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Não é uma questão de morrer cedo ou tarde, 

mas de morrer bem ou mal. Morrer bem 

significa escapar vivo do risco de morrer 

doente. (Seneca, 4 a.C.) 
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                                               RESUMO 

 

Analisa a necessidade de regulamentação da ortotanásia no Brasil em respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana para os pacientes em estado terminal. A 
dificuldade em regulamentar o referido assunto deve-se, principalmente, a falta de 
conhecimento sobre o assunto e a difícil tarefa de enfrentar a morte como algo 
inerente à vida.  Diante de um assunto tão polêmico que já gerou protestos e, até, 
ações na justiça, faz-se necessário, por questão de utilidade pública, a explicação 
sobre o exercício de tal atividade e o que dispõem as Resoluções do Conselho 
Federal de Medicina n° 1805/2006, n°. 1931/2009 e n° 1995/2012, além do estudo 
do anteprojeto do Código Penal, que está no Congresso Nacional para ser 
reformado e em um de seus pontos defende a legalização da ortotanásia.  
 
Palavras-chave: Ortotanásia. Dignidade da pessoa humana. Conselho Federal de 
Medicina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 



ABSTRACT 

 

Analyzes the need for regulation of orthothanasia in Brazil with respect to the 
principle of human dignity for terminally ill patients. The difficulty in regulating the said 
issue is due mainly to lack of comnhecimento on the subject and the difficult task of 
facing death as something inherent to life. Facing a controversial issue that has 
sparked protests and even lawsuits, it is necessary, for reasons of public utility, the 
explanation of the exercise of such activity and who have the Resolutions of the 
Federal Medical Council No. 1805 / 2006, no. 1931/2009 and No 1995/2012, and the 
study of the draft Penal Code, which is in the National Congress to be refurbished 
and one of his points advocates legalizing orthothanasia. 
 
Keywords: orthothanasia. Human dignity. Constitution. Federal Board of Medicina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento técnico-cientifico no campo da Medicina aumentou 

consideravelmente a expectativa e a qualidade de vida das pessoas e, com essa 

evolução, a sociedade passou a questionar-se acerca de um novo e, ao mesmo 

tempo, velho conflito no tocante a aceitação da morte. Inúmeros são os 

questionamentos feitos sobre este tema. Até que ponto se deve investir na 

manutenção da vida de um paciente em estado terminal, que direitos o paciente 

nesta situação tem sobre a escolha de como e onde preferem passar seus últimos 

dias, qual o papel da família nessas escolhas, esses e outros inúmeros 

questionamentos surgem em nossa sociedade a respeito da situação da morte.     

É crescente a quantidade de pessoas que chegam ao estado terminal, 

haja vista o grande arsenal medicamentoso disponível no mercado, permitindo-se 

postergar situações de excessivo sofrimento, tornando-se praticamente impossível 

de ser suportado, pelo paciente e por seus parentes. Neste caso, origina-se uma 

relevante preocupação de como proceder com a morte destas pessoas.    

A dificuldade em aceitar a finitude da vida é um tema que advém da 

Antiguidade com o desejo de postergar a vida e manter a juventude. Toda esta 

problemática revela-se como um dos fatores substanciais que dificultaram e, ainda, 

dificultam a aceitação da ortotanásia pela sociedade. Nesse campo entram em 

conflitos aspectos religiosos, éticos e jurídicos. Desse modo, é imprescindível a 

difusão do conceito da terminalidade da vida, além da ampla divulgação do que seja 

a prática da ortotanásia, a fim de que ela seja facilmente diferenciada do exercício 

da eutanásia e, desse modo, seja utilizada responsavelmente. 

Ao depois, torna-se imperioso a necessidade de discutir-se sobre uma 

possível reorganização da sociedade e criação de protocolos que melhor orientem 

como melhor proceder sobre o enfrentamento da morte de seus entes queridos, para 

que o exercício da distanásia não seja recorrente a ponto de ocasionar prejuízos a 

pacientes que não estejam em estado terminal e que precisam urgentemente de 

uma vaga em um leito de uma unidade de tratamento intensivo hospitalar.    

A ortotanásia é um assunto polêmico, pois inquieta não só profissionais da 

área da Saúde e do Direito, mas toda uma sociedade. Entendem certas 

personalidades do campo jurídico que a ortotanásia seria um disfarce para se 

exercer a eutanásia e que, portanto, os médicos que exercessem tal prática estariam 
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tipificados no art. 121, parágrafo 1° do Código Penal, já que impelidos por relevante 

valor moral ou social praticavam o crime de homicídio. Já outros autores afirmam 

que a atividade da ortotanásia é imprescindível ao respeito da dignidade da pessoa 

humana. Outra importante questão a ser analisada nesta discussão diz respeito à 

doação de órgãos e tecidos, há autores que acreditam que o exercício da 

ortotanásia poderá ter sua ocorrência obstaculizada quando interesses secundários, 

comerciais mesmo, possam estar disfarçando-se de interesses humanitários. 

O estudo dos aspectos jurídicos do exercício da ortotanásia no país 

precisa, concomitantemente, de uma análise, também, de seus aspectos bioéticos, 

éticos e médicos . 

Diante de um assunto tão controverso que já gerou protestos e, até, 

ações na justiça, faz-se necessário, por questão de utilidade pública, a explicação 

sobre o exercício de tal atividade e o que dispõem as Resoluções do CFM n° 

1805/2006, n°. 1931/2009 e n° 1995/2012, mencionadas resoluções foram de 

inigualável relevância para uma maior autonomia do paciente diante de decisões 

relacionadas à sua vida. Com o advento da Resolução n°. 1995/2012 podemos 

discorrer sobre um assunto nesta área que é o testamento vital. Ademais, teceremos 

considerações sobre o anteprojeto do Código Penal, que está no Congresso 

Nacional para ser reformado e em um de seus pontos defende a legalização da 

ortotanásia. Frise-se que todos eles serão analisados à luz da nossa Constituição 

Federal de 1988. 
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2 CONCEITOS 

 

2.1 Eutanásia, suicídio assistido,ortotanásia, distanásia e mistanásia. 

 

A eutanásia é uma palavra que vem do grego, composta por eu que 

expressa a ideia de bom, verdadeiro e thanatos que significa morte. Caracteriza, 

pois, a boa morte, ou seja, uma morte sem sofrimento. De acordo com o 

entendimento de Maria de Fátima Freire de Sá:  

 
O termo eutanásia foi criado no século XVII, pelo filósofo inglês Francis 
Bacon. Deriva do grego eu (boa), thanatos (morte), podendo ser traduzido 
como “boa morte”, “morte apropriada”, morte piedosa, morte benéfica, fácil, 
crime caritativo,ou simplesmente direito de matar.

1
 

 

Tomando por base os ensinamentos de Pessini e Barchifontaine2, a 

eutanásia classifica-se em ativa ou passiva, de acordo com o dolo ou não, a vontade 

de querer ou não realizar determinada conduta. Desse modo, a eutanásia ativa 

caracteriza-se pela ação, pelo intuito de praticar a morte, já a eutanásia passiva 

consiste na omissão de conduta ocasionada pela interrupção de medicamentos ou 

pela própria inércia do profissional da área da saúde diante da terminalidade da vida 

de um paciente. Ademais, há ainda a classificação da eutanásia quanto ao 

consentimento que pode ser voluntária quando a morte é provocada através da 

aceitação do paciente, involuntária que exprime o acontecimento da morte contra a 

vontade do paciente e, por fim, a eutanásia não voluntária que caracteriza-se pela 

ocorrência da morte sem o consentimento do paciente.  

Imperioso ressaltar que a eutanásia e o suicídio assistido não são 

sinônimos, Maria Helena Diniz3 explica que a eutanásia depende da conduta de 

terceiros, para que aconteça, já o suicídio assistido consiste na ação do próprio 

paciente que pode ter uma assistência dos profissionais de saúde ou de terceiros.  

Borges4 esclarece que a palavra ortotanásia, etimologicamente, significa 

                                                
1
 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2ª Edição, Belo 

Horizonte: Ed. Del Rey, 2005. p.38. 
 
2
 PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de bioética. São Paulo: 

Edições Loyola, 2000 p 293. 
 
3
 DINIZ, Maria Helena Diniz. O estado atual do Biodireito. 3ª Edição, São Paulo: Ed.Saraiva, 

2006.p. 381 
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morte correta, já que o prefixo orto vem do grego orthos que significa direito, correto, 

exato e thanatos exprime a ideia de morte. A ortotanásia, portanto, defende uma 

morte sem demasiada dor, pois não há o prolongamento da vida através do uso de 

mecanismos artificiais que causam mais sofrimento ao paciente terminal.  

A distanásia, por sua vez, consiste no prolongamento da vida a qualquer 

preço, negligenciando, desse modo, a dor e o sofrimento do paciente. Neste sentido, 

vale a pena colacionar o lúcido entendimento de França sobre as três práticas 

mencionadas acima respectivamente:    

 
 A primeira seria uma conduta para promover a morte mais cedo do que se 
espera, por motivo de compaixão, ante um paciente incurável e em 
sofrimento insuportável. A ortotanásia com a suspensão de meios 
medicamentosos ou artificiais de vida de um paciente em coma irreversível 
e considerado em “morte encefálica”, quando há grave comprometimento da 
coordenação da vida vegetativa e da vida de relação. E finalmente 
distanásia como o tratamento insistente, desnecessário e prolongado de um 
paciente terminal, que não é apenas insalvável, mas também submetido a 
tratamento fútil. 

5
. 

 

Pelo exposto, percebe-se que a eutanásia caracteriza-se por abreviar a 

morte de um paciente terminal, com o escopo de piedosamente eximi-lo da dor e do 

sofrimento. Tal prática é considerada crime de homicídio no Brasil e é tipificada no 

artigo 121, § 1° do Código Penal. Ademais, o Código de Ética Médica em seu artigo 

41, caput da Resolução Conselho Federal de Medicina n°. 1931/2009 também 

rechaça o exercício da eutanásia no país, senão vejamos: “É vedado ao médico: [...] 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 

representante legal”. Apesar da prática da eutanásia não ser aceita no Brasil, 

existem países como, por exemplo, a Holanda que permite o referido procedimento 

em seus pacientes terminais. Já a ortotanásia consiste na interrupção de práticas 

terapêuticas desnecessárias aos pacientes terminais. Tal atividade precisa ser 

legalizada no país, o próprio CEM assegura o exercício desta atividade pelos 

médicos, conforme dispõe em seu art. 41, § único da Resolução n°. 1931/2009: 

 
 

                                                                                                                                                   
4
 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro Borges. Direito de morrer de morrer dignamente: eutanásia, 

ortotanásia, consentimento informado, testamento vital, análise constitucional e penal e direito 
comparado. In:SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001 p.287.  
 
5
 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

P.419. 
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 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. 
 

Vê-se, portanto, que a ortotanásia está em consonância com o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal de 

1998 em seu art. 1°, inciso III, pois referido princípio garante aos pacientes terminais 

uma morte digna e os exime de tratamentos dolorosos que trazem sofrimento não 

apenas ao paciente, mas também aos seus familiares. 

Quem compartilha deste mesmo entendimento é a Igreja Católica 

Apostólica Roma, um das maiores e tradicionais instituições religiosas do mundo, 

que defende claramente nas palavras do até então Papa João Paulo II a atividade da 

ortotanásia nos casos de pacientes em terminalidade de vida, conforme esclarece 

abaixo: 

 
Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar ao chamado ‘excesso 
terapêutico’, ou seja, a certas intervenções médicas já inadequadas à 
situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se 
poderiam esperar, ou ainda porque demasiado pesadas para ele e para sua 
família.  Nessas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, 
pode-se em consciência 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

6
. 

 

Diferentemente da ortotanásia que defende a morte no seu tempo certo, 

tem-se a distanásia que é uma conduta utilizada para prolongar, inutilmente, a vida 

de um paciente terminal através do uso de mecanismos artificiais. Referida prática 

viola, sobremaneira, a dignidade da pessoa humana, visto que tal atividade só 

ocasiona mais sofrimento. Colaciona-se abaixo o esclarecimento de Maria Helena 

Diniz sobre o assunto: 

    
Pela distanásia, também designada obstinação terapêutica (L’ acharnement 
thérapeutique) ou futilidade médica (medical futility), tudo deve ser feito 
mesmo que cause sofrimento atroz ao paciente. Isso porque a distanásia é 
morte lenta e com muito sofrimento. Trata-se do prolongamento exagerado 
da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a 
vida, mas sim o processo de morte [...]

7
. 

                                                
6
 Disponível em: http://www.portalcatolico.org.br/main.asp?View={6C712663-DEF5-4DB3-8C12-

7526743CD7CA}&Team=&params=itemID={E8911199-55C2-4E70-8130-
116242314BF8}%3B&UIPartUID={2C3D990E-0856-4F0C-AFA8-9B4E9C30CA74}.Acessoem:27 
jun.2013 
7
 DINIZ, Maria Helena Diniz. O estado atual do Biodireito. 3ª Edição, São Paulo: Ed.Saraiva, 2006, 

p.399. 
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Percebe-se, pois, o quão desnecessário é o uso da conduta conceituada. 

Além disso, a prática da distanásia viola o ordenamento jurídico em seu art. 5°, III, 

da Constituição Federal de 1988, senão vejamos: “ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante.” Em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, também previsto em nossa Carta Magna proíbe-se, 

veementemente, o exercício desta dolorosa conduta. França corrobora com este 

mesmo entendimento: 

 
Assim, a distanásia (morte defeituosa) não seria outra coisa senão a morte 
lenta, ansiosa e com muito sofrimento, em cujo processo se promove o 
prolongamento da agonia, a continuação do sofrimento e o retardamento da 
morte, quando o tratamento tornou-se inútil em face da obstinação 
terapêutica do ―paternalismo médico. A morte deve ocorrer ―no seu 
tempo, sem antecipação ou prolongamento desmedido 

8
 .  

 
Por fim, temos a mistanásia que está intrinsecamente relacionada aos 

problemas no sistema de saúde vividos no país, conforme explicação de Martin: 

 
[...] Dentro da categoria de mistanásia pode-se focalizar três situações, 
primeiro, a grande massa de doentes e deficientes que, por motivos 
políticos, sociais e econômicos não chegam a ser pacientes, pois não 
conseguem ingressar efetivamente no sistema de atendimento médico; 
Segundo, os doentes que conseguem ser pacientes, para, em seguida, se 
tornar vítimas de erro médico e, terceiro, os pacientes que acabam sendo 
vítimas de má-prática por motivos econômicos, científicos ou sociopolíticos 
[...] 

9
. 

 
A mistanásia caracteriza-se por ser um reflexo das péssimas condições 

políticas, sociais e econômicas enfrentadas por um país, questões estas, muitas 

vezes, ligadas a altos índices de corrupção e impunidade. Nota-se, claramente, mais 

uma violação ao principio da dignidade da pessoa humana disposto no art. 1°, inciso 

III da Constituição Federal de 1988, já que tais questões afetam, sobremaneira, o 

atendimento de saúde adequado e digno a cidadãos de escasso poder financeiro 

que não possuem, consequentemente, condições de pagar planos de saúde.   

Após a análise dos conceitos relativos aos tipos de abordagem médica, 

passaremos a estudar quais requisitos necessários para classificar um paciente 

como terminal. 

                                                
8
 FRANÇA, Genival Veloso de.Medicina legal. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, p . 

421. 
 
9
 MARTIN, Leonard M. Eutanásia e Distanásia. In: COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira, OSELKA, 

Gabriel, GARRAFA, Volnei. Iniciação à Bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998, p 172. 
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2.2 O paciente terminal 

 

A dificuldade em conceituar um paciente em fase terminal prejudica, 

significativamente, a aceitação da sociedade em admitir o exercício da ortotanásia. 

Tal problema dificulta, por conseguinte, a legalização desta abordagem médica. 

Ademais, há, ainda, o problema em não querermos aceitar a morte como uma 

certeza em nossa vida. Desse modo, é imprescindível o estudo do paciente em 

estágio terminal, a fim de que a ortotanásia seja aceita como uma medida 

necessária a um pessoa nesta fase, para que ela morra com dignidade sem um 

maior prolongamento de sofrimento. França relata tal dificuldade em saber a 

terminalidade da vida de um paciente: 

 
A incurabilidade é um prognóstico, uma presunção, uma conjectura. Por 
isso ela é duvidosa. Mesmo o diagnóstico, para o qual tantos são os 
recursos da técnica e da ciência, não apresenta mesmo assim, um estágio 
de rigorosa exatidão. Somem-se a isto as disponibilidades terapêuticas e 
diagnósticas de cada lugar e a capacidade técnica e intelectual de cada 
médico. Dessa forma, a incurabilidade ainda se coloca de forma duvidosa, 
pois há enfermidades que numa época eram incuráveis e logo 
imediatamente não foram mais. 

10
  

 
Apesar da difícil tarefa em saber em qual momento pode-se considerar a 

terminalidade da vida de uma pessoa, o paciente terminal caracteriza-se, 

basicamente, por ser aquele que possui uma doença cientificamente incurável que 

provavelmente acarretará a sua morte, diante de tal quadro não se utilizam mais 

métodos curativos neste paciente, mas, sim, mecanismos paliativos, a fim de que a 

dor, o sofrimento e o desconforto sejam aliviados. Neste momento de terminalidade 

da vida de um ente querido, faz-se necessário que a família e os próprios 

profissionais de saúde aceitem a morte como algo inevitável, a fim de que possam 

enfrentar com mais naturalidade que a morte é algo inerente a todo ser vivo. Maria 

Helena Diniz explica lucidamente a questão da morte abaixo: 

 
Como todo ser humano é mortal, deve-se aceitar, naturalmente, o declínio e 
a morte como parte da condição humana, pois não se pode, 
indefinidamente, evitar o óbito, por ser um mal que fatalmente ocorrerá, 
havendo moléstia invencível. É preciso dar ênfase ao paradigma de cuidar e 
não curar, procurando aliviar o sofrimento. Não há como evitar a morte; ela 
sempre existiu e existirá; a vulnerabilidade humana torna-a inevitável, por 
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maior que seja o avanço da tecnologia médica. [...] O ser humano pode ser 
curado de uma doença mortal, mas não de sua imortalidade. 

11
  

 

Diante de algo que não podemos evitar, resta a nós, familiares, amigos e 

profissionais da área da saúde, aliviarmos de todas as formas possíveis a dor, o 

inconformismo e sofrimento do paciente. Importante ressaltar que todo paciente tem 

o direito de saber sobre a gravidade de sua doença e demais informações como, por 

exemplo, riscos possíveis, mecanismos de tratamento da patologia e entre outros 

esclarecimentos, é o que dispõe a Portaria do Ministério da Saúde nº1286 de 

26/10/93- art.8º e nº74 de  04/05/94: 

 

O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas, 
adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações diagnósticas e 
terapêuticas, o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, a 
localização, a localização de sua patologia, se existe necessidade de 
anestesia, qual o instrumental a ser utilizado e quais regiões do corpo serão 
afetadas pelos procedimentos.  

 

 Ressalte-se que as informações dadas aos pacientes em estado grave 

devem ser sempre seguidas de palavras de fé e de esperança, a fim de evitar o 

desespero, a negação e o inconformismo diante de tão grave situação.  

Neste momento em que o óbito é inevitável, não se pretende mais fazer 

uso de meios curativos, já que é inútil e desnecessária tal conduta em um paciente 

terminal que necessita apenas da solidariedade da família em um momento tão 

difícil, além do uso de métodos paliativos importantes para aliviar a dor e o 

sofrimento e propiciar uma melhor qualidade de vida, uma morte digna à pessoa.  

 

2.3 Cuidados paliativos 

 

Os cuidados paliativos são indispensáveis aos pacientes em fase 

terminal, já que a intenção agora não é mais curar aquilo que é incurável, mas, sim, 

aliviar o sofrimento e trazer a conformação da finitude da vida. Os métodos paliativos 

adotados não são somente aqueles utilizados para aliviar a dor do corpo. Há, 

também, o cuidado com a mente, com o espírito e com o social, conforme aduz o 

artigo 2° da Resolução nº 1805/2006 do Conselho Federal de Medicina: 
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Art. 2°: 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. 
 

É notório, portanto, que a Medicina Paliativa tem o escopo de aliviar o 

sofrimento, proporcionando, assim, uma significativa melhora em seu bem-estar, na 

qualidade da pouca vida que resta ao paciente. A paliação promove uma maior 

humanização da morte.  Imperioso não confundir as condutas paliativas com os 

métodos utilizados ao fim da vida. O renomado autor Moritz, com base nos preceitos 

da Organização Mundial de Saúde, esclarece bem a diferença entre as duas 

atividades:  

 
[...] cuidados paliativos são as ações ativas e integrais prestadas a 
pacientes com doença progressiva e irreversível, e a seus familiares. 
Nesses cuidados é fundamental o controle da dor e demais sintomas 
mediante a prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e 
espiritual.

12
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Em oposição aos cuidados paliativos, têm-se os cuidados ao fim da vida 

que segundo o entendimento de Moritz são: “Aqueles prestados aos familiares e aos 

pacientes em fase aguda e de intenso sofrimento, na evolução final de uma doença 

terminal, num período que pode preceder horas ou dias o óbito13”. 

Percebe-se, pois, que as duas condutas apresentadas acima são muito 

semelhantes, já que ambas visam atenuar a dor do paciente, promovendo-lhe um 

maior conforto diante de uma doença que ceifará a continuidade de sua vida. A 

distinção entre cuidados ao fim da vida e as ações paliativas está, basicamente, no 

tempo de vida que ainda resta ao paciente. 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, a paliação 

ainda precisa de regulamentação no Brasil e isso somente será cabível quando 

houver uma divulgação significativa dos conceitos da eutanásia, ortotanásia, 

mistanásia e distanásia entre a sociedade, posto que ainda temos um relevante 

preconceito ocasionado, principalmente pela falta de conhecimento das referidas 

abordagens  médicas, as quais, muitas vezes, são confundidas.  

Próximo capítulo analisaremos com maior profundidade as questões 

éticas envolvidas nas abordagens médicas conceituadas acima. 

                                                
12
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13 MORITZ, Rachel Duarte. Op. Cit. p 423. 
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3.  QUESTÕES ÉTICAS E BIOÉTICAS NA ORTOTANÁSIA 

 

Em um tema tão polêmico, imperioso se faz discorrer sobre aspectos 

éticos e bioéticos relacionados ao assunto. 

 

3.1 A diferença entre ética e moral 

 

A palavra ética deriva etimologicamente do grego ethos que significa 

caráter ou modo de ser. Bastante cabível é o entendimento do autor Ângelo Cenci  

sobre a ética: "nasce amparada no ideal grego da justa medida, do equilíbrio das 
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ações"14 . Nota-se, portanto, que a ética caracteriza-se pelo correto. Reforçando a 

explicação o autor Miguel Reale afirma que: "(...) as normas éticas não envolvem 

apenas um juízo de valor sobre os comportamentos humanos, mas culminam na 

escolha de uma diretriz considerada obrigatória numa coletividade"15. Percebe-se, 

pois que a ética tem como direcionamento a sociedade em sua totalidade e não o 

indivíduo em si .   

Erroneamente, muitos autores consideram a ética como sinônimo de 

moral. Necessário, portanto, a distinção entre os dois termos. A etimologia da 

palavra moral é morales que traduz-se como relativo aos costumes, a diferença 

entre a ética e a moral está, claramente, na sanção, segundo Reale: "toda norma 

ética expressa um juízo de valor, ao qual se liga uma sanção (...)"16.  Conclui-se, 

portanto, que a moral e a ética, apesar de serem parecidas, elas se diferenciam, pois 

a moral é algo interno e, por isso, não está sujeita a sanções, já a ética por estar 

relacionada à coletividade, poderá sofrer sanções dependendo da conduta do 

indivíduo perante a sociedade. 

 

 

 

 

3.2 A Bioética 

 

Antes de analisar a ortotanásia e demais abordagens médicas sob o 

enfoque da bioética, imperioso faz-se a sua conceituação. Bioética é conceituada 

por José Roque Junges assim: 

 
[...] a Bioética é melhor definida no seu sentido global, como ética das 
ciências da vida e da saúde. 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. 

17
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16 REALE, M. Op. Cit. p. 35. 
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Diante do exposto, vê-se que a Bioética caracteriza-se por ser um estudo 

de práticas multidisciplinares, a fim de resolver questões relativas, principalmente, ao 

avanço da tecnologia no âmbito científico. 

Relevante destacar os quatro princípios fundamentadores da Bioética, os 

quais também são compartilhados pela Ética Médica, apesar das críticas envolvendo 

os princípios, eles foram de suma importância para o crescimento e aprimoramento 

da Bioética. Os princípios são: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, 

conforme esclarece 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. 

18
 

 

O princípio da autonomia assegura ao paciente a optar, conscientemente, 

sobre as condutas que devem ser tomadas em relação à sua doença, tal princípio 

traz um maior respeito à decisão do paciente sobre seu próprio corpo. De acordo 

com a professora Maria Helena Diniz, o princípio da autonomia “requer que o 

profissional da saúde respeite a vontade do paciente, ou de seu representante, 

levando em conta, em certa medida, seus valores morais e crenças religiosas”19 É 

notório a plena concordância com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O principio da beneficência, por sua vez, caracteriza-se por ter como 

escopo o bem-estar do paciente, fornecendo-lhe dignidade em seu tratamento. É o 

que esclarece a autora Maria Helena Diniz: 

 
O atendimento por parte do médico ou do geneticista aos mais importantes 
interesses das pessoas envolvidas nas práticas biomédicas ou médicas, 
para atingir seu bem-estar, evitando, na medida do possível, quaisquer 
danos. Baseia-se na tradição hipocrática de que o profissional da saúde, em 
particular médico, só pode usar o tratamento para o bem do enfermo, 
segundo sua capacidade e juízo, e nunca para fazer o mal ou praticar 
injustiça¹¹

20
.  
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O princípio da não maleficência defende o uso de tratamentos médicos 

que não acarretem mais dor e sofrimento ao paciente. Nota-se que os princípios da 

beneficência e o da não maleficência são sinônimos, já que ambos lutam pelo alívio 

e conforto do paciente. 

Por fim, há o princípio da justiça que luta por uma isonomia, equidade 

entre as pessoas, a fim de que, por exemplo, não ocorram prejuízos a pacientes que 

precisam urgentemente de uma vaga em um leito hospitalar e que 

desnecessariamente estão sendo ocupadas por pacientes em fase terminal, 

conforme esclarece a professora Maria Helena Diniz:  

 

Requer a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, no que 
atina á prática médica pelos profissionais da saúde, pois os iguais deverão 
ser tratados igualmente. Pode ser também postulado, através dos meios de 
comunicação, por terceiros ou instituições que defendem a vida ou por 
grupos de apoio à prevenção da AIDS, cujas atividades exercem influência 
na opinião pública, para que não haja discriminações

21
 

 

Nota-se, pois, que todos esses princípios comentados anteriormente 

podem e devem ser utilizados na prática da ortotanásia e evitados quando 

caracterizar o exercício da eutanásia ou da distanásia. 

 

 

 

 

4. QUESTÕES JURÍDICAS 

 

Relevante tecer algumas considerações sobre os aspectos jurídicos que 

envolvem a ortotanásia, eutanásia, distanásia e a mistanásia.   

Vimos que o exercício da ortotanásia é uma das mais relevantes práticas 

a ser adotadas em pacientes terminais, posto que tal conduta garante uma morte 

com dignidade ao assegurar a não manutenção da vida de pacientes terminais por 

meio de métodos artificiais. A  autora Roxana Borges explica com grande lucidez a 

questão de se ter uma morte digna: 

 
A concepção de dignidade humana que nós temos liga-se à possibilidade de 
a pessoa conduzir sua vida e realizar sua personalidade conforme sua 

                                                
21

 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p. 18. 



24 

 

 

própria consciência, desde que não sejam afetados direitos de terceiros. 
Esse poder de autonomia também alcança os momentos finais da vida da 
pessoa.

22
 

 

A nossa Constituição Federal de 1988 em seu art 1°, inciso III dispõe 

sobre o principio fundamental da dignidade da pessoa humana que tem como 

garantia a proteção do homem contra de todas as formas que possam vir a 

prejudicá-lo. Nota-se, portanto, que a ortotanásia entra em total concordância com o 

que está previsto no nosso ordenamento jurídico.  

Reforçando mais ainda esse entendimento, estudamos no capitulo 

anterior que a distanásia tem como escopo a preservação da vida de um paciente 

terminal independentemente dos prejuízos certamente ocasionados pela adoção de 

tal procedimento. O exercício de tal conduta, além de ofender o art. 1°, inciso III da 

CF/88, viola, claramente, o art. 5°, inciso III de nossa Carta Magna que prevê a 

proibição de qualquer meio de tortura ao homem e já estamos cientes que a 

distanásia ao querer manter de qualquer maneira a vida de um paciente em fase 

terminal acaba por acarretar mais dor e sofrimento, ceifando absolutamente a 

dignidade ao morrer. Maria de Fátima Freire Sá esclarece e ratifica a posição 

adotada acima: 

 
 A obstinação em prolongar o mais possível o funcionamento do organismo 
de pacientes terminais, não deve mais encontrar guarida no Estado de 
Direito, simplesmente, porque o preço dessa obstinação é uma gama 
indizível de sofrimentos gratuitos, seja para o enfermo, seja para os 
familiares deste. O ser humano tem outras dimensões que não somente a 
biológica, de forma que aceitar o critério da qualidade de vida significa estar 
a serviço não só da vida, mas também da pessoa. O prolongamento da vida 
somente pode ser justificado se oferecer às pessoas algum benefício, ainda 
assim, se esse benefício não ferir a dignidade do viver e do morrer

23
 . 

 

Imperioso lembrar que a Constituição Federal de 1988 assegura inúmeros 

direitos ao homem e dentre eles estão o direito à vida e o direito à liberdade ambos 

dispostos no art. 5° da CF/88. Diante do exposto, é notório que cabe ao paciente, 

quando lúcido, ter a liberdade de decidir sobre sua própria vida e frise-se que 

referida decisão pertence somente a ele, conforme explicação de Ronald Dworkin: 
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[...] A morte domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim de 
tudo, e o modo como pensamos e falamos sobre a morte – a ênfase que 
colocamos no “morrer com dignidade” – mostra como é importante que a 
vida termine apropriadamente, que a morte seja um reflexo do modo como 
desejamos ter vivido

24
 . 

 
 Desse modo, busca-se a autonomia, a liberdade do ser humano para 

analisar questões referentes ao seu próprio corpo, à sua vida. Corroborando com 

esse entendimento, temos a explicação da renomada autora Raquel Sztajn: 

 
A conclusão que se segue é que vida é uma espécie de direito cuja tutela se 
faz pela propriedade e cujo titular é o ser humano capaz, competente, apto 
a se auto-determinar. Por isso, que respeito ao semelhante, à sua 
dignidade, provas de civilidade e urbanidade, são valores sociais que as 
normas incorporam.

25
  

 

A morte, ainda, é um assunto que causa bastante temor entre as pessoas. 

Prova disso é que somente em 1999 começou-se a criar legislações sobre o 

assunto. O primeiro estado a legislar sobre o tema foi o estado de São Paulo com a 

Lei Estadual n°.10.241/1999. Relevante é a difusão de conhecimento sobre o que 

seja a ortotanásia, visto que apenas em 2006 esta prática tornou-se legitimada pelo 

Conselho Federal de Medicina através da Resolução CFM nº 1.805/2006.  

 

4.1 A Lei estadual de São Paulo nº 10.241/1999 

 

A Lei estadual de São Paulo n° 10241/1999 tornou-se a pioneira no 

assunto da ortotanásia, mais conhecida como Lei “Mário Covas”, já que além de ter 

sido sancionada pelo então governador, Mário Covas também sofria de uma doença 

terminal. O teor da lei é claro quanto ao assunto da prática da ortotanásia em seu 

art. 2º, inciso VII, senão vejamos: “[...] consentir ou recusar, de forma livre, voluntária 

e esclarecida, com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos a serem nele realizados”. 

Nota-se, portanto, a lúcida intenção do legislador em defender o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, a promover uma melhoria na 
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qualidade de vida do paciente e, consequentemente, não submetê-lo a 

procedimentos que na maioria dos casos são desumanos, degradantes e inúteis, 

além disso, percebe-se que a lei respeitou os princípios da Bioética como, por 

exemplo, o princípio da autonomia, no qual o paciente é respeitado quanto à sua 

decisão de querer ou não determinado tratamento. Borges reforça tal entendimento: 

 
 A inobservância dessa vontade, por parte dos médicos, pode caracterizar 
cárcere privado, constrangimento ilegal e até lesões corporais, conforme o 
caso. O paciente tem o direito de, após ter recebido a informação do médico 
e ter esclarecidas as perspectivas da terapia, decidir se vai submeter ao 
tratamento ou, tendo esse já iniciado, se vai continuar com ele .

26
 

 

A necessidade de legalizar mencionada prática no Brasil é patente, posto 

que o exercício de tal atividade trará benefícios significativos para toda a sociedade, 

pois diminuirá a vasta fila de espera por leitos hospitalares que estão sendo 

utilizados inutilmente, ademais os paciente em estágio terminal poderão ter uma 

morte digna através do uso de cuidados paliativos que promovam alívio e conforto, 

conforme prevê o art. 2°, inciso XVIII da lei estadual: “[...] receber do profissional 

adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno para a melhoria do conforto 

e bem estar”. A Resolução n°1805/2006 do Conselho Federal de Medicina adota o 

mesmo pensamento da referida lei mencionada acima e o próximo tópico versará 

sobre sua análise jurídica. 

     

4.2 A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº. 1.805/2006 

 

Analisaremos agora sob o enfoque jurídico a Resolução do Conselho 

Federal de Medicina nº. 1805/2006. Imperioso destacar o ano que tal resolução foi 

regulamentada: 2006. Percebe-se, portanto, que falar sobre a terminalidade da vida, 

ainda, é difícil e isso se deve, principalmente, a dificuldade que temos em enfrentar a 

morte como algo inevitável da vida. A referida resolução regulamenta a atividade da 

ortotanásia no Brasil, assegurando, desse modo, o respeito ao princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1°, inciso III da Constituição 

Federal de 1988. A Resolução n°.1.805/2006 do CFM defende a presença de uma 

morte digna aos pacientes em estágio terminal e proíbe, veementemente, a 
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obstinação terapêutica, visto que tal prática é desnecessária e inútil e somente 

ocasiona mais dor e sofrimento ao doente e aos seus familiares. Diante do exposto, 

nota-se que a resolução além de está em consonância com o art. 1º, inciso III da 

nossa Carta Magna, conforme disposto anteriormente, também está em 

concordância com o artigo 5º, inciso III da Constituição Federal de 1988, posto que a 

resolução rechaça  tratamentos que exponham o paciente terminal procedimentos 

desumanos e degradantes. 

A Resolução nº1805/2006 foi regulamentada pelo Conselho Federal de 

Medicina com o principal escopo de legitimar o exercício da ortotanásia no campo 

das atividades realizadas pelos profissionais da área da saúde. A regulamentação de 

determinada resolução foi bastante polêmica, pois inquietou toda a sociedade, 

inclusive o Poder Judiciário que pugnou pela sua inconstitucionalidade através de 

uma ação civil pública, na qual o Ministério Público Federal requereu a suspensão 

da resolução por acreditar em sua inconstitucionalidade e considerou ilegítima a 

competência do Conselho Federal de Medicina para legislar sobre a prática da 

ortotanásia.  

Não há inconstitucionalidade na resolução, ela está em total obediência 

ao nosso ordenamento jurídico, visto que o exercício da ortotanásia defende que a 

terminalidade da vida ocorra de uma forma digna através da utilização de 

procedimentos paliativos, tal defesa está totalmente de acordo com o artigo 1°, 

inciso III da Constituição Federal que assegura a dignidade da pessoa humana. 

Ademais a ortotanásia condena a obstinação terapêutica de paciente em fase 

terminal, já que o tratamento por esse método é desumano e desnecessário, pois 

traz sofrimento ao paciente que não possui mais chance de cura, conforme previsto 

no artigo 5°, inciso III da CF/88 que condena qualquer meio de tortura. Além disso, a 

resolução que regulamenta a atividade da ortotanásia no país está também em 

absoluta consonância aos princípios da bioética, quais sejam: principio da autonomia 

que garante ao doente que esteja em plena consciência, o direito de decidir sobre 

questões relacionadas à sua vida, conforme preceitua o artigo 1° da Resolução n° 

1805/2006 do CFM: 

 
Art.1° 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. 
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Há, ainda, os princípios da beneficência e da não maleficência que 

garantem o uso de procedimentos terapêuticos não degradantes ao paciente, de 

acordo com o que dispõe o artigo 2° da referida resolução: 

 
Art. 2° 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 à alta hospitalar 

 
Por fim, há o principio da justiça que trata de forma isonômica, com 

equidade as pessoas, a fim de que um paciente em estágio terminal não ocupe 

inutilmente uma vaga no leito hospitalar quando há outros com chances de cura 

precisando deste mesmo leito. Não há, portanto, o que alegar de 

inconstitucionalidade na Resolução n° 1805/2006 do Conselho Federal de Medicina, 

posto que ela se adéqua perfeitamente aos ditames do nosso ordenamento jurídico 

vigente.  

Importante destacar que a ação civil pública apresentada pelo Ministério 

Público Federal alegava que o Conselho Federal de Medicina não possuía 

legitimidade para legislar sobre o assunto da ortotanásia, conforme trecho retirado 

da Sentença do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Substituto da 14ª Vara do 

Distrito Federal: Roberto Luis Luchi Demo: 

 

[i] o Conselho Federal de Medicina não tem poder regulamentar para 
estabelecer como conduta ética uma conduta que é tipificada como crime; 
[ii] o direito à vida é indisponível, de modo que só pode ser restringido por 
lei em sentido estrito; [iii] considerado o contexto sócio-econômico brasileiro, 
a ortotanásia pode ser utilizada indevidamente por familiares de doentes e 
pelos médicos do sistema único de saúde e da iniciativa privada.

27
 

 
Imperioso destacar que a Resolução n° 1805/2006 do CFM nunca teve a 

intenção de regulamentar o direito fundamental à vida, até porque ele já tem 

regulamentação prevista no artigo 5° caput da Constituição Federal de 1988. O 

advento da mencionada Resolução tem como escopo principal a regularização do 

exercício da ortotanásia no país.  

Ora, não há o que alegar ilegitimidade quando sabemos que o Conselho 

Federal de Medicina, apesar de antigas e inúmeras controvérsias acerca da sua 

natureza jurídica faz parte da Administração Pública Indireta e caracteriza-se por ser 

uma autarquia, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, 
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senão vejamos: 

 
DEFINIDO POR LEI COMO AUTARQUIA FEDERAL, O CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA ESTA SUJEITO A PRESTAR CONTAS AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.(10272 DF , Relator: Min. VICTOR 
NUNES, Data de Julgamento: 01/01/1970, TRIBUNAL PLENO, Data de 
Publicação: DJ 11-07-1963 PP-00053 EMENT VOL-00544-01 PP-00052 
RTJ VOL-00029-01 PP-00124)

28
 

      
E por serem dotados de natureza jurídica autárquica, os conselhos de 

fiscalização das categorias profissionais podem, sim, supervisionar e regularizar as 

atividades inerentes à sua respectiva profissão, conforme afirma o Procurador da 

República Ronaldo Pinheiro Queiroz: 

 
As atividades do CFM são típicas da Administração Pública. Os conselhos 
são órgãos delegados do Estado para o exercício da regulamentação e 
fiscalização das profissões liberais. A delegação é federal tendo em vista 
que, segundo a Constituição da República, a teor do art. 21, XXIV, compete 
à União Federal organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, 
atividade típica de Estado que foi objeto de descentralização administrativa, 
colocando-a no âmbito da Administração Indireta, a ser executada por 
autarquia, pessoa jurídica de direito público criada para esse fim. 

29
 

Ademais, a Constituição Federal de 1988 aduz em seu artigo 37, inciso 

XIX a necessidade de se ter uma lei especial para criação de autarquias, vejamos: 

Art. 37 [...] 
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas 
de sua atuação 

 
O Conselho Federal de Medicina possui sua lei específica, qual seja Lei 

Federal n° 3.268/1957 que prevê em seu art. 5° as atribuições do CFM e dispõe em 

sua alínea “d” o poder de: “votar e alterar o Código de Deontologia Médica, ouvidos 

os Conselhos Regionais”. A Deontologia caracteriza-se por seu um conjunto de 

regras comportamentais que servem de orientação para os profissionais da sua 

respectiva área. 

Desse modo, é notório que a Resolução analisada acima veio com o 
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propósito de regulamentar infralegalmente a qualidade de vida de inúmeros 

pacientes em estágio terminal e por muitas vezes submetidos a tratamentos 

terapêuticos degradantes. Sua finalidade precípua é trazer dignidade, alívio e 

conforto aos doentes terminais. 

A Resolução n°1805/2006 do CFM é uma ato de natureza infralegal e, 

desse modo, deve obediência às normas legais e constitucionais, já que estas são 

hierarquicamente superiores. 

Nota-se, portanto, que a mencionada Resolução está dentro dos limites 

de sua competência, não há o que alegar sobre a sua inconstitucionalidade e é 

imperioso frisar que a Resolução  n°1805/2006 do CFM trata-se de um ato infralegal 

e, por isso não tem intenção nenhuma de inovar em nosso ordenamento jurídico, o 

que se pretende é apenas regulamentar o exercício da ortotanásia no âmbito 

hospitalar, a fim de que os profissionais da área de saúde possam atuar com  mais 

legitimidade diante casos delicados como, por exemplo, o da terminalidade da vida 

de pacientes em leitos hospitalares, pois o que se constata é o medo generalizado 

da equipe médica em relação a possíveis processos judiciais envolvendo o exercício 

da ortotanásia em paciente e diante do medo, a eles optam por não fazer uso de tal 

conflituosa abordagem médica.  

 

 

4.3 A Resolução do Conselho Federal de Medicina n°. 1931/2009  

                 

Após a polêmica causada pela Resolução n° 1805/2006 do Conselho 

Federal de Medicina, publicou-se, posteriormente, em 2009 uma atualização do 

Código de Ética Médica. Que logo em seus princípios fundamentais defende o 

respeito à liberdade de decisão do paciente, conforme transcrito abaixo: 

 
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. 
  

Há expressa disposição sobre o princípio da autonomia privada e ao 

consentimento esclarecido. Vê-se, portanto, que a Resolução n°.1931/2009 do CFM 

defende o respeito ao direito à liberdade previsto em nossa Constituição Federal de 
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1988 em seu artigo 5° e esse posicionamento é recorrente ao longo do referido 

código como, por exemplo, nos arts. 26 e 31. 

Encontra-se, também, nos princípios fundamentais da presente 

Resolução n°. 1931/2009 do CFM a condenação a obstinação terapêutica que é 

caracterizada pelo exercício da distanásia, conforme transcrito abaixo: 

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.

30
 

Nota-se, portanto, o posicionamento do Código de Ética Médica na 

utilização de procedimentos paliativos em casos clínicos de irreversibilidade e de 

terminalidade da vida ao mesmo tempo em que rechaça o uso de procedimentos 

inúteis e que, provavelmente, causariam dor e sofrimento ao paciente, já que ele 

estaria exposto a tratamentos que causam visível degradação não somente ao corpo 

físico, mas também ao corpo psíquico.   

Continuando o estudo, observamos mais uma vez a repulsão do código 

em relação à distanásia em seu art. 25, conforme colacionado a seguir: 

 
É vedado ao médico: [...] 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.  

 
Nota-se, quão mencionada prática é condenada, não só por ser inútil ao 

paciente terminal, mas também porque o uso excessivo de medicamentos e 

procedimentos expõe o paciente a meios torturantes e desumanos, ocasionando dor 

e sofrimento dispensáveis nesta fase terminal. Frise-se que este artigo mostra o 

anseio em fornecer conforto, bem estar ao paciente terminal que, na maioria das 

vezes, por inconformismo da família diante da aproximação da morte, submete o 

paciente a tratamento desumano, totalmente condenado pela nossa Carta Magna 

em seu artigo 5°, inciso III, posto que tais procedimentos foram equiparados à 

tortura.  

Relevante é a disposição do art. 41 Código de Ética Médica que resume 

em poucas palavras a questão da licitude das práticas médicas abordadas 

anteriormente: 
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É vedado ao médico: [...] 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. 

Imperioso notar que primeiramente o artigo acima condena o exercício da 

eutanásia que consiste em antecipar a morte do paciente ainda que haja sua 

autorização ou de seu responsável legal, mencionada atividade, apesar de ser 

autorizada em outros países como, por exemplo, na Holanda, ela é considerada 

ilícita no Brasil e é tipificada no art. 121, parágrafo 1º do Código Penal, sendo 

prevista como crime contra vida impelido por relevante valor moral ou social. No 

decorrer do artigo, fala-se da terminalidade da vida e legitima-se a prática da 

ortotanásia ao mesmo tempo em que rechaça o método da distanásia no âmbito 

hospitalar. 

 

4.4 A Resolução do Conselho Federal de Medicina n°. 1995/2012 

 

Antes do advento da Resolução n° 1995/2012 inexistia normas que 

regulamentassem a vontade antecipada do paciente.  A mencionada Resolução veio 

para preencher essa lacuna e, consequentemente, trazer mais autonomia ao 

paciente, pois através de um documento, conhecido como testamento vital, pode-se 

garantir que o desejo antecipado do doente seja respeitado pelo médico. Ademais tal 

documento fornecerá ao médico amparo legal diante de tão polêmica decisão acerca 

dos procedimentos adotados na terminalidade da vida do paciente. Ressalte-se, 

ainda, evitará muitas brigas familiares sobre quais tratamentos adotar em situações 

de inconsciência do paciente. Próximo tópico analisaremos com maior profundidade 

o testamento vital. 

                  

4.4.1 O Testamento Vital 

 

O Testamento vital é uma ferramenta jurídica que proporciona ao cidadão, 

em pleno exercício de sua faculdade metal, de participar ativamente da decisão 

acerca do manejo clínico bem como do limite terapêutico dispensado a ele, caso 

adquira enfermidade terminal ou incurável. Vale salientar que o testamento em geral 

é uma ferramenta jurídica que propõem ao cidadão dispor como bem desejar de 
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todo ou parte de seu patrimônio após sua morte, ou seja, seus efeitos são post 

mortem.  Já no testamento vital a ação ocorrerá antes da morte do testador. 

Segundo a Resolução n°. 1995/2012 do CFM, entende-se que não é 

necessário postergar o sofrimento de um paciente terminal em detrimento de 

terapêutica que não venha modificar o curso da doença do mesmo. Permitindo, 

dessa forma, a possibilidade de utilização de tal ferramenta que já é utilizada em 

outros países que já possuem leis específicas que regulamentem tal instrumento 

jurídico. 

Para tanto é necessário que o paciente faça suas decisões antes de 

ingressar em uma fase crítica de sua doença, ou seja, estando em plena 

consciência. E que sua decisão prevaleça sobre a vontade de seus familiares e do 

médico que acompanha seu caso.  

É importante frisar que o testador deve estar livre de qualquer pressão 

coercitiva.  

Uma dificuldade sobre a questão do testamento vital é que o Código Civil 

brasileiro não regulamenta tal documento, desse modo resta ao médico seguir a 

orientação da resolução do CFM, que possui natureza de ato infralegal. 

Ressalte-se que em caso de descumprimento do testamento vital haverá 

punição por falha ética do médico.  Apesar de não haver uma regulamentação 

específica e legal sobre a questão do testamento vital, a Constituição Brasileira a 

partir dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da proibição de tratamento 

desumano e da Autonomia Privada assegura a todo cidadão realizar, tais decisões 

através do testamento vital. 

O Conselho Federal de Medicina a partir da Resolução n°. 1995/12 

aprovada no dia 30/08/2012, possibilitou anexar ao prontuário do paciente seu 

testamento vital. 

Outro ponto a ser analisado é quanto ao conteúdo do testamento vital, 

pois mesmo sendo realizados todos os pré-requisitos para validade do documento, 

este não poderá conter condutas proibitivas em nosso país como, por exemplo, a 

obstinação terapêutica que se utiliza de meios desumanos e degradantes ao 

paciente, caracterizando assim a distanásia, sendo o exercício de tal prática proibida 

na Constituição Federal em seu art. 5°, inciso III. Também condenável a realização 

da eutanásia a qual é tipificada pelo art. 121 do Código Penal brasileiro. 
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4.5 Ortotanásia e a doação de órgãos  

 

Existem questões que precisam ser esclarecidas, a fim de que a 

ortotanásia  legitime-se e seja uma prática frequente na área da saúde. Além das 

polêmicas advindas da falta de informação que, muitas vezes, causam confusão 

entre os conceitos da eutanásia e da ortotanásia e, desse modo, dificultam ainda 

mais o seu real objetivo que é o de promover uma morte digna. Tem-se agora a 

questão da doação de órgãos e tecidos, acredita-se que a prática da ortotanásia 

disfarçada por interesses humanitários estaria sendo utilizada para diminuir a vasta 

fila de pessoas que esperam por transplantes de órgãos em todo o Brasil. Torna-se 

de extrema relevância o esclarecimento quando se pode atestar o óbito de uma 

pessoa, vale a pena transcrever abaixo o art. 3° da Lei 9434/97 que explica como se 

dá o procedimento: 

 
Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de 
diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos 
não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a 
utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do 
Conselho Federal de Medicina.  

 
Diante do exposto, percebe-se claramente que a polêmica apontada 

acima é mais um problema de desconhecimento da sociedade, posto que através do 

extremo inconformismo diante da morte de um ente querido acaba por criar boatos 

que dificultam, ainda mais, a legitimação da prática da ortotanásia no país. A morte 

encefálica é atestada por médicos que não possuem qualquer tipo de relação com a 

questão de doação de órgãos ou transplantes, não há, portanto, o que temer sobre 

essa situação. Ressalte-se que a morte encefálica caracteriza-se por ser a cessação 

de todas as atividades do encéfalo. Maria de Fátima Freire de Sá define melhor o 

conceito de morte encefálica: 

 
 [...] o diagnóstico de morte cerebral é a cessação irreversível de todas as 
funções do encéfalo, incluindo o tronco encefálico, onde se situam 
estruturas responsáveis pela manutenção dos processos vitais autônomos, 
como a pressão arterial e a função respiratória 

31
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Incabível alegar que o exercício da ortotanásia tenha como uma de suas 

finalidades diminuir o crescente índice de pessoas que necessitam de transplantes 

de órgãos e tecidos no país. O escopo principal da legitimação de mencionada 

atividade é trazer alívio e conforto ao paciente em fase terminal, a fim de que ele 

tenha uma morte digna, evita-se o arsenal de tratamentos terapêuticos com o intuito 

de não submetê-lo a procedimentos desumanos que acarretam mais dor e 

sofrimento dispensáveis ao paciente em terminalidade de vida. 

 
4.6 Projetos de lei Para Regulamentação da Ortotanásia 

 

Diante do exposto, percebe-se o quão é imprescindível a regulamentação 

da ortotanásia no Brasil. Há uma relevante quantidade de projetos de lei em 

tramitação sobre este assunto no Brasil.  

O Projeto de Lei n°. 3.002/2008, de autoria dos Deputados Hugo Leal e 

Otávio Leite possui como escopo a regulamentação do exercício da ortotanásia no 

país, o projeto defende que a atividade da ortotanásia somente poderá ser praticada 

através da vontade expressa e por escrito do paciente ou de seu representante 

legal, conforme previsto no art. 3° caput do projeto de lei,  ademais condena a 

prática da eutanásia. Mencionado projeto de lei caracteriza-se por ser bastante 

tímido, posto que a o exercício da ortotanásia somente poderá ser realizada após o 

consentimento do Poder Judiciário, segundo dispõe o art. 6° do referido projeto: 

 
Art. 6º A solicitação formulada pelo paciente ou seu representante legal e 
endossada pela junta médica especializada deve ser submetida à 
apreciação de membro do Ministério Público, para avaliação da 
regularidade e da legalidade do procedimento de solicitação da ortotanásia. 
§ 1º A prática de ortotanásia somente poderá ser efetuada após decisão 
favorável do Ministério Público. 
§ 2º Em caso de dúvida, o membro do Ministério Público deverá provocar o 
Poder Judiciário, para que este se manifeste sobre a solicitação. 
 

Ora, é incabível a disposição do mencionado artigo no projeto de lei, pois 

sabemos o problema que o Poder Judiciário enfrenta em relação à celeridade na 

resolução de processos.  

Há, ainda, o Projeto de Lei n. 5.008/ 2009, de autoria do Deputado Talmir, 

que condena a interrupção de cuidados paliativos em pacientes que estejam em 

fase vegetativa, por considerar que o estado vegetativo não configura terminalidade 

da vida. Bastante controverso é o assunto do estado vegetativo persistente, posto 
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que não há consenso sobre os tratamentos adequados a pacientes neste estado, 

segundo o Parecer n° 45 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida: 

 
 f )que existem discrepâncias sobre o que, para cada caso particular, se 
considera tratamento proporcionado ou desproporcionado, de modo a que 
possam ser aplicadas soluções uniformes às pessoas em Estado Vegetativo 
Persistente, gerando divergências sobre o que, para o caso concreto, é 
considerado tratamento fútil. 

 

E, por fim, conclui-se que mencionado parecer também sugere o exercício 

da ortotanásia no paciente que se encontra neste estado, senão vejamos: “i)que, 

não existindo manifestação de vontade anterior coloca-se a questão de saber se é 

do seu melhor interesse que a vida seja prolongada pela continuação do tratamento 

médico”. Pugna-se, portanto, pelo o bem estar do paciente em detrimento de 

tratamentos desumanos e degradantes. 

Há, também, o Projeto de Lei n. 6.544/ 2009 de autoria do Deputado 

Federal Talmir que defende a prática da ortotanásia em pacientes em estado 

terminal. 

E, finalmente, o Projeto de Lei n°. 6715/2009 de autoria do Senador 

Gerson Camata modifica o Decreto-Lei nº 2.848/1940, Código Penal, com a 

finalidade de excluir a prática da ortotanásia de seu campo de ilicitude.  

Importante observar que todos os projetos de lei mencionados acima 

condenam a prática da eutanásia e rechaçam a distanásia que é caracterizada pela 

obstinação terapêutica em um paciente terminal ou incurável. 

O Projeto de Lei n°. 6715/2009, no qual estão apensos os demais projetos 

de lei acima referidos, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC, 

optou pela realização de uma audiência pública em virtude das grandes discussões 

geradas acerca do tema e por sua tamanha complexidade.  

. 
4.7 O Anteprojeto do Código Penal 

 

O Código Penal Brasileiro é de 1940 e há muito tempo necessita de uma 

reforma, a fim de acompanhar os anseios da sociedade moderna. Está no 

Congresso Nacional para  ser reformado, o anteprojeto prevê a descriminalização de 

inúmeras condutas e isso é de extrema relevância, pois beneficiará 

significativamente o sistema carcerário no Brasil. 
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As descriminalizações de condutas são inúmeras e entre elas está a 

prática da ortotanásia que em seu art. 122, parágrafo 2° pugna-se pela sua licitude, 

segundo colacionado abaixo:  

 
§ 2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais 
para manter a vida do paciente em caso de doença grave irreversível, e 
desde que essa circunstância esteja previamente atestada por dois médicos 
e haja consentimento do paciente, ou, na sua impossibilidade, de 
ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão.

32
 

            

Anseia-se, portanto, pela legalização do exercício da ortotanásia no 

Brasil, a fim de se assegurar a dignidade da pessoa humana aos pacientes em fases 

terminais. Tal licitude beneficiará significativamente toda a sociedade, pois a 

regulamentação por meio de lei de tal conduta diminuirá a lotação dos leitos de 

unidade intensiva dos inúmeros hospitais ao redor do país.  Concomitantemente a 

legalização da ortotanásia, o anteprojeto criminaliza o exercício da eutanásia por ser 

uma conduta que vai de encontro ao direito à vida, previsto em nossa Constituição 

Federal de 1988. 
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  Disponível em: http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2012/06/pdf-veja-aqui-o-anteprojeto-
da-comissao-especial-de-juristas. Acesso em 16 Jul.2013 
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5. Conclusão 

 

Conclui-se que o exercício da ortotanásia no Brasil se impõe em respeito 

ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana previsto em nossa 

Constituição Federal. Incabível o tratamento que é dispensado aos pacientes em 

estado terminal nos leitos hospitalares, por significativa ofensa ao nosso 

ordenamento jurídico que prevê o direito a uma morte digna, já que se defende o 

respeito à vida desde que seja pautada pela dignidade, além da obediência aos 

princípios da autonomia privada, da não maleficência, da beneficência e da justiça. 

É notório que a tecnologia e a Medicina avançaram, mas sabemos da 

finitude da vida, desse modo não adianta prolongar a vida a todo custo em 

detrimento do bem estar, alívio e conforto do paciente. É necessário sopesar tais 

questões, a fim de que não exponhamos nossos entes queridos à dor e sofrimento 

desumanos, a própria Carta Magna condena tal tratamento torturante e degradante. 

É preciso que tenhamos conformação diante do inevitável que é a morte, 

parte inerente da vida. A ortotanásia tem como escopo basicamente trazer qualidade 

de vida aos pacientes em fase terminal, ela caracteriza a boa morte, a morte correta 

e em seu tempo certo diferentemente da distanásia que se caracteriza pela 

obstinação terapêutica e tem como finalidade a sobrevivência do paciente terminal 

nem que para isso ocorra procedimentos que prejudiquem significativamente sua 

qualidade de vida. Desproporcional, inadequada e desarrazoada mencionada 

prática, pois é patente a sua futilidade diante de um irreversível quadro de 

terminalidade da vida. Ocupa-se inutilmente uma vaga em um leito de uma unidade 

intensiva hospitalar quando o mesmo espaço está precisando ser utilizado por um 

outro paciente que tem chances de cura. Mencionada situação ofende claramente o 

princípio ético da justiça, já que não há isonomia, equidade no tratamento dos 

pacientes. 

Ao defender a saída de um paciente terminal de um leito de unidade de 

tratamento intensivo inutilmente ocupado, não se quer aqui negligenciar a 

assistência à saúde desta pessoa e, muito menos, estimular a prática da eutanásia 

que se caracteriza pela abreviação da morte, mas sim pugna-se pelo o exercício da 

ortotanásia que não tem mais a intenção de curar, aquilo que é incurável, mas sim 

de aliviar através de cuidados paliativos a dor e o sofrimento que a doença e a morte 

ocasionam ao paciente. 
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Os cuidados paliativos são imprescindíveis aos pacientes em estado 

terminal, já que eles trazem conforto não apenas em relação ao corpo, mas também 

à mente. Uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, assistentes sociais e 

diversos profissionais de outras áreas estão dispostos a trazer alívio e conformismo 

ao paciente e à sua respectiva família. 

Nota-se que do preconceito em relação a adoção da prática da 

ortotanásia é alto e causado, principalmente pela falta de conhecimento sobre as 

abordagens médicas utilizadas em pacientes terminais e pelo inconformismo diante 

da morte de um ente querido, percebe-se que há grande número de projetos de lei 

requerendo a regulamentação da ortotanásia.  

Imperioso distinguir as práticas, a fim de evitar confusões sobre seus 

conceitos. A eutanásia é a abreviação da morte, já a ortotanásia é a morte correta, 

caracteriza-se pelo não prolongamento da vida por meios artificiais e desumanos. A 

distanásia conceitua-se por ser a obstinação terapêutica em que são utilizados todos 

os meios possíveis para manter a vida do paciente terminal, não há preocupação na 

sua qualidade de vida, em seu bem estar e conforto, preocupa-se unicamente em 

mantê-lo vivo a qualquer custo. A mistanásia está relacionada aos problemas no 

sistema de saúde do país, os quais acabam acarretando a morte do indivíduo antes 

do tempo. Após a rápida conceituação, vê-se o quão importante é a regulamentação 

da ortotanásia. 

Há projetos de lei que em seu conteúdo defendem a legalização da 

ortotanásia e diante das benesses que tal atividade trará para a sociedade é que a 

sua efetivação como lei se impõe. 

O que percebemos no decorrer deste trabalho é que a legalização da 

prática da ortotanásia não ocorreu ainda devido à ausência de conhecimento da 

sociedade sobre a ortotanásia e sua frequente confusão com outros tipos de práticas 

médicas como, por exemplo, a eutanásia que é sumariamente rechaçada no país. 

Ao depois, a dificuldade em saber a terminalidade da vida de uma pessoa também 

obstaculiza a situação em comento. 

O problema em torno do polêmico exercício da ortotanásia em pacientes 

terminais acarreta temor entre os profissionais da área da saúde que se veem de 

mãos atadas diante do impasse, pois com medo de serem processados 

judicialmente pela família do paciente, eles preferem ficam inertes diante do caso, já 

que não existe, até o momento, uma legislação específica que regulamente 
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minuciosamente esta atividade que proporcionará muitos benefícios a toda a 

coletividade, pois vai garantir bem estar, alívio, conforto e, sobretudo, dignidade ao 

paciente em fase terminal, ao depois mencionada medida contribuirá para diminuir a 

superlotação em hospitais privados e, principalmente públicos.  
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ANEXO A – RESOLUÇÃO  CFM Nº 1.805/2006 

 

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.805/2006 

(Publicada no D.O.U., 28 nov. 2006, Seção I, pg. 169) 

  

(Resolução suspensa por decisão liminar do M. Juíz Dr. Roberto Luis 

Luchi Demo, nos autos da Ação Civil Pública n. 2007.34.00.014809-3, da 

14ª Vara Federal, movida pelo Ministério Público Federal) 

  

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 
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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.  
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§ 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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ANEXO B – RESOLUÇÃO CFM Nº 1.805/2006 

 

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.805/2006 

                               

(Publicada no D.O.U.  de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90) 

(Retificação publicada no D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p.173) 

  

  

Aprova o Código de Ética Médica. 

  

  

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições 

conferidas pela Lei n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada 

pelo Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, modificado pelo Decreto 

n.º 6.821, de 14 de abril de 2009 e pela Lei n.º 11.000, de 15 de dezembro 

de 2004, e, consubstanciado nas Leis n.º 6.828, de 29 de outubro de 1980 

e Lei n.º 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 2008 e 

2009 e pelos Conselhos Regionais de Medicina, pelas Entidades Médicas, 
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pelos médicos e por instituições científicas e universitárias para a revisão 

do atual Código de Ética Médica; 

CONSIDERANDO as decisões da IV Conferência Nacional de Ética 

Médica 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 

29 de agosto de 2009; 

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão plenária de 17 de 

setembro de 2009.  

  

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 n.º 1.246, publicada no Diário 

Oficial da União, no dia 26 de janeiro de 1988, Seção I, páginas 1574-

1579, bem como as demais disposições em contrário. 

Brasília, 17 de setembro de 2009 

  

 

 

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE           LÍVIA BARROS GARÇÃO 

    Presidente                                          Secretária-Geral 
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ANEXO C – RESOLUÇÃO CFM Nº 1.995/2012 

 

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.995, DE 9 DE AGOSTO DE 2012 

 

 

 

Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. 

  

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, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e 

  

CONSIDERANDO a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação 

sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente no contexto da ética médica 

brasileira; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a conduta do médico em face das 

mesmas; 

  

CONSIDERANDO a atual relevância da questão da autonomia do paciente no 

contexto da relação médico-paciente, bem como sua interface com as diretivas 

antecipadas de vontade;  

  

CONSIDERANDO que, na prática profissional, os médicos podem defrontar-se com 

esta situação de ordem ética ainda não prevista nos atuais dispositivos éticos 

nacionais; 

  

CONSIDERANDO que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de 

medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado 

terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido 

antecipadamente rejeitadas pelo mesmo;  

  

CONSIDERANDO o decidido em reunião plenária de 9 de agosto de 2012, resolve: 

  

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3078
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3078
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3079
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3079
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3094
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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 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.  

  

 

ROBERTO LUIZ D'AVILA                    HENRIQUE BATISTA E SILVA 

    Presidente                                          Secretário-Geral 


