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RESPEITAREI TODAS AS SUAS OPINIÕES QUE 

CONCORDAREM COM AS MINHAS. O 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E SEU 

PECULIAR CONCEITO DE AUTONOMIA DO 

PACIENTE 

 

Eduardo Dantas1 

 
“Na esteira do que se disse sobre o princípio do desenvolvi-

mento da personalidade, emerge a autonomia privada como 

inarredável decorrência de uma noção mais ampla de liber-

dade, o que toca, afinal, a dignidade humana. Se a cada indiví-
duo se reconhece a prerrogativa de ser e de tornar-se o que bem 

entender, a autonomia privada tem um nobre papel a cumprir: 

o de facultar a cada pessoa modelar o sentido da sua existência, 

ancorada nos seus valores, suas crenças, sua cultura e seus an-

seios. A autonomia, assim, assume a função de consagrar e im-

pulsionar a individualidade de cada pessoa.” 

– Adriano Marteleto Godinho 
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pela Universidad de Castilla-La Mancha (2001); Mestre em Direito Médico pela Uni-
versity of Glasgow (2007); Doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coim-
bra; Ex Vice-Presidente e membro do Board of Governors da World Association for 

Medical Law; Procurador Jurídico do Conselho Regional de Odontologia de Pernam-
buco; Membro da Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil (Gestões 2013/2015 e 2016/2018); Professor do Curso 
de Pós-Graduação em Direito de Família da Universidade Federal de Pernambuco – 
UFPE; Professor do curso de pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar da EPD 
– Escola Paulista de Direito (São Paulo – SP);  Ex-Presidente da Comissão de Direito 
e Saúde da OAB/PE;  Presidente da Associação Pernambucana de Direito Médico e 
da Saúde;  Vice-Presidente da Asociación Latinoamericana de Derecho Médico; 

Membro fundador e integrante da Comissão Diretiva da ALDIS – Associação Lusó-
fona de Direito da Saúde; Membro da Association Française de Droit de la Santé; 
Membro da European Association for Health Law; Coordenador pedagógico da As-
sociation de Recherche et de Formation en Droit Médical (Toulouse, França); Mem-
bro do International Advisory Board do Observatório de Direitos Humanos: Bioética, 
Saúde e Ambiente, da Universidade de Salerno, Itália; Vice-Presidente da Comissão 
de Bioética e Biodireito do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família. 
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lguns textos são atemporais. Este não tem a pre-

tensão de se tornar um deles, advirta-se, de logo, 

o incauto leitor. Ao contrário: escrito no último 

dia de outubro de 2019, tem por objetivo ser ape-

nas a fotografia de um momento, o registro está-

tico de uma situação em vigor, mas que – espera-se – seja alte-

rada em breve. 

Trata-se da análise da Resolução nº 2.232/2019, editada 

pelo Conselho Federal de Medicina, e publicada em data de 16 

de setembro de 2019, estabelecendo normas éticas para a recusa 

terapêutica por pacientes, e objeção de consciência na relação 

médico-paciente. 

Os temas nela tratados – recusa terapêutica e objeção de 

consciência – são extremamente importantes no contexto da re-

lação assistencial, surgindo em boa hora uma Resolução que es-

clareça tais conceitos, que delimite o campo ético de atuação, e 

que permita tanto a autonomia do paciente quanto a independên-

cia no atuar médico, prevenindo e apresentando soluções para a 

multiplicidade de conflitos advindos do atuar médico, em uma 

relação ao mesmo tempo complexa e especial, única, adotada em 

um ambiente onde sobressaem a vulnerabilidade emocional de 

um enfermo, a confiança e a confidencialidade no trato com o 

prestador do serviço, e as obrigações legais e deontológicas im-

postas àqueles que se dispõem ao duro e importante ofício de 

cuidar das pessoas. 

Há, na Resolução, uma longa exposição de motivos res-

saltando o valor e a importância da autonomia, citando textos 

legais, decisões paradigmáticas de caráter histórico, e mesmo a 

evolução do tema dentro das últimas versões do Código de Ética 

Médica. Destaca-se aqui o seguinte trecho: 
“A autonomia, uma expressão da liberdade, é o bem jurídico 
supremo do ser humano, valor reconhecido pela legislação bra-

sileira. A Constituição Federal, em seu art. 5º, determina que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

A 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-

dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade. Os incisos II e III 

dispõem que ninguém será submetido a tortura nem a trata-

mento desumano ou degradante. 

O Código Civil estabelece, no seu art. 15, que o paciente não 

pode ser submetido a qualquer procedimento terapêutico sem 

o seu consentimento.” (sem realces no original) 

É neste contexto, e com este espírito, que se define a re-

cusa terapêutica no artigo 1º da Resolução, como sendo “um di-

reito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o 

informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua deci-

são.” 

Segue a Resolução, no artigo subsequente, assegurando 

o direito à recusa terapêutica a todo paciente “maior de idade, 

capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão” , 

cabendo ao médico, além do dever de informar sobre as conse-

quências prováveis ou possíveis da decisão, a obrigação de indi-

car e propor alternativas ao tratamento, quando disponíveis ou 

existentes. 

A hipótese prevista na resolução, como possível de rejei-

tar a recusa terapêutica, se materializa no art. 5º, quando houver 

abuso de direito, sendo este caracterizado como um ato de recusa 

que coloque em risco a saúde de terceiros, especialmente pela 

intenção de não tratar doenças transmissíveis ou “qualquer outra 

condição semelhante que exponha a população a risco de conta-

minação”. 

É razoável e necessário que se ponha o bem comum 

acima dos interesses individuais, e houve bem a Resolução, 

nesse sentido. Todavia, ao ampliar o conceito e o escopo, no pa-

rágrafo segundo do mesmo artigo, surgem os primeiros proble-

mas. 

Diz o referido parágrafo segundo que “a recusa terapêu-

tica manifestada por gestante deve ser analisada na perspectiva 

do binômio mãe/feto, podendo o ato de vontade da mãe caracte-

rizar abuso de direito dela em relação ao feto”. 



_584________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

O ponto fulcral aqui não é o objetivo da norma – natural-

mente bem intencionada – mas as possibilidades interpretativas 

que abre com uma redação tão vaga e imprecisa. Mais que isso, 

contraria os limites estabelecidos pelo próprio Código de Ética 

Médica (também uma Resolução), especialmente em seus arti-

gos 22, 24 e 31, transcritos mais adiante neste texto. 

A situação se torna ainda mais relevante quando se veri-

fica a tentativa de legitimar o estabelecimento de uma autonomia 

mitigada da gestante, situação já bastante complexa, e tratada 

com mais vagar no capítulo XVI de nosso livro Direito Médico2, 

intitulado Ética e Responsabilidade Social na Medicina: Uma 

análise a partir da violência obstétrica, leitura complementar que 

se recomenda. 

O Ministério Público Federal, no âmbito do Inquérito Ci-

vil nº 1.34.001.007752/2013-81, emitiu a Recomendação nº 

44/2019, direcionada ao Conselho Federal de Medicina, para 

que revogasse o mencionado § 2º do artigo 5º da Resolução 

2.232/2019, fazendo com que a assistência ao parto seja expres-

samente retirada do âmbito de incidência da mesma, abstendo-

se ainda de empregar ações contrárias ao ordenamento jurídico 

em vigor, cerceadoras a autonomia das mulheres. 

Pela relevância e pertinência da manifestação, vale trans-

crever aqui alguns de seus trechos: 
“15- Que, em se tratando de mulheres grávidas, o §2º do artigo 
5º c/c os artigos 6º e 10º da Resolução nº 2232/2019 trazem 

sérios riscos, visto que permitem a adoção de procedimentos 

médicos coercitivos ou não consentidos, caracterizadores de 

violação dos direitos fundamentais das mulheres, em descon-

formidade com determinações da Organização Mundial de 

Saúde - OMS, que no documento “Prevenção e eliminação de 

abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto”, expressa-

mente reconhece a violência física e verbal no parto, nos se-

guintes termos: “Relatos sobre desrespeito e abusos durante o 

parto em instituições de saúde incluem violência física, humi-

lhação profunda e abusos verbais, procedimentos médicos 

 
2 4ª edição, GZ Editora e Juspodivm Editora, São Paulo, 2019, pp. 341-356. 
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coercivos ou não consentidos
 
(incluindo a esterilização), falta 

de confidencialidade, não obtenção de consentimento esclare-

cido antes da realização de procedimentos, recusa em admi-

nistrar analgésicos, graves violações da privacidade, recusa 

de internação nas instituições de saúde, cuidado negligente 

durante o parto levando a complicações evitáveis e situações 

ameaçadoras da vida, e detenção de mulheres e seus recém-

nascidos nas instituições, após o parto, por incapacidade de 
pagamento”;  

16- Que a Organização Mundial de Saúde, no mesmo docu-

mento acima indicado, considera que a violência no parto equi-

vale à violação dos direitos humanos fundamentais das mulhe-

res, assim se posicionando: “todas as mulheres têm direito ao 

mais alto padrão de saúde atingível, incluindo o direito a uma 

assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e o 

parto, assim como o direito de estar livre da violência e discri-

minação. Os abusos, os maus-tratos, a negligência e o desres-

peito durante o parto equivalem a uma violação dos direitos 

humanos fundamentais das mulheres, como descrevem as nor-

mas e princípios de direitos humanos adotados internacional-
mente. (6-9) Em especial, as mulheres grávidas têm o direito 

de serem iguais em dignidade, de serem livres para procurar, 

receber e dar informações, de não sofrerem discriminações e 

de usufruírem do mais alto padrão de saúde física e mental, 

incluindo a saúde sexual e reprodutiva.(10)”;  

19- Que o princípio bioético da autonomia é referendado pela 

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo), 

nos seguintes termos: “O princípio da autonomia enfatiza o 

importante papel que a mulher deve adotar na tomada de de-

cisões com respeito aos cuidados de sua saúde. Os médicos 

deverão observar a vulnerabilidade feminina, solicitando ex-
pressamente sua escolha e respeitando suas opiniões”. 

 

22- Que no Brasil, segundo pesquisa realizada pela Fundação 

Perseu Abramo, uma a cada quatro mulheres sofre algum tipo 

de violência no parto, associadas a intervenções desnecessárias 

e prejudiciais à saúde da mulher, bem como desrespeitos ver-

bais e negligência; sendo que o §2º do artigo 5º c/c os artigos 

6º e 10º da Resolução nº 2232/2019 podem favorecer procedi-

mentos no parto desnecessários e violadores da autonomia das 

parturientes, como o episiotomia, amniotomia, administração 

arbitrária de soro de ocitocina, utilização de manobra de 
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kristeller, dentre outras práticas difundidas pela Organização 

Mundial de Saúde e pela CONITEC como não indicadas ou 

prejudiciais quando realizadas de forma irrestrita;  

23- Que o Brasil ostenta um dos mais elevados índices mundi-

ais em partos cirúrgicos, o que implica que milhares de mulhe-

res sejam levadas a cesarianas desnecessárias anualmente, 

sendo imperiosa a adoção de políticas públicas para reverter 

esse quadro, visto conduzirem mulheres a cirurgias desne-
cessárias, expondo-as a riscos superiores aos do parto normal, 

sendo que o §2º do artigo 5º c/c os artigos 6º e 10º da Resolução 

nº 2232/2019, se aplicados, permitem favorecer e perpetuar 

partos cirúrgicos desnecessários, entendendo-se como ‘abuso 

de direito’ da parturiente optar pelo parto normal;  

24- Que, tal como redigidos, com conceitos amplos e con-

trários ao Código de Ética Médica, o §2º do artigo 5º c/c os 

artigos 6º e 10º da Resolução nº 2232/2019 esvaziam integral-

mente a autonomia de parturientes sobre seu próprio corpo, 

afastando suas escolhas e decisões quanto nascimento de seus 

filhos. De igual forma, conferem ao médico, de forma ilegítima 

e antijurídica, uma liberdade de atuação profissional ilimitada 
durante a assistência ao parto, em qualquer um de seus contex-

tos, independentemente do grau de risco a que se submete o 

binômio materno-fetal, seja ele, baixo, médio ou alto;  

25- Que o §2º do artigo 5º c/c os artigos 6º e 10º da Resolução 

nº 2232/2019 permitem que as mulheres sejam desrespeitadas 

em sua integridade física, mental e moral, configurando vi-

olência de gênero, nos termos da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - 

“Convenção de Belém do Pará”, perpetrada em serviços de 

saúde, visto que referida Convenção estabelece, em seu artigo 

4º: “Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, 
exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

consagrados em todos os instrumentos regionais e internacio-

nais relativos aos direitos humanos. Estes direitos abrangem, 

entre outros: a) direito a que se respeite sua vida; b) direito a 

que se respeite sua integridade física, mental e moral; c) di-

reito à liberdade e à segurança pessoais; d) direito a não ser 

submetida a tortura; e) direito a que se respeite a dignidade 

inerente à sua pessoa e a que se proteja sua família; f) direito 

a igual proteção perante a lei e da lei”;
 
 

26- Que o artigo 5º da Resolução nº 2232/2019, em seu 
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parágrafo 2º, desconsidera que, no que tange ao binômio 

mãe/feto, havendo necessidade de se ponderar entre riscos à 

vida da mãe ou do feto, caberá à gestante/parturiente, inclusive 

conforme artigo 4º da Convenção de Belém do Pará, decidir 

qual terapêutica adotar, com amparo no princípio da dignidade 

da pessoa humana, que resguarda sua vida e sua integridade 

corporal, bem como com amparo no princípio da legalidade e 

proteção de seu direito à vida e à proteção de sua família, não 
podendo sua manifestação ser, em hipótese alguma, conside-

rada “abuso de direito”;  

30- Que, em se considerando o artigo 146 do Código Penal, 

médicos que agirem conforme o §2º do artigo 5º c/c os artigos 

6º e 10º o poderão perpetrar crime de constrangimento ilegal 

acaso realizem intervenções médicas ou cirúrgicas não deseja-

das por mulheres no atendimento à gestação e parto se ausente 

iminente risco de vida;” 

A objeção de consciência – direito do médico, já previsto 

no Código de Ética Médica – garante a ele a possibilidade de 

decidir se abster da realização de um ato médico que, embora 

permitido por lei, seja contrário aos seus princípios morais, reli-

giosos, profissionais, e pessoais. Em última análise, contrários à 

voz de sua consciência.  

O limite desta objeção é a continuidade da assistência, e 

o não prejuízo para o paciente, não podendo este ficar desampa-

rado sob nenhuma hipótese. O não atendimento, a objeção, cal-

cada em razões íntimas e pessoais, é permitida quando outro pro-

fissional possa assumir o caso, sem solução de continuidade e 

sem dano causado pela decisão de não atender. Esta a linha que 

separa a objeção de consciência da omissão de socorro, com todo 

o seu leque amplo de consequências cíveis, éticas, administrati-

vas e penais. 

O tema é muito bem tratado nos artigos 8º e 9º da Reso-

lução 2.232/20193, e poderia ser um marco no estabelecimento 

 
3 Art. 8º Objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento 
diante da recusa terapêutica do paciente, não realizando atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.  
Art. 9º A interrupção da relação do médico com o paciente por objeção de consciência 
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de segurança jurídica, estabelecendo os limites do exercício 

deste direito. 

Todavia, ao ampliar a discussão para as hipóteses de ur-

gência e emergência, previstas nos artigos 10 e 114, há uma que-

bra ostensiva do paradigma de respeito à autonomia do paciente, 

posto que ali se determina (com o uso do verbo “dever”, ou seja, 

tornando imperativo) o desrespeito à vontade do paciente, para 

tratá-lo independentemente da recusa terapêutica. 

Novamente, há aqui uma ruptura com a intenção inicial, 

com a exposição de motivos, com os consideranda, e com a 

própria legislação vigente, ao se considerar como imperativo 

ético a atuação apesar da expressa recusa do paciente. 

Necessário se faz compreender que o princípio da auto-

nomia interpreta os melhores interesses do paciente exclusiva-

mente a partir do ponto de vista do próprio enfermo, sem levar 

em conta o valor objetivo que a medicina reconhece a cada si-

tuação, o que pode levar – por óbvio – a concordâncias com a 

opinião médica, técnica, científica, ou mesmo à absoluta discor-

dância com o caminho proposto. O modelo autonômico tomará 

por baliza o juízo de valor próprio e específico de cada indiví-

duo, em função de seus ideais, crenças e formação, respeitando 

assim o direito do paciente à autodeterminação. 

 
impõe ao médico o dever de comunicar o fato ao diretor técnico do estabelecimento 
de saúde, visando garantir a continuidade da assistência por outro médico, dentro de 
suas competências.  
Parágrafo único. Em caso de assistência prestada em consultório, fora de estabeleci-
mento de saúde, o médico deve registrar no prontuário a interrupção da relação com 
o paciente por objeção de consciência, dando ciência a ele, por escrito, e podendo, a 
seu critério, comunicar o fato ao Conselho Regional de Medicina.  
4 Art. 10. Na ausência de outro médico, em casos de urgência e emergência e quando 
a recusa terapêutica trouxer danos previsíveis à saúde do paciente, a relação com ele 
não pode ser interrompida por objeção de consciência, devendo o médico adotar o 
tratamento indicado, independentemente da recusa terapêutica do paciente.  
Art. 11. Em situações de urgência e emergência que caracterizarem iminente perigo 
de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para pre-
servar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica.  
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Segundo Galán Cortés,5 Beauchamp e McCullough6 de-

monstram que: 
“(...) a decisão de uma determinada pessoa é autônoma quando 

procede de valores e crenças próprios, se baseia em uma in-

formação e compreensão adequadas e não vem imposta por 

coações internas ou externas, ou seja, quando reúne três con-

dições: intencionalidade, conhecimento e ausência de controle 

externo e interno. Destas três condições do ato autônomo, ape-

nas a primeira (a intencionalidade) não admite gradação, en-

quanto as outras duas sim. Do ponto de vista do conhecimento, 
este deve ser adequado, de maneira que possamos afirmar que 

uma ação é compreendida quando somos capazes de entender 

sua natureza e, além disso, prever suas consequências. No que 

concerne à ausência de controle externo, podemos considerar 

a existência de diversos níveis de gradação, e mais especial-

mente três: a coerção, a manipulação e a persuasão”. (tradução 

livre do autor).”7 

Este princípio encontra seus principais fundamentos na 

história do direito e da filosofia. Para o seu desenvolvimento, 

exerceram uma decisiva influência as obras do britânico John 

Locke,8 que pugnava pelo direito à proteção contra intervenções 

médicas não consentidas, e do filósofo alemão Immanuel Kant,9 

 
5 CORTÉS, Julio César Galán. Responsabilidad médica y consentimiento informado. 
Madrid: Ed. Civitas, 2001. 
6 BEAUCHAMP, T. L.; e MCCULLOUGH, L. B. Ética Médica: las responsabilida-
des morales de los médicos. 1ª ed. Ed. Labor, 1987. (Apud Cortés, ob. cit., p. 45.) 
7 No original: “Para Beauchamp y McCullough la decisión de una determinada 
persona és autónoma si procede de los valores y creencias propios de dicha per-
sona, se basa en una información y comprensión adecuadas y no viene impuesta 
por coacciones internas o externas, esto es, cuando reúne tres condiciones: inten-
cionalidad, conocimiento y ausencia de control externo e interno. De estas tres 
condiciones del acto autónomo, sólo la primera (la intencionalidad) no admite gra-
dos, mientras que las otras dos sí. Desde el punto de vista del conocimiento, éste 
debe ser adecuado, en tal forma que podemos afirmar que una acción es compren-

dida cuando somos capaces de entender su naturaleza y, además, prever sus con-
secuencias. En lo que a la ausencia de control externo se refiere, podemos consi-
derar la existencia de distintos grados, esencialmente tres: la coerción, la manipu-
lación y la persuasión.” 
8 LOCKE, J. Ensayo sobre el Gobierno Civil. Madrid: Ed. Aguilar, 1969. 
9 KANT, I. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 7ª ed. Madrid: Ed. 
Espasa Calpe, 1981. 
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para quem o requisito de que consideremos os demais livres 

para escolher é fundamental. 

A preocupação de Kant com a autonomia estava em exami-

nar o que ele considerava um dos mais importantes aspectos do ser 

humano – sua vontade. Enquanto uma pessoa for capaz de decidir 

o que deve ou não fazer, ela é responsável por suas ações. E qual-

quer ação motivada por algum tipo de fundo moral deve emanar de 

um dever, em lugar de uma inclinação. Para Kant, a autonomia – 

que literalmente pode significar auto-regulação – requer a tomada 

de atitudes de acordo com as próprias convicções, vale dizer, com a 

própria moral. Ser autônomo significa não ser escravo do instinto 

ou capricho, mas sim agir como um ser racional. A razão é a facul-

dade que permite a ação enquanto indivíduo pensante, e que per-

mite, por exemplo, escolher entre o certo e o errado. Ao menos na 

aparência, há pouca diferença entre razão e autonomia, entre racio-

nalidade e autonomia. 

O princípio da autonomia é muito bem demonstrado no 

sistema jurídico brasileiro, a começar pelas disposições do ar-

tigo 5º,10 inciso II,11 da Constituição Federal, que determina que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 

senão em virtude de lei. 

A autonomia, no tocante ao tratamento médico, tem sua 

expressão máxima no direito à recusa de tratamento. Neste sen-

tido, também encontra abrigo constitucional, especialmente nos 

incisos VI12 e VIII do mesmo artigo, ao instituir como garantia 

o direito à recusa em respeito às convicções morais, filosóficas 

ou religiosas. Em outras palavras, é assegurado ao paciente o 

 
10 Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: (...).” 
11 “Art. 5º (...) II – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; (...).” 
12 “Art. 5º (...) VI – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo asse-
gurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias; (...).” 
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direito de que sua vontade prevaleça sobre a opção terapêutica 

escolhida pelo médico, ainda que ignorando argumentos técni-

cos e científicos, desde que esta seja uma decisão consciente, 

tomada por pessoa competente, e após apropriada informação13. 
Em sua conhecida obra Princípios de Ética Biomédica14, 

Tom Beauchamp e James Childress desenvolvem todo um capí-

tulo dedicado ao respeito à autonomia. Ali, ao discorrer sobre as 

interpretações desenvolvidas pelo já mencionado Immanuel 

Kant e John Stuart Mill, lecionam: 
“Kant argumentou que o respeito à autonomia origina-se do re-

conhecimento de que todas as pessoas têm valor incondicional, 
e de que todas têm capacidade para determinar o próprio des-

tino. Violar a autonomia de uma pessoa é tratá-la meramente 

como um meio, de acordo com os objetivos de outros, sem le-

var em conta os objetivos da própria pessoa. Esse tratamento é 

uma violação moral fundamental, pois as pessoas autônomas 

são fins em si mesmas, capazes de determinar o próprio des-

tino. Mill estava mais preocupado com a autonomia – ou, como 

ele preferia dizer, a individualidade – das pessoas na confor-

mação de suas vidas. Ele argumentou que se deveria permitir 

que os cidadãos se desenvolvessem de acordo com suas con-

vicções pessoais, desde que não interferissem na análoga ex-
pressão de liberdade dos outros. Mill insistia também em que 

às vezes somos obrigados a procurar persuadir os outros, 

quando eles têm opiniões falsas ou não-ponderadas. A posição 

de Mill requer tanto a não-interferência como o fortalecimento 

da expressão autônoma, enquanto Kant impõe um imperativo 

moral que ordena que pessoas sejam respeitosamente tratadas 

como fins em vez de meramente como meios. Em última aná-

lise, contudo, essas duas filosofias profundamente diferentes 

apoiam, ambas, o princípio de respeito à autonomia.” 

Adriano Godinho15 ressalta ainda o elemento de vontade 

como princípio basilar de respeito à autonomia do paciente, e 

 
13 “Art. 5º (...) VIII – Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; (...).” 
14 Edições Loyola, São Paulo, 2002, p. 143 
15 In Direito ao Próprio Corpo – Direitos da personalidade e os atos de limitação vo-
luntária. Ed. Juruá, Curitiba, 2015, p. 109. 



_592________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

essencial para a relação mantida entre o paciente e seu médico 

assistente, advertindo: 
“Exige-se ainda a presença da voluntariedade para a prática do 

ato: não basta aferir a mera capacidade ou discernimento do 

paciente, sendo também fundamental averiguar se uma pessoa 

efetivamente quer se submeter a um ato que implique uma in-

tromissão sobre sua integridade física e se o consentimento é 

prestado de forma livre e espontânea, isto é, isento de erro, dolo 

ou coação. Assim, viciará o consentimento a declaração pres-

tada pelo paciente, se decorrer de engano, de sua ignorância 
sobre os fatos ou de declarações falsas maliciosamente dirigi-

das a iludi-lo, bem como nos casos em que o paciente declarar 

sua concordância em virtude da intimidação física ou psicoló-

gica. Para todas estas hipóteses, o art. 171, II, do Código Civil 

prescreve a anulabilidade do ato praticado, o que poderá acar-

retar, quando menos, a responsabilidade civil do médico.” 

Ainda de acordo com Beauchamp e Childress16, há ne-

cessidade de respeitar inclusive decisões autônomas que tenham 

sido tomadas em antecipação a períodos de incapacidade do pa-

ciente: 
“Suponhamos que, após um acidente automobilístico, uma tes-

temunha de Jeová é conduzida ao hospital e, enquanto está 

ainda capaz, no atendimento de emergência, recusa transfusões 

de sangue medicamente essenciais e perde os sentidos. Alguns 

defendem que a escolha anterior do paciente deveria ser hon-
rada, pois, de outro modo, os médicos (1) teriam de causar in-

júria ao paciente, revelando posteriormente o fato da transfu-

são, ou (2) teriam de enganar o paciente, não lhe dizendo a 

verdade, caso tenham realizado a transfusão. Com base no res-

peito à autonomia, podemos obter uma conclusão mais direta e 

satisfatória. Fazer uma transfusão num paciente incapaz que, 

enquanto capaz, recusou esse procedimento é uma violação de 

sua autonomia e é um desrespeito e um insulto à pessoa.” 

Posto isso, cabe colocar a relação médico-paciente, no 

que tange à autonomia e dever de informação, sob a ótica dos 

princípios éticos da profissão.  

O Código de Ética Médica é bastante claro ao proibir a 

 
16 Op.cit., p. 149 
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prática de atos que limitem o direito do paciente em conhecer 

sua situação clínica, ou que venham a restringir o seu direito de 

livre escolha terapêutica: 
Art. 12 – [É vedado ao médico]  Deixar de esclarecer o traba-

lhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco 
sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores res-

ponsáveis. 

Art. 13 – [É vedado ao médico]  Deixar de esclarecer o paci-

ente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissio-

nais de sua doença. 

Art. 15 – [É vedado ao médico] § 3º Praticar procedimento de 

procriação medicamente assistida sem que os participantes es-

tejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o 

mesmo. 

Art. 22 – [É vedado ao médico] Deixar de obter consentimento 

do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo so-

bre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco imi-
nente de morte. 

Art. 24 – [É vedado ao médico] Deixar de garantir ao paciente 

o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa 

ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para li-

mitá-lo. 

Art. 26 – [É vedado ao médico] Deixar de respeitar a vontade 

de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, 

em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo 

cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado 

e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. 

Art. 31 – [É vedado ao médico] Desrespeitar o direito do pa-
ciente ou de seu representante legal de decidir livremente so-

bre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 

em caso de iminente risco de morte. 

Art. 34 – [É vedado ao médico] Deixar de informar ao paciente 

o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do trata-

mento, salvo quando a comunicação direta possa provocar-lhe 

dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu repre-

sentante legal. 

Art. 42 – [É vedado ao médico] Desrespeitar o direito do pa-

ciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, de-

vendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, rever-

sibilidade e risco de cada método. 
Art. 44 – [É vedado ao médico] Deixar de esclarecer o doador, 
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o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decor-

rentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedi-

mentos nos casos de transplantes de órgãos. 

Art. 73 – [É vedado ao médico] Revelar fato de que tenha co-

nhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo 

por justo motivo, dever legal ou consentimento por escrito, do 

paciente. 

Art. 74 – [É vedado ao médico] Revelar sigilo profissional re-
lacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 

representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de 

discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar 

dano ao paciente. 

Art. 101 – [É vedado ao médico] Deixar de obter do paciente 

ou de seu representante legal o termo de consentimento livre 

e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres 

humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as 

consequências da pesquisa. 

Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de 

idade, além do consentimento de seu representante legal, é ne-

cessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua 
compreensão. 

Art. 110 – [É vedado ao médico] Praticar a Medicina, no exer-

cício da docência, sem o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade 

ou discriminando aqueles que negarem o consentimento soli-

citado. 

Estes conceitos não são novos. Há importantes julgados 

do início do século passado17 que, contribuindo com a constru-

ção e desenvolvimento da doutrina do consentimento informado, 

vaticinavam: 
“Se um médico aconselha a um paciente que se submeta a uma 

operação específica e o paciente pesa os perigos e os riscos ine-

rentes a essa ação e, por fim, consente, ele, desse modo, trava, 

de fato um contrato que autoriza o médico a operar de acordo 

com o consentimento dado, e nada além disso.” 

Sílvio Romero Beltrão complementa18: 
“Diante do conflito entre a autonomia de vontade do paciente 

 
17 Mohr v. Williams, 95 Minn. 261,265; 104 N.W. 12, 15 (1905) 
18 In Direitos da personalidade de acordo com o novo código civil. Atlas, São Paulo, 
2005, p. 115 
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e o dever de beneficência do médico, chega-se à conclusão de 

que, mesmo por razões religiosas, deve-se respeitar a autono-

mia do paciente. Não cabe ao leigo, mesmo que ele seja profis-

sional da área da saúde, desconsiderar ou minimizar os valores 

de ordem religiosa do paciente, diante dos mais elevados inte-

resses profissionais.” 

Há que se considerar ainda o magistério de João Baptista 

Villela19: 
“A Constituição da República assegura expressamente a liber-

dade religiosa. E, acertadamente, não condiciona o seu exercí-
cio ao juízo de aprovação ou indulgência por parte de terceiros. 

Ter uma convicção religiosa como esclarecida ou obscurantista 

pode interessar a cada um para o seu foro interno. Do ponto-

de-vista do respeito que se deve à prática do credo, não tem 

qualquer relevância. É só na colisão com outros direitos, entre 

os quais não se inclui a opinião alheia, que a liberdade religiosa 

pode experimentar limitação. Ora, nada há de contrário à or-

dem constitucional brasileira em que alguém prefira a morte ao 

tratamento por transfusão de sangue. Médicos e juízes que o 

impõem contra a vontade do paciente estão-se declarando in-

capazes de perceber pautas de valores em que a preservação da 
vida não constitui o bem supremo. E revelando-se, eles pró-

prios, nessa mesma medida, mal preparados para o exercício 

da medicina e do direito.” 

Diante da situação acima exposta, cabe o chamamento à 

reflexão, uma vez que se está a tratar de temas extremamente 

relevantes, pertinentes, e presentes no cotidiano do contexto da 

assistência hospitalar ao paciente, sendo imprescindível que 

tanto pacientes quanto médicos possam ter consciência de direi-

tos, de deveres, e de limites éticos na relação ali estabelecida. 

A intenção do órgão máximo disciplinador da atividade 

médica no país, por mais louvável que seja, ao enfrentar tais 

questões, necessita de corrigir os equívocos conceituais cometi-

dos, estabelecendo de maneira clara se pretende manter o texto 

publicado, ou modificar as contradições nele existentes. 

É preciso sinalizar de maneira inequívoca se o respeito a 

 
19 O novo Código Civil brasileiro e o direito à recusa a tratamento médico. In, Roma 
e América. Diritto Romano Comune. n. 16. Roma: Munchi, 2003. P. 55-64 
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autonomia é pedra angular da relação médico-paciente, ou se a 

decisão, a opinião, ou em última análise, a dignidade do paci-

ente, pode ser relativizada ao sabor da contrariedade do médico, 

ao não concordar com o direito daquele primeiro à autodetermi-

nação. 

Se este for o caminho, ainda assim haverá necessidade 

de modular as consequências, uma vez que tal caminho contraria 

a legislação, ofende princípios bioéticos já historicamente assen-

tados, e se põe em rota de colisão com o próprio Código de Ética 

Médica. 

Impõe-se, portanto, uma correção de rumos, em prol de 

um diálogo mais produtivo entre o Direito e a Medicina, em res-

peito ao paciente e aos médicos, uma vez que ao possibilitar a 

atuação com transparência, regras claras e segurança jurídica ga-

nham todos, reforçando a tão almejada humanização da assistên-

cia em saúde, minimizando riscos de uma desnecessária judici-

alização. 
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