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Direito à Vida e á liberdade: a transfusão de sangue e a crença religiosa. 

 

Resumo 
 
Tal pesquisa tem por finalidade compreender e demonstrar os pontos fundamentais 

quanto ao direito à vida e à liberdade religiosa, confrontando um e outro sob o 

prisma do direito, com um olhar para a assistência médica. Do estudo realizado se 

verifica que multiplicam-se os problemas enfrentados pelos pacientes em busca de 

atendimento. Dentre esses, destacamos a objeção a certos tratamentos, 

especialmente no que se refere à transfusão de sangue. Assim, diante de duas 

garantias fundamentais, vida e religião, qual seria o caminho a se percorrer? É 

possível a objeção por parte do paciente a tratamentos médicos? A partir do estudo 

realizado compreendemos que é passível a oposição por parte do paciente à 

hemotransfusão. 

 
Introdução 
 

Com o avanço da tecnologia no campo da medicina, seria prepotente por 

parte dos médicos e insensível por parte dos juristas disponibilizarem uma resposta 

invariável à objeção, por parte de alguns pacientes, acerca de tratamentos médicos. 

Nossa Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade religiosa, 

sendo necessária uma análise aprofundada de cada caso e lembrar que as 

transfusões de sangue não são mais consideradas as únicas opções de tratamento 

na medicina; existindo, assim, meios alternativos a esta e que possuem menos 

riscos.  

Em razão das controvérsias existentes sobre o tema optou-se por realizar a 

presente pesquisa visando o melhor entendimento e a exposição dos motivos para a 

recusa da transfusão de sangue por parte dos adeptos da religião “Testemunhas de 

Jeová”. Com a pesquisa realizada verificamos que os religiosos optam por buscar 

melhores tratamentos, sem a utilização de sangue, pois, como foram comprovadas 

em pesquisas anteriores, as transfusões de sangue trazem grandes riscos1.  

De acordo com Mello (2007:26), as Testemunhas de Jeová, no momento em 

que recusam a transfusão de sangue, são mal interpretadas, vez que possuem uma 

convicção fundamental para tal postura, devendo ser respeitada, de modo a honrar 

                                                 
1
 <http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/por-que-testemunhas-jeova-nao-

transfusao-sangue/>. Acesso em: 20 maio de 2013.  

http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/por-que-testemunhas-jeova-nao-transfusao-sangue/
http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/por-que-testemunhas-jeova-nao-transfusao-sangue/


um valor moral, ético e pessoal. A corroborar com o exposto, Leiria (2012:304) 

declara que, quando meios de comunicação, por ignorância ou má-fé, passam a dar 

uma conotação de fanatismos ou suicidas aos adeptos dessa religião, não poderiam 

ser mais equivocados, pois, na verdade, estão apenas buscando outros tratamentos 

e alternativas médicas que reputam seguras e aceitáveis sob o prisma de suas 

convicções religiosas. Forçar, assim, a receber uma transfusão de sangue poderia 

causar danos físicos, sobretudo emocionais e espirituais (Mello, 2007:26).  

Azevedo (2012:277) complementa esta linha de raciocínio no que se refere ao 

desrespeito aos desejos do paciente Testemunha de Jeová, quem aniquilará sua 

esfera mais íntima da vida e sua própria condição de humano.  

Este mesmo autor acrescenta que as Testemunhas de Jeová acreditam na 

Medicina e aceitam os tratamentos, desde que não se utilize sangue. Então, ao 

optarem por outra forma de tratamento, estão, na verdade, exercendo seu direito 

constitucional à autonomia estribada na dignidade da pessoa humana.  

Como sabemos, a dignidade da pessoa humana é a origem de todos os 

direitos fundamentais, pois dentro de cada direito fundamental contém uma parcela 

de liberdade e de autonomia. O direito a vida é garantido em nossa Constituição 

Federal em seu artigo 5º, caput, sendo este alicerçado pela dignidade da pessoa 

humana, ou seja, uma vida com autonomia e liberdade.  

Assim como expressou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao cassar a 

antecipação de tutela que autorizou a transfusão de sangue “o direito à vida não se 

exaure somente na mera existência biológica, sendo certo que a regra constitucional 

da dignidade da pessoa humana deve ser ajustada ao aludido preceito fundamental 

para encontrar-se convivência que pacifique os interesses das partes”2.  

De tal modo, a pesquisa que será demonstrada tem por objetivo esclarecer 

pontos fundamentais ao entendimento das pessoas com relação a este assunto, 

fazendo-as compreender e possibilitar um novo olhar, de modo a formar uma 

sociedade tolerante quanto às diferenças de opiniões. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Agr.191.519-6/001, in www.tjmg.gov.br,j. em 14-08-2007.) 

http://www.tjmg.gov.br,j/


Objetivos 
 

Busca-se com o presente trabalho apontar dados convincentes e comprovar 

que a objeção por parte dos pacientes frente ao procedimento médico sub examine 

é justo perante a Constituição Federal.  

Juridicamente, objetiva-se demonstrar que é vedado ao Estado, sob pena de 

violação ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, impor aos seus cidadãos 

conduta que atente à sua liberdade, bem como à sua convicção religiosa.  

Também se pretender dar vista à compreensão acerca de um tema que gera 

repercussões em âmbito civil e criminal, trazer decisões judiciais que favorecem esta 

pesquisa e tentar mudar a ideia preconceituosa sobre o tema pregado pela mídia.  

 

Metodologia  
 

Para a realização deste trabalho procedeu-se à revisão de bibliografia 

específica sobre o tema, enfrentando-se os mais diversos posicionamentos 

doutrinários e acadêmicos, baseando-se em livros, artigos e pesquisas científicas 

anteriores. 

 
Desenvolvimento 
 

A saúde é direito de todos, mas atualmente tem grande impasse para que o 

paciente encontre um bom atendimento e dentre as várias reclamações existentes 

quanto a prestação eficiente, a objeção a transfusão sanguínea por parte de certos 

pacientes fundados em sua liberdade religiosa gera grande repercussão no âmbito 

jurídico, visto que o Estado muitas vezes por decisões judiciais atribui conduta 

contrária à vontade do paciente. 

O artigo 5º, caput, da Constituição Federal garante a inviolabilidade tanto ao 

direito a vida bem como a liberdade religiosa quando aduz que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”.  

Portanto a vida é uma garantia fundamental em nosso ordenamento jurídico, 

mas não pode se resumir em viver, mas sim ao modo de viver, fundado na dignidade 

do viver. De tal modo os seguidores da religião Testemunhas de Jeová uma 

associação cristã mundial que difunde suas crenças, fundados em base bíblica, e 



diante do recebimento de sangue no corpo pela boca ou veias arteriais recusam-se 

a se submeter a tratamentos médicos ou cirúrgicos que incluam transfusões de 

sangue encarando com uma violação as leis de Deus que constitui preceitos 

fundamentais de sua fé, como se encontra previsto em inúmeras passagens bíblicas 

(Genesis 9:3,4; Levítico 17:14; Atos 15:28,29), optando assim por tratamentos e 

alternativas médicas que não se utilizam de sangue, o que atualmente tem grande 

respaldo médico, como assevera o Digno LIGIERA (2012:305,306) ela (a transfusão) 

também pode reduzir a probabilidade de o paciente continuar vivo. (...) comprovaram 

uma correlação direita, estatisticamente significativa, entre as transfusões 

sanguíneas e a mortalidade de pacientes graves internados em unidades de terapia 

intensiva. Os efeitos adversos das transfusões podem resultar em doenças 

infecciosas transmitidas pelo sangue e também as chamadas reações 

transfusionais.   

Além do direito fundamental a vida é garantida a todos a liberdade de 

consciência ou crença, ou seja, a liberdade religiosa. O Brasil é um País leigo, laico 

ou não confessional, não existindo qualquer religião oficial da República Federativa 

do Brasil, assim pode a pessoa escolher a seita religiosa que lhe convier, e caso 

desejar mudar de religião ou até mesmo não aderir à religião alguma, acaba assim 

que a “ordem constitucional reconhece a religião como uma dimensão relevante na 

vida das pessoas, quer sejam crentes, quer ateístas ou agnósticas”, como se reza o 

artigo 5° § VI da Constituição “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. Mas como proclama o Nobre 

LEIRIA a liberdade de religião, conforme a o dispositivo constitucional, não abrange 

apenas o direito de crer em uma doutrina, mas também o de exercer os preceitos da 

fé professada. Assim pacientes especialmente os da religião Testemunham de 

Jeová, ao rejeitarem as transfusões de sangue, buscam viver de acordo com suas 

crenças o que lhe é assegurado, ainda mais quando não lesem os direitos de 

terceiros.  

Concorda-se com a linha interpretativa de que, havendo a recusa do paciente 

de receber transfusão de sangue não se configura a colisão de direitos fundamentais 

(direito a vida X direito a liberdade religiosa), mas, sim, concorrência de direitos 

fundamentais, pois a conduta se sujeita ao regime de dois direitos fundamentais de 

um só mesmo titular como aduz o Ilustre LEIRIA (2012:305).  



A corroborar com o exposto acima é de grande valia trazer a inviolabilidade a 

intimidade, pois a Constituição também tutela à privacidade no inciso X, do artigo 5º, 

que é um direito que reclama a não ingerência do Estado, da coletividade ou de 

qualquer individuo, conferindo um não fazer, sendo colocada uma barreira em 

benefício do titular do direito que não pode ser violada por quem quer que seja.  

O jurista BASTOS (2012:313) trouxe parecer “quando o Estado determina a 

realização de transfusão de sangue – ocorrência fenomênica que não pode ser 

revertida – fica claro que violenta a vida privada e a intimidade das pessoas no plano 

da liberdade individual. Mascarando-se a intervenção indevida, com o manto da 

atividade terapêutica benéfica ao cidadão atingido pela decisão”.  

Ainda sob a ótica legal, a Constituição brasileira prescreve que a 

obrigatoriedade de realização de conduta deve ser orientada pelo princípio da 

legalidade, conforme estabelece a Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso II: “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Assim como assevera Junior (2012:397) quanto à inconstitucionalidade das 

decisões que submetem os praticantes da religião Testemunhas de Jeová a 

realizarem transfusão de sangue. E nesta mesma linha de raciocínio o Ilustre (38-

397) os direitos fundamentais, dentre os quais merece destaque a liberdade 

religiosa, em sua essência são invioláveis, de modo que toda ingerência estatal que 

implique, em qualquer medida, restrição a esses direitos deve possuir base legal, 

fundamentar-se em interesse público, ser proporcional e não atingir a essência dos 

direitos fundamentais.  

Sendo que a base de todos os direitos fundamentais é dignidade da pessoa 

humana, pois esta vem inscrita como na Constituição da República (artigo 1º, III) e 

como exposto por Barroso funciona como fator de legitimação das ações estatais e 

vetor da interpretação da legislação em geral e ainda como proclama LEIRIA é o 

cume, o ápice do sistema jurídico e nesta mesma toada cito novamente as palavras 

do Ilustre Barroso (2012-350) a dignidade como autonomia envolve, a capacidade 

de autodeterminação, sendo o direito de decidir os rumos da própria vida e de 

desenvolver livremente a própria personalidade. Significa poder realizar as escolhas 

morais relevantes, assumindo a responsabilidade pelas decisões tomadas. Assim 

extrai-se que há decisões na vida que o próprio cidadão é capaz de tomar, escolhas 

existenciais sobre casamento, religião, ocupações e outras que não violem direitos 

de terceiros não podem ser subtraídas do individuo.  



Impor a transfusão de sangue contra a vontade do paciente, que recusa por 

motivos religiosos, seria constranger a sua vontade bem como violar a Constituição, 

pois estaria hierarquizando as normas constitucionais.  

Outra segurança apresentada pelo nosso Ordenamento Jurídico é o disposto 

no artigo 15 do Código Civil, o qual prescreve “ninguém pode ser constrangido a 

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

Denota que caso o médico acredite haver a necessidade de transfundir sangue, 

deverá antes realizar o consentimento do paciente, pois o código supra citado é 

claro ao proclamar que ninguém será obrigado a submeter-se a tratamento médico 

ou intervenção cirúrgica, pois como já exposto e novamente quanto ao risco da 

transfusão de sangue, trazendo certa insegurança ao procedimento.  

 
Resultados Preliminares 
 

Legitima a recusa a tratamento médico, estribada em convicção religiosa, pois 

tem amparo legal, já exposto é inviolável à liberdade de consciência e de crença 

(artigo 5º, VI, VIII, da CF/88), sendo direito fundamental emanado de dignidade 

humana, que garante a todos o direito de fazer suas escolhas existenciais. Também 

sendo assegurada a legalidade das normas, não sendo ninguém obrigado a fazer ou 

deixar de fazer senão em virtude de lei.  

Vedando ao Estado, mediante decisões judiciais impor procedimentos 

médicos que foram recusados pelo paciente. Pois como ensinam CANOTILHO E 

VITAL MOREIRA os direitos fundamentais, enquanto normas fundantes do Estado 

de Democrático de Direito, vinculam as entidades publicas de duas maneiras, a 

primeira de forma negativa, impondo-lhes uma proibição de agressão ou ingerência 

na esfera do direito fundamental, mas a segunda de forma positiva exigindo criação 

e manutenção dos pressupostos de facto e de direito necessário à defesa ou 

satisfação de direito fundamental.  

Ficando mais que claro que por convicções religiosas, a recusa de pacientes 

em se submeter a tratamentos médicos/ cirurgias que envolvam a administração de 

sangue e seus derivados, é absolutamente legitima.  

Muito tem se evoluído no âmbito jurídico e medicinal, sendo vislumbrado 

através de precedentes jurisprudenciais no Brasil em que foi reconhecido o direito de 

o paciente recusar tratamento médicos à base de transfusão de sangue, como o que 



segue da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte/ MG, nos autos 

do processo 024.08.997938-9, que indeferiu o pedido de alvará feito pelo Hospital, 

que pedia autorização a transfundir sangue em um paciente que pertencia à religião 

Testemunhas de Jeová, este passou por cirurgia e apresentava queda progressiva 

dos níveis de hemoglobina.  

O magistrado assinalou que as autoridades públicas e o médico tem o poder 

e dever de salvar a vida do paciente, desde que ela autorize ou não tenha condições 

de manifestar oposição. “Entretanto”, salientou, “estando a paciente consciente, e 

apresentado de forma lúcida a recusa, não pode o Estado impor-lhe obediência, já 

que isso poderia violar o seu estado de consciência e a própria dignidade da pessoa 

humana”. O magistrado ainda mencionou que no seu entendimento ao qual me afilio 

resguardar o direito à vida implica, também, preservar os valores morais, espirituais 

e psicológicos. (...) o juiz não autorizou a realização de transfusão de sangue, que 

estava sendo recusada por motivos religiosos.  
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