventivo, com o objetivo 

único de documentar que o procedimento escolhido era o mais ade-

quado, na eventualidade de se discutir sua responsabilidade.

Respeitar a vontade do paciente, manifestada no consentimen-

to, é essencial para a relação médico–paciente. O profissional deve 

sempre objetivar o bem-estar e a dignidade de quem busca seus 

préstimos (Hossne, 1995).

Reconhecendo a importância da relação médico–paciente e bus-

cando preservar a autodeterminação do paciente e a autonomia 

técnica do médico, na Itália, o Comitato Nazionale per la Bioetica 

(Comitê Nacional para a Bioética) editou, em 1992, algumas dire-

trizes para nortear essa relação.

O termo de consentimento livre e esclarecido é um documento 

em que o paciente, após ter recebido todas as informações e sanado 

todas as dúvidas sobre um ou mais procedimentos terapêuticos 

e diagnósticos, manifesta seu consentimento ao médico para que 

sejam realizados. Na maioria das vezes, recomenda-se que a mani-

festação seja feita na forma escrita (Barbosa, 2014). 

O documento determina que a relação estabelecida entre o pro-

fissional e o enfermo deverá ser duradoura, quando este padecer de 

doença relevante ou de difícil diagnóstico. O médico deve conhecer 

a personalidade de quem confia em seus serviços e estar preparado 

para auxiliá-lo. As más notícias devem ser dadas de modo pruden-

te, de modo a evitar o agravamento da doença. As comunicações 

devem ser feitas de modo claro, com linguagem acessível e de fácil 

compreensão, de maneira que possam ser objetiva e integralmente 

entendidas por qualquer pessoa. O profissional não deverá se sub-

meter ao desejo de familiares que pretendam omitir a gravidade dos 

prognósticos do paciente, deixando que ele próprio tome as suas 

decisões (Sgreccia, 2009). 
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O consentimento livre e esclarecido pode inclusive ser consi-

derado um direito da personalidade, além de representar uma ga-

rantia contra invasões à intimidade física e psíquica do paciente. 

A prática da bioética é caracterizada pelo respeito aos princípios 

ético-jurídicos, associados aos valores socioculturais, evidenciados 

nas tradições e nos costumes (Neves, 2003). 

Na análise bioética, não existem soluções únicas, porém é neces-

sário assegurar a toda e qualquer pessoa uma vida com condições 

dignas, e não é fora de propósito dizer que a dignidade, muitas 

vezes, está na razão direta do atendimento dos interesses mais pes-

soais, e cabe ao direito zelar pela garantia e manutenção de uma vida 

digna e pelos interesses legítimos de uma pessoa.

Modos de manifestação de vontade 

A manifestação de vontade pode acontecer de diversas formas: 

por escrito, oral ou digitalmente, de modo explícito ou tácito, pes-

soalmente ou por representação. Não há uma forma especial que 

deva adotada, salvo quando o consentimento apresenta uma impor-

tância singular, ou quando é usada a representação, quando se deve, 

obrigatoriamente, adotar a forma escrita (Sgreccia, 2009).

O profissional da saúde poderá informar oralmente o paciente, o 

qual poderá manifestar sua aprovação ou recusa também oralmen-

te. Contudo, essa forma de manifestação de vontade não é a mais 

adequada, porque alguma informação importante pode não receber 

a atenção necessária ou não ser entendida de maneira adequada, 

em toda a sua amplitude. Ademais, passados alguns dias, poderão 

surgir dúvidas, e o paciente, que é a parte mais frágil na relação, será 

ainda mais prejudicado.

Existe ainda a possibilidade de, em momento posterior, o médi-

co precisar demonstrar que deu esclarecimentos de modo adequado 

ao paciente, que cumpriu com sua responsabilidade ética e jurídica, 

mas terá enormes dificuldades para fazer isso.
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Diante de todos esses riscos para ambas as partes da relação, a 

manifestação de vontade feita oralmente não é considerada a forma 

mais adequada. É a mais frágil de todas as modalidades, contudo, 

ainda assim, é melhor tê-la do que não ter o consentimento.

A manifestação expressa digitalmente apresenta pouca aplica-

ção prática. As informações são disponibilizadas on-line, a mani-

festação do paciente pode ser feita por meio de gravação de áudio, 

vídeo, ou através de uma apresentação. Essa forma possibilita a re-

tomada das informações, caso surjam dúvidas ou equívocos, assim 

como permite comprovar a sua existência, se necessário, preservan-

do os profissionais da saúde e aqueles que usam os seus serviços.

A manifestação por escrito é mais comum do que aquela feita 

digitalmente e menos comum do que a oral. O consentimento do 

paciente é colhido por meio de assinatura. Uma via fica com o pro-

fissional ou o serviço de saúde, e outra, com o paciente. 

No caso de alguns procedimentos, é exigido o uso dessa forma 

de manifestação de vontade, como: reprodução assistida, utilização de 

determinados fármacos que causam má-formação fetal e doação 

de órgãos e tecidos. É prudente que a recusa consciente a interven-

ções, procedimentos e terapias que acarretem risco à integridade 

física, psíquica ou à vida do paciente seja expressa por escrito, como 

no caso de recusa de transfusão em razão de credo religioso.

Essa espécie de consentimento livre e esclarecido também per-

mite a comprovação de sua existência se houver essa necessidade 

em algum momento. Representa uma segurança para o médico 

e o paciente, pois fica demonstrado que foram cumpridos, nesse 

momento inicial, os preceitos jurídicos, éticos e bioéticos, materia-

lizados no instrumento de manifestação de vontade.

A manifestação pode ocorrer de maneira explícita, utilizando-se 

uma das formas de consentimento abordadas, mas também pode 

ser tácita, quando o paciente, após receber todas as informações 

acerca da terapêutica, dos prognósticos, das reações esperadas e 

adversas, não firma nenhum documento que expresse sua adesão 

ao tratamento, mas a sua conduta deixa claro, ainda que no silêncio, 

que ele aceita submeter-se à terapia oferecida.

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   81Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   81 31/12/2015   15:07:5831/12/2015   15:07:58



82  MATHEUS MASSARO MABTUM • PATRÍCIA BORBA MARCHETTO

Ocorre consentimento tácito quando o enfermo se apresenta na 

data e no local indicados para a realização do procedimento, faz uso 

de algum fármaco prescrito ou não pratica atividades que foi orien-

tado a evitar. Em todas essas situações, essas atitudes do paciente 

demonstram seu interesse em aderir ao tratamento, mesmo sem 

qualquer manifestação expressa. 

É comum o próprio paciente demonstrar o desejo de aderir a 

uma terapêutica, mas a manifestação de vontade pessoal, embora 

seja a regra, não é a única possibilidade. Muitas vezes, outras ocor-

rências fazem que o paciente perca a capacidade de exercer a sua au-

todeterminação, sendo necessário que outra pessoa faça isso por ele.

O consentimento esclarecido por representação é fundamental 

para a relação médico–paciente nas situações em que o último está 

inconsciente. É o caso e de pacientes acometidos por doenças men-

tais, ou em estado vegetativo, e de pacientes que, apesar de cons-

cientes, não podem agir, como nos casos de menores e incapazes. 

Em caso de urgência, quando o paciente encontra-se em risco 

iminente de morte, a equipe médica fica desobrigada de obter a 

manifestação de vontade, pois um valor mais alto, a vida humana, 

está em risco e, nesse caso específico, aguardar o consentimento 

seria sem sentido, colocaria em risco a vida e a dignidade da pessoa. 

Capacidade e discernimento: termos sinônimos ou 
complementares?

É comum perguntar-se quem pode consentir, a quem cabe a 

manifestação da vontade, quais são os indivíduos que podem ex-

pressar seu desejo, se existem limites à autodeterminação.

A autonomia do sujeito, quando o objeto é um procedimento mé-

dico-hospitalar, deve seguir padrões mais rígidos do que aqueles nor-

malmente utilizados nas demais relações da vida civil (Sztajn, 2012).

O ordenamento jurídico é responsável por determinar quem 

está habilitado a práticar determinados atos jurídicos, aptidão que 

recebe o nome de capacidade.
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A capacidade permite conferir validade aos atos praticados por 

uma pessoa, atribuindo-lhes efeitos jurídicos que podem criar, 

extinguir ou modificar relações jurídicas. Portanto, não se trata 

de simples direito subjetivo, mas antecede a ele, é seu pressuposto 

(Pacifici-Mazzoni, 1871).

A norma civil inicialmente estabelece a capacidade de fato,2 de 

modo genérico, inerente à condição humana. Mas há também a 

capacidade de direito, que permite a uma pessoa exercer os atos da 

vida civil de modo pleno. 

Não são todas as pessoas que detêm a capacidade de direito. Em 

um primeiro momento, o diploma civil estabeleceu o critério bio-

lógico3 para definir quem tem essa capacidade. Apenas os maiores 

de 18 anos a possuem, e mesmo entre eles pode haver limitações,4 o 

que acontece quando não possuem o discernimento necessário para 

expressar sua vontade.

Usar o discernimento é, por meio de um critério de juízo, de 

valor, de prudência, diferenciar um ato prejudicial de um ato be-

néfico, o correto do incorreto, o conveniente do não conveniente, a 

conduta lícita da ilícita (Chaves, 1977).

Não apresentam discernimento pessoas com desenvolvimento 

mental incompleto ou reduzido. Os toxicômanos, os que habi-

tualmente ficam ébrios e até mesmo o enfermo podem apresentar 

 2 Brasil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1o – Toda pessoa é capaz 

de direitos e deveres na ordem civil.”

 3 Lei n. 10.406. “Art. 5o – A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 

quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.”

 4 Lei n. 10.406. “Art. 3o – São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil: I – os menores de dezesseis anos; II – os que, por enfer-

midade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 

prática desses atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade.

Art. 4o – São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 

I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II – os ébrios habituais, 

os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discerni-

mento reduzido; III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental com-

pleto; IV – os pródigos.”
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ausência de discernimento, sendo necessário que um médico ateste 

sua capacidade ou incapacidade (Anderson, 2009).

No caso do consentimento, o paciente deve ter discernimento 

para exercer sua autonomia, compreender o significado de sua de-

cisão e aderir ou recusar o procedimento oferecido. A função do 

médico é atestar se o sujeito está apto a decidir (Naves, 2002). Sem 

discernimento, o paciente está impedido de manifestar seu consen-

timento, invalidando o ato por completo.

Uma pessoa só é capaz de decidir quando consegue entender a 

informação que lhe é transmitida e avaliar as propostas que lhe são 

apresentadas, tendo em vista o resultado que espera ser obtido, se-

gundo os seus desejos e os seus valores (Beauchamp, 1979).

O discernimento pode ser entendido como a capacidade de uma 

pessoa de consentir, de escolher, entre as alternativas que lhe são 

apresentadas, a que melhor satisfaz os seus interesses. Ele pode ser 

considerado outra espécie de capacidade, que deve somar-se à ca-

pacidade de direito e de fato (Pereira, 2004). Diferencia-se da capa-

cidade civil porque nele não há um critério objetivo, como o critério 

etário. É necessário analisar o caso concreto para poder verificar se 

o indivíduo tem capacidade para expressar seus desejos, com base 

nos seus juízos de valores.

Cada vez mais defende-se a relativização dos critérios objetivos 

de capacidade, de modo a permitir ao incapaz exercer sua autono-

mia em decisões referentes exclusivamente aos direitos da persona-

lidade (Teixeira, 2010).

A adoção de critérios etários e biológicos para determinar a ca-

pacidade civil muitas vezes compromete o exercício regular dos 

direitos da personalidade, afetando seu titular, retirando-lhe ou 

relativizando sua dignidade (Dadalto, 2013).

Não se pode negar que capacidade civil e discernimento são 

complementares, contudo não são sinônimos, pois há menores de 

18 anos que conseguem valorar suas condutas de modo prudente, 

distinguindo de maneira adequada o que lhes é benéfico do que é 

prejudicial. Possuem discernimento, mas não capacidade civil. 
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Algumas vezes, a capacidade civil aparece desacompanhada do 

discernimento. É o caso de uma pessoa maior de idade acometida 

de enfermidade grave que lhe causa sérios transtornos emocionais.

Desse modo, o consentimento para práticas médicas só será 

válido quando estiverem associados a capacidade civil e o discerni-

mento. Em qualquer outra situação, ele não produzirá efeitos.

Relevância jurídica

Inúmeras atrocidades foram cometidas nas guerras que ante-

cederam o Código de Nuremberg, e são inumeráveis os abusos de 

Tuskegee, no estado norte-americano do Alabama, cometidos em 

pesquisas que se estenderam do ano de 1932 até 1972. Nelas, ho-

mens negros e socioeconomicamente vulneráveis foram utilizados 

como cobaias, com a finalidade de identificar os efeitos da sífilis e 

de fármacos, as reações esperadas e adversas em seres humanos. 

Na época já havia o termo de consentimento livre e esclarecido, 

mas os sujeitos não recebiam esclarecimentos sobre os riscos e 

benefícios da pesquisa, tampouco manifestavam o seu consenti-

mento. Diversos hospitais possuíam uma lista com os nomes dos 

sujeitos, verdadeiras “cobaias humanas”, aos quais não devia ser 

ministrada penicilina, pois isso influenciaria os resultados da pes-

quisa (Grinberg; Chehaibar, 2012).

A ciência jurídica é responsável por impedir abusos e danos à 

população. Essa deve ser a principal contribuição do direito para a 

manutenção de uma sociedade ética, justa e igualitária.

As previsões legais sobre o tema ainda são incipientes, mas já 

se começa a reconhecer a necessidade de regulamentar o assunto, 

devido à sua importância para a sociedade atual e às consequências 

trágicas de sua ausência.

Como não existem leis específicas que versem sobre a necessi-

dade de exigir o termo de consentimento em pesquisa científica, os 

estudiosos da bioética e do biodireito acabam buscando em leis ge-

rais subsídios que auxiliem na estrutura jurídica do consentimento 
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livre e esclarecido, como meio de defesa da autodeterminação do 

paciente, que é um direito fundamental, atinente à personalidade e 

à dignidade humana. 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), órgão 

associado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), no ano de 1996 

editou a Resolução n. 196/96, que estabeleceu as diretrizes éticas 

para pesquisas envolvendo seres humanos, dedicando o item IV 

especialmente a o consentimento livre e esclarecido.

Após múltiplas sugestões de diversos pesquisadores e comitês de 

ética em pesquisa, no ano de 2012 o Conep substituiu a Resolução 

n. 196/96 pela Resolução n. 466/12, que também destinou o item 

IV para as diretrizes acerca do consentimento livre e esclarecido.

Essas resoluções reconheceram que dar o consentimento é exer-

cer a autodeterminação, é manter a dignidade, e estabeleceram que 

as informações constantes no instrumento devem estar redigidas 

em linguagem clara e acessível, respeitando as características cul-

turais, a condição socioeconômica e a autonomia do manifestante.

Embora o interesse das resoluções seja a pesquisa, como não há 

norma própria que verse sobre o consentimento livre e esclarecido, 

elas podem ser usadas, por analogia, aproveitando-se o que for 

compatível no contexto clínico.

O Conselho Federal de Medicina também demonstrou especial 

interesse em garantir o respeito à autodeterminação do paciente, 

dedicando princípios e artigos do Código de Ética Médica ao tema.

O Código estabelece, no Capítulo I, que versa sobre princípios 

fundamentais, que o profissional deve aceitar as escolhas do pa-

ciente em relação à terapêutica, desde que adequadas em termos 

técnicos. 

No Capítulo III, impõe ao médico que colha o consentimento 

em casos de inseminação artificial, transplante de órgãos e tecidos, 

esterilização, terapia e manipulação genética ou abortamento, con-

forme dispõe a legislação. 

No Capítulo IV, proíbe o profissional de atentar contra a au-

tonomia da vontade do paciente, que poderá recusar a terapia 

médico-hospitalar. 

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   86Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   86 31/12/2015   15:07:5831/12/2015   15:07:58



O DEBATE BIOÉTICO E JURÍDICO SOBRE AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DA VONTADE  87

A relação com pacientes e familiares é o tema do Capítulo V, que 

assevera que, sempre que houver possibilidade, o paciente deverá 

ser informado sobre as práticas diagnósticas e terapêuticas, devem 

ser oferecidas alternativas de tratamento, e ele deve ter a liberdade 

de buscar outra opinião.

Apesar da lacuna legislativa, a relevância jurídica da manifes-

tação de vontade como pressuposto da autonomia, em respeito à 

dignidade humana, é uma garantia constitucional.

O inciso II do art. 5o da Constituição Federal determina que 

ninguém será compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se 

não estiver previsto em lei.

O Código Civil também dispõe acerca da necessidade de colher 

o consentimento para intervenção médico-hospitalar, no art. 15, ao 

determinar que ninguém poderá ser constrangido a aderir à terapia 

médico-hospitalar.

Assim, nenhuma pessoa será obrigada a se submeter à terapia, 

salvo se concordar com os procedimentos e intervenções. Se discor-

dar, poderá manifestar livremente sua recusa. 

No Brasil, apenas o estado de São Paulo, por meio da Lei Esta-

dual n. 10.241, de 1999, conhecida como Lei Covas, prevê o respei-

to à autonomia dos usuários dos serviços de saúde, que se dá pelo 

consentimento informado, sendo permitido ao enfermo inclusive 

escolher o local de sua morte.

É cristalina a evolução normativa do instituto. Embora ainda 

não seja regulamentado de modo completo e específico, não se pode 

ignorar o avanço não só das normas, mas do próprio entendimen-

to sobre autodeterminação. A ciência jurídica não se omitiu e, ao 

longo das décadas, vem cumprindo sua função e buscando discipli-

nar o instituto.

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   87Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   87 31/12/2015   15:07:5831/12/2015   15:07:58




