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1. RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade analisar o testamento vital, através da 

declaração previa da vontade do paciente terminal, referente à suspensão ou 

abstenção de tratamentos fúteis ou desproporcionados. O referido tema é bastante 

desconhecido em nossa sociedade. A pesquisa versa discutir a possibilidade de 

implantação de uma legislação concernente ao ordenamento jurídico brasileiro, com 

respaldo aos princípios da Constituição Federal e Resolução do Conselho Federal 

de Medicina n°1.995/2012 e, por outro, uma discussão social, com papel da bioética.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Os avanços das ciências médicos das últimas décadas contribuíram para o 

aumento do número de pacientes com doenças terminais no mundo. Os limites do 

corpo humano passaram a ser cada vez mais explorados, tornando o homem 

praticamente instrumento do desenvolvimento da tecnologia. A diferença entre a 

vida e a morte tornou-se mais estreita, havendo divergências de opiniões. Cada 

indivíduo é guarnecido de um padrão moral intrínseco, formando a própria visão da 

morte e do corpo humano. 

O direito à vida é o primeiro grande direito individualmente tutelado pela 

Constituição Federal, por ser alicerce de todo e qualquer direito ou garantia do ser 

humano. O princípio da dignidade da pessoa humana, um dos princípios base que 

regem o estado e o ordenamento jurídico, tem sido constantemente utilizado como 

ponto norteador para o reconhecimento de novos direitos na esfera jurídico-social, 

ou ainda a revisão de posicionamentos mantidas durante os anos costumes ou 

preceitos religiosos, que já não atendem ás realidades políticas e sociais do século 

XXI. 

Tendo em vista a lacuna que se tem entre o que é direito e aquilo que ele 

deveria ser, o projeto exposto trata do Testamento Vital e o direito de escolha do 

paciente em estado terminal, com base aos princípios constitucionais.   

 

3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

O testamento vital é tema discutido no âmbito da saúde e do direito, 

importante instrumento para direcionar a assistência prestada ao paciente terminal 

de acordo com suas aspirações. Tem como objetivo analisar o direito do indivíduo 
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em expressar sua vontade e decisões as quais tomaria por si só caso estivesse em 

posse de pleno gozo de suas faculdades mentais, salvaguardando com reflexos na 

saúde e no direito a vida, de modo a preservar a autonomia privada e a dignidade da 

pessoa humana, seja durante a vida e com o termino dela. Além disso, busca-se 

distinguir o testamento vital enquanto diretivas antecipada de vontade, dos demais 

tipos de testamento reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, que versam 

sobre direito patrimonial. No mais, faz se necessário e adequado mencionar 

assuntos cruciais da Bioética.  

4. METODOLOGIA  

Para alcançar o objetivo proposto, será utilizado o Método de Abordagem 

Dedutiva, assim, através de levantamento com pesquisas bibliográfica haverá a 

coleta de informações através de obras pertinentes, tais como, doutrinas, princípios 

constitucionais em questões da autonomia privada do paciente terminal, legislação 

brasileira, resoluções do Conselho Federal de Medicina n°1995/2015 e, análise a 

literatura em ética médica e bioética sobre o tema, além de pesquisas em revistas 

médicas, considerando-se, ainda, a recepção deste instituto pelo direito estrangeiro.  

5. DESENVOLVIMENTO  

O testamento vital é um documento elaborado por certa pessoa no pleno gozo 

de suas faculdades mentais, com o objetivo de dispor acerca dos cuidados, 

tratamentos que deseja ou não ser submetida, quando estiver com uma doença 

ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitado de 

manifestar livremente sua vontade, ou seja, é a declaração prévia de vontade do 

paciente terminal que pretende assegurar: o direito de optar por uma morte digna, ao 

lado da família e dos amigos, sem sondas, aparelhos e procedimentos 

medicamentosos que prolonguem o sofrimento quando não existir mais possibilidade 

de vida.  

       Como alusivo o testamento vital no Brasil, tem sido utilizada a 

nomenclatura Diretivas Antecipadas de Vontade, ou DAV, tendo em vista que o 

interessado, em um único documento, dispõe sobre uma série de assuntos 

relacionados a tratamentos médicos. Considerado como pertencente ao direito 

privado, tem em sua essência a atenção aos princípios constitucionais, tendo em 

vista que sua elaboração trata de uma junção entre o direito público e privado, pois 
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somente desse modo podemos compreender a essência desse documento e a 

importância da antecipação da vontade por meio dele, uma vez que se trata também 

da preservação de direitos fundamentais expostos em nosso ordenamento, tais 

como: dignidade da pessoa humana, autonomia e até mesmo o direito a morte 

digna. 

O tema tem ganhado força nos últimos tempos, um dos motivos do 

crescimento foi à publicação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) -Resolução 

1.995/2012, começa-se discutir a implantação de testamentos de vida e ou diretivas 

antecipadas de vida, a mesma prevê a consideração das decisões deixadas por 

parte do paciente terminal pelos médicos responsáveis por seu tratamento, sejam 

essas decisões expostas em documentos formais ou até mesmo previamente 

designadas para serem tomadas por indivíduo específico designado em documento. 

A resolução supracitada descreve sua finalidade da seguinte maneira em seus 

artigos: 

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. 

Art.2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se 

encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e 

independente suas vontades, o médico levará em consideração suas 

diretivas antecipadas de vontade. 

§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas 

informações serão levadas em consideração pelo médico. 

§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de 

vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em 

desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. 

§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro 

parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares.  

§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade 

que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. 

§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do 

paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou 



4 

 

falta de consenso entre estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da 

instituição, caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do 

hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina para fundamentar 

sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender esta medida necessária 

e conveniente.  

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.1 

Outro fator pela qual colaborou para que o assunto se tornasse mais 

acalorado foi o fato de ter sido aprovado o Enunciado 528, da V Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 

2011: 

Enunciado 528. Art. 1729, parágrafo único e Art. 1857, Código Civil. É válida 

a declaração de vontade, expressa em documento autentico, também 

chamado de “testamento vital”, e que a pessoa estabelece disposições 

sobre que tipo de tratamento de saúde ou de não-tratamento deseja, para o 

caso de se encontrar sem condições de manifestar sua vontade.2 

Diante disso, nota-se que a Resolução do CFM representa importante 

instrumento para inserção definitiva do testamento vital no cenário médico brasileiro, 

na medida em que tem por objetivo informar ao profissional de medicina que a 

conduta ética da profissão, está alinhada à necessidade de se respeitar os desejos e 

vontades previamente expressados pelo paciente. Afirma Luciana Dadalto que: 

A principal mudança com a aprovação da resolução CFM 1995/2012 foi um 

maior conhecimento do tema por parte dos profissionais de saúde, e, por 

consequência, da sociedade, pois estes profissionais (não apenas médicos, 

mas também enfermeiros, psicólogos e demais profissionais que trabalham 

com pacientes em fim de vida) tem informado aos pacientes acerca da 

possibilidade de fazer o testamento vital.3 

                                                           
1
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de 

vontade dos pacientes. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
2
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Enunciado n. 528. V Jornada de Direito Civil do CJF e STJ, 2011. 

Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/597>. Acesso em: 28 mar. 2018. 

 
3
DADALTO, Luciana. Sobre os três anos da resolução CFM 1.995/2012. Disponível 

em:<http://testamentovital.com.br/blog/sobre-os-tres-anos-da-resolucao-cfm-19952012/>. Acesso em: 14 

ago. 2018.   
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Referente às Diretivas Antecipadas de Vontade, o Conselho Nacional de 

Justiça formulou em maio de 2014, o enunciado n. 37, na I Jornada de Direito da 

Saúde, no qual dispõe que:  

As diretivas ou declarações antecipadas de vontade que especificam os 

tratamentos médicos que o declarante deseja ou não se submeter quando 

incapacitado de expressar-se autonomamente, devem ser feitas 

preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas 

testemunhas, ou público, sem prejuízo de outras formas inequívocas de 

manifestação admitidas em direito.4 

O enunciado em questão versa somente sobre a manifestação de vontade 

sobre tratamentos médicos, restringindo o alcance das diretivas e explicitando tão 

somente sobre tratamentos. 

Todavia vale ressaltar no intuito de chamar a atenção para o fato de que 

ainda há uma grande falta de conhecimento sobre o tema até mesmo por parte de 

órgãos competentes. Sendo assim espera-se que novos enunciados sobre o tema 

sejam publicados suprindo a lacuna no tocante ao tema, no que diz respeito aos 

prazos de validade, possibilidades de decisão, tratamentos, leis específicas, dentre 

outros. 

A Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III trata se do princípio da 

dignidade humana, o qual é de suma importância do que diz respeito às Diretivas e 

respeito da vontade do paciente, logo no artigo 5º dispõe sobre os direitos 

individuais abordando o princípio da autonomia, princípio este essencial na 

elaboração e cumprimento das diretivas, também aborda implicitamente a proibição 

ao tratamento desumano o qual pode ser considerado quanto ao fato de se haver 

atualmente a tentativa de tratamentos a qualquer custo, muitas vezes sem 

expectativa de melhora do paciente, somente um prolongamento do processo de 

morte e sofrimento. No mais, o artigo 5º, II, da CF assegura a autonomia privada 

pelo princípio da ampla legalidade, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer 

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

                                                           
4
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Enunciado n. 37. I Jornada de Direito da Saúde, 2014. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/i-jornada-de-direito-da-saude>. Acesso em: 14 

ago. 2018. p. 08. 
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Logo, a Constituição preserva os valores da pessoa humana, por meio dos 

princípios da dignidade, da autonomia e da liberdade, dentre outros. O encontro 

entre as novas possibilidades terapêuticas e as garantias individuais reflete na 

ciência jurídica, que deve acompanhar as transformações sociais e se pronunciar 

quando provocada. 

Como salienta Luís Roberto Barroso15: 

A dignidade da pessoa humana e os direitos humanos (ou fundamentais) 

são intimamente relacionados, como as duas faces de uma moeda ou, para 

usar uma imagem comum, as duas faces de Jano. 

Henrique Moraes Prata, atualmente, é Diretor de Responsabilidade Social do 

Hospital de Câncer de Barretos e Sub-Coordenador do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Bioética e Biodireito, ligado ao Departamento de Direito Civil da 

Faculdade de Direito da USP, com vasto conhecimento, e vivenciamento na área 

médica, menciona em seu livro, o amplo crescimento da tecnologia, principalmente 

na área médica, na qual de maneira artificial se prolonguem a vida por longos anos 

de um indivíduo que, em condições normais, não teria nenhuma chance de 

sobrevivência, entretanto com os cuidados paliativos que requerem baixa tecnologia 

e alto afeto, de uma mudança do paradigma de curar para cuidar, com mudança da 

natureza de esforços a fim de se garantir maior conforto a pacientes em estado 

terminal e qualidade de vida a fim de assegurar o conforto, valores  e tratamento 

adequado.   

Como salienta: 

Como dissemos anteriormente, o ordenamento brasileiro permite que se 

declare a vontade acerca de tratamento médico futuro e outras 

especificidades envolvendo essa condição, inclusive nomeação de 

representante para decidir especificamente sobre questões supervenientes, 

                                                           
5
 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 

a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 
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com a ressalva, porém, de que as disposições não contrariem as leis e os 

bons costumes.6 

Faz-se presente mencionar o elo entre o paciente, em condições, ou não, de 

se manifestar sobre os tratamentos a ser submetido, e o médico que o assiste em 

seu processo de recuperação. Somente a harmonia entre as duas partes poderá 

proporcionar a melhor eficácia do sistema de saúde. Essa relação, chamada médico-

paciente, deverá ser orientada pela Bioética. Assim dispõe Maria Helena Diniz:  

Nas relações médico-paciente, a conduta médica deverá ajustar-se às 

normas éticas e jurídicas e aos princípios norteadores daquelas relações, 

que requerem uma tomada de decisão no que atina aos procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos a serem adotados. Tais princípios são da 

beneficência e não maleficência, o do respeito à autonomia e ao 

consentimento livre e esclarecido e o da justiça. Todos eles deverão ser 

seguidos pelo bom profissional da saúde, para que possa tratar seus 

pacientes com dignidade, respeitando seus valores, crenças e desejos ao 

fazer juízos terapêuticos, diagnósticos e prognósticos. Dentro dos princípios 

bioéticos, o médico deverá desempenhar, na relação com seus pacientes, o 

papel de consultor, conselheiro e amigo, aplicando os recursos que forem 

mais adequados. 

Cumpre mencionar, e exemplificar a eutanásia é a prática pela qual se 

abrevia a vida do paciente, ou seja, a impulsão ao óbito. A doutrina aponta duas 

espécies, a ativa, provocada por uma ação de terceiro, e a passiva, provocada pela 

omissão de terceiro. Em nosso ordenamento jurídico, a prática da eutanásia não 

está prevista de forma explícita no Código Penal. Aplica-se, assim, a tipificação 

prevista no art. 121, homicídio, simples ou qualificado, sendo considerado ilícito 

penal em qualquer hipótese. 

Ortotanásia é o termo utilizado para definir a morte natural, com a supressão 

de métodos extraordinários de suporte de vida. Permite ao paciente a morte natural, 

humanizada, eliminando qualquer tratamento desproporcional diante da iminência da 

morte. 

                                                           
6
PRATA, Henrique Moraes. Cuidados paliativos e direitos do paciente terminal. Barueri/SP: Manole,2017. p. 

188. 

DINIZ, Maria Helena Diniz. O estado atual do Biodireito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 648-649.   
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A distanasia, na definição adotada por Roxana Cardoso Brasileiro Borges, 

trata-se de  

“Uma pratica médica excessiva e abusiva decorrente diretamente das 

possibilidades oferecidas pela tecnociencia e como fruto de uma teimosia de 

estender os efeitos desmedidamente, em respeito á condição da pessoa 

doente.” 

Contudo, há uma grande lacuna ainda no tocante ao testamento vital no Brasil 

e as Diretivas de Antecipação da Vontade pelo fato que só existir até o presente 

momento uma Resolução do Conselho Federal de Medicina e não haver normativa 

jurídica, por conta disso os médicos e profissionais multidisciplinares tem 

dificuldades de falar sobre o tema ou até mesmo permitir que a vontade do paciente 

seja feita com receio de posteriormente sofrerem ataques verbais e processuais por 

conta de suas ações. 

6. RESUTADOS 

No Hospital de Ensino Princess Margaret Câncer Center, localizado em 

Toronto, Canadá foi desenvolvido um artigo na qual o mesmo versa do avanço das 

diretivas em pacientes que estão em tratamento de câncer avançado. No estudo foi 

exposta pesquisa que tinha por objetivo analisar e avaliar a prevalência das diretivas 

nesses pacientes, verificando quais foram os fatores preponderantes para que esses 

pacientes concluíssem suas diretivas. Segundo dados da pesquisa, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) contempla os cuidados avançados antecipados como um 

processo de planejamento antecipado sobre as decisões relacionadas a 

incapacidade ou fim da vida (dav’s). Foi constatado que pacientes que tem suas 

diretivas concluídas são mais propensos a receberem os tratamentos conforme 

deixaram expressos como preferências. As diretivas estão associadas à redução de 

mortes em hospitais, maior uso dos cuidados paliativos e menores admissões de 

cuidados intensivos e medidas para prolongamento da vida. 

Desse modo os pacientes obtêm uma melhor qualidade de vida e morte e os 

cuidadores e familiares um menor índice de depressão, stress, ansiedade, 

sofrimento, e diversos problemas associados à perda do ente querido. Segundo 

dados da pesquisa, os participantes, quando indagados sobre quem os ajudou com 
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suas DAV’s mencionaram família, advogado, médico, equipe de cuidados paliativos 

e alguns disseram não terem sido assistidos por ninguém.  

 

7. CONSIDERAÇOES FINAIS  

Visualiza-se a necessidade de maiores discussões jurídicas e estudos 

aprofundados e significativos no que diz respeito ao tema proposto, tendo em vista 

que o mesmo está claramente evidente nos dias atuais e amplamente relacionado à 

dignidade da pessoa humana, princípio esse o qual nem mesmo o Estado ou a 

sociedade podem transcender. Igualmente a necessidade de elaboração  de 

legislação própria, legal que regulamente sua utilização formal no Brasil, além de 

ampliar discussões acerca da temática, com ênfase na realidade brasileira, a fim de 

promover maior compreensão sobre o posicionamento de médicos quanto aos 

últimos momentos da vida dos pacientes. 
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