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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo explanar acerca do instituto do testamento vital como alternativa para 
assegurar a morte digna de pacientes em estado terminal, com uma doença crônica incurável ou em estado 
vegetativo persistente. Para o desenvolvimento da pesquisa, de natureza qualitativa, foi utilizado o método 
dialético. O material foi coletado por meio do procedimento bibliográfico e sua análise, feita com aplicação do 
método histórico. Pretende-se demonstrar que referido documento tem o intuito de garantir que as últimas 
vontades de tais pacientes sejam respeitadas, de modo que sua dignidade seja resguardada até na morte, 
além de relacionar a aplicação do testamento vital com os direitos da personalidade, principalmente o que 
concerne a efetivação da dignidade humana. Assim, difundir o testamento vital enquanto instituto jurídico 
garantidor da autonomia da vontade daqueles que desejam morrer de forma natural, sem intervenções de 
tratamentos médicos desnecessários, tendo em vista que há instaurada uma cultura de recusa da morte, e 
consequentemente, um comportamento de postergar o momento final mediante o prolongamento da vida 
através de meios artificiais, que nem sempre estão de acordo com a vontade do paciente. Por fim, demonstrar 
a viabilidade do instituto do testamento vital adentrar o ordenamento jurídico brasileiro, com o propósito de 
tornar imperativo o direito de o paciente, nos casos determinados, exercer sua vontade de forma autônoma e 
ter ela respeitada, mesmo quando já não puder mais exprimi-la livremente, desde que previamente 
documentada, e, portanto, proteger o direito de viver os últimos instantes com dignidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: autonomia da vontade; dignidade da pessoa humana; Testamento Vital. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo irá abordar o tema: testamento vital, que pode ser definido como 
um “[...] documento de manifestação de vontades pelo qual uma pessoa capaz manifesta 
seus desejos sobre suspensão de tratamentos, a ser utilizado quando o outorgante estiver 
em estágio terminal” (DALDATO, 2015, p. 97). Esta temática se mostra importante na 
sociedade contemporânea, que valoriza sobremaneira os direitos da personalidade, 
definidos como “[...] aqueles que resguardam a dignidade humana” (VENOSA, 2002, p. 
149), os quais são assegurados a todo ser humano capaz de intervir e/ou interagir no 
processo de construção de sua realidade (e de seus pares), o que se torna possível a partir 
de seu “nascimento com vida”1, resultado da reunião do material genético de seus 
genitores, seguida de uma gestação. Nas palavras de Karl Henrich Marx e Friedrich Engels 
(2011, p. 44) “O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 
existência de seres humanos vivos”. Estes também afirmaram que “[...] o primeiro 
pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história, é que todos os 
homens devem estar em condições de viver para poder ‘fazer história’” (MARX; ENGELS, 
2011, p. 53). Nesse sentido o nascimento com vida é um importante marco social e jurídico, 
garantindo a existência, nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa (2002, p. 148), de um “[...] 
conjunto de poderes conferidos ao homem para figurar nas relações jurídicas", 
materializando os, já destacados, direitos da personalidade. 

Muitos são os direitos da personalidade: direito à vida, ao nome, à própria imagem, 
à privacidade, ao reconhecimento da paternidade, alimentos, etc. (VENOSA, 2002). Outro 

 
1 Embora a lei também proteja o nascituro, como estabelecido no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002): “Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002). 
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direito da personalidade, pouco discutido pela comunidade científica, é o direito de morrer 
com dignidade, pois “[...] outrora a morte era vista como um processo natural, atualmente 
este processo – ainda que natural – é tido como uma derrota, um acontecimento que 
demonstra a fragilidade da Medicina e a vulnerabilidade dos médicos” (DADALTO, 2015, p. 
01). 

A medicina preocupa-se muito com o nascer e com a manutenção da vida, mas, 
neste meandro, pouco se discute ou se preocupa com aspectos referentes ao morrer com 
dignidade. Sendo assim, o tema mostra sua relevância, uma vez que no momento de morrer 
nem sempre se respeita a dignidade humana, necessária numa etapa histórica tão difícil 
para todos, submetendo o paciente terminal a procedimentos e tratamentos 
frequentemente desumanos, com o intuito de manutenção da vida, às vezes a qualquer 
custo. 

A partir deste contexto, é fundamental abordar a temática do direito de morrer com 
dignidade, tendo por base um documento denominado de testamento vital, que tem por 
escopo garantir ao paciente terminal uma morte digna, dentro de parâmetros por ele mesmo 
estabelecido, como já afirmado. Destaque-se que tal documento deve ser elaborado 
quando a pessoa ainda é capaz e está em pleno gozo de suas faculdades mentais, podendo 
se manifestar a respeito daquilo que deseja que se observe no que tange ao seu tratamento 
ou mesma a interrupção deste, na hipótese da doença progredir para um estágio terminal, 
impossibilitando, assim, sua manifestação de vontade futuramente. 
 
2. A MORTE NO OCIDENTE – CONTEXTO SOCIOANTROPOLÓGICO 
 

Arthur Schopenhauer, importante filósofo Alemão que viveu entre os séculos XVIII e 
XIX, ficou conhecido pelo seu forte pessimismo filosófico e em sua obra “Sobre a morte – 
pensamentos e conclusões sobre as últimas coisas” afirmou: “[...] o animal só fica 
conhecendo a morte quando morre. Contudo, o homem se aproxima conscientemente de 
sua morte a cada hora, e, às vezes, essa consciência faz ponderar com preocupação [...]” 
(SCHOPENHAUER, 2013, p. XVIII-XIX). Na mesma obra, parágrafos a frente, afirma: “E o 
fato de a vida, como todos sabem, não ser brincadeira permite concluir que a morte é coisa 
séria” (SCHOPENHAUER, 2013, p. XVIII-XIX). 

A humanidade sempre se questionou: de onde vem a vida? E para onde se vai após 
a morte? Vida e morte sempre foram momentos que intrigaram o ser humano, além de 
serem causadores de alegrias e tristezas. 

Analisando o evento morte, ao longo da história da humanidade, em especial, nos 
tempos remotos, se conclui que a morte era esperada e aceita de forma natural, até mesmo 
simplista, como um fato inerente à própria natureza humana. No passado, em quase todas 
as culturas não era perceptível o mesmo sentimento de sofrimento que o evento morte 
produz se comparado com os dias atuais. 

Não há registros a respeito de qual tenha sido a primeira cultura a organizar uma 
cerimônia fúnebre. Contudo, há informações que no passado estas eram realizadas no leito 
do próprio moribundo, que se transformava em um local público, onde familiares, amigos e 
vizinhos circulavam livremente. A presença desses indivíduos benquistos era de suma 
importância, inclusive com a participação das crianças, pois, como frisa Philippe Ariès 
(1977), até o século XVIII não houve representação do quarto de moribundos sem a figura 
delas. Percebe-se que os ritos fúnebres eram cumpridos sem cargas dramáticas. Nessa 
conjuntura, a morte não era procrastinada, pelo contrário, era aceita com placidez, vivida 
no âmbito familiar. 

Apesar da evidente familiaridade com a morte, acreditava-se que os ritos funerários 
eram formas de impedir que os mortos viessem incomodar os vivos – razão pela qual, 
também, os cemitérios eram situados fora dos limites urbanos. Com o passar do tempo, a 
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distinção entre os bairros periféricos (onde ocorriam os sepultamentos) e a cidade (onde 
estes eram proibidos) começou a desaparecer.  

No século VI, o sepultamento do bispo Saint Vaast ocorreu dentro dos limites 
urbanos, ainda que ele tenha escolhido ser sepultado fora da cidade, pois 

 
[...] quando os carregadores quiseram levantá-lo, não puderam remover o corpo, 
que de repente tornara-se demasiadamente pesado. Então o arcipreste rogou ao 
santo que ordenasse “que sejas levado ao lugar que nós (ou seja, o clero da 
catedral) preparamos para ti”. Interpretava bem a vontade do santo, pois logo o 
corpo tornou-se leve. Para que o clero pudesse, dessa forma, contornar o interdito 
tradicional e prever que guardaria na catedral os santos túmulos, além das 
sepulturas que o santo túmulo atrairia, era preciso que se atenuassem as antigas 
repulsas (ARIÈS, 1977, p. 23, grifado) 
 

A partir de uma percepção religiosa, aos poucos foi se rompendo a distinção entre 
cemitério e igreja. Tanto que na língua medieval a palavra “igreja” designava o edifício e 
todo espaço a sua volta, e por sua vez, “cemitério” era usado para definir o espaço que 
cercava o edifício da igreja. 

Nos séculos XVI e XVII, os corpos dos mortos eram confiados à Igreja, pouco 
importando sua destinação, desde que ficassem próximos dos santos. Havia uma 
concepção coletiva de destinação, pois a morte era a forma de aceitação da ordem da 
natureza, isto é, o homem sujeitava-se às leis da espécie, sem cogitar adiá-las, evita-las ou 
mesmo exaltá-las. 

A ideia coletiva de destinação foi deixada de lado ao passo que a preocupação com 
as particularidades de cada indivíduo tomou seu lugar. Essa mudança pôde ser observada 
aos poucos, quando houve aproximação da morte com a biografia individual: a crença de 
que no momento em que o homem morre, ele revê toda sua vida. 

No ocidente, no final do século XIX ainda se realizava o rito fúnebre no leito do 
moribundo, contudo entre as classes instruídas esses ritos começaram a ter uma carga 
dramática antes inexistente.  

Philippe Ariès (1977), para explicar a questão da morte, traz a noção de existir um 
horror com relação ao que ele chama de “cadáver decomposto”, e apesar de utilizar o termo 
“cadáver”, alega que essa decomposição não é morte em si, pois se inicia já em vida, na 
doença e na velhice. Diz ele que “A decomposição é o sinal do fracasso do homem, e neste 
ponto reside, sem dúvida, o sentido do macabro, que faz desse fracasso um fenômeno 
novo e original” (ARIÈS, 1977, p. 34).  

O homem do fim da Idade Média tinha consciência da morte e, por isso, um apreço 
pela vida visivelmente curta. Atualmente, o homem experimenta o sentimento de fracasso, 
por não ter realizado todos os desejos de quando ainda adolescente ou mesmo adulto, por 
exemplo. O fracasso é confundido com a mortalidade, pois começa-se a viver como se 
imortal fosse. Há a certeza da morte, mas paralelamente, um distanciamento dela, um 
sentimento de que, no fundo, nunca se irá morrer, de que a morte nunca o alcançará.  

A partir do século XX o que se percebe é a recusa da morte; a não aceitação da 
mesma. Neste contexto, a morte, que antes era familiar, passa a ser “brutal”. O enfermo, 
no fim do século XIX, deixa de ser informado sobre sua real situação, pois quem o cerca 
pretende poupá-lo. Já na modernidade se pretende não apenas poupar o indivíduo 
acamado, mas toda a sociedade que o cerca, pois a vida é (ou deveria aparentar ser) 
sempre feliz.  

Com os avanços científicos, entre os anos de 1930 e 1950, desloca-se o enfermo 
para o hospital, para dar-lhe os devidos cuidados e lá, ele morrer, muitas vezes, sozinho. 
O hospital se torna o local da morte. Os ritos fúnebres alteram-se consideravelmente, tendo 
em vista que os amigos, vizinhos, parentes (incluindo as crianças) deixam de perceber a 
ocorrência da morte da forma como era antes. Philippe Ariès (1977, p. 54) afirma que “A 
morte foi dividida, parcelada numa série de pequenas etapas dentre as quais, 
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definitivamente, não se sabe qual a verdadeira morte, aquela em que se perdeu a 
consciência ou aquela em que se perdeu a respiração”. 

A mudança de percepção sobre a morte afeta, também, a forma de sepultamento. 
Ao longo do tempo a cultura ocidental, aos poucos, deixa de sentir a necessidade de visitar 
os túmulos, momento em que se inicia a prática da cremação. Inclusive, na Inglaterra, 
contemporaneamente, a cremação tornou-se a forma mais comum de sepultamento. 

Ainda, é possível observar a evolução das atitudes diante a morte através das 
imagens feitas sobre ela: 

 
a) no fim da Idade Média, as imagens macabras significavam [...] um amor 
apaixonado pela vida, e ao mesmo tempo [...] o fim de uma tomada de consciência, 
iniciada no século XII, da individualidade própria à vida de cada homem; 
b) do século XVI ao XVIII, imagens eróticas da morte atestam a ruptura da 
familiaridade milenar do homem com morte [...]; 
c) a partir do século XIX, as imagens da morte são cada vez mais raras 
desaparecendo completamente no decorrer do século XX; o silêncio que, a partir de 
então, se estende sobre a morte significa que esta rompeu seus grilhões e se tornou 
uma força selvagem e incompreensível (ARIÉS, 1977, p. 92). 

 
A mudança de atitudes refletiu diretamente no moribundo, que perdeu a autonomia 

sobre sua própria morte e das circunstâncias que a cercam. Se antes era natural o homem 
sentir a proximidade da morte e anuncia-la, agora ele deveria morrer na ignorância e em 
silêncio. Se era comum que o morrediço comandasse seu momento final, se despedindo 
de seus entes queridos, pedindo perdão, abençoando-os, dando ordens e fazendo 
recomendações, “[...] investido de uma autoridade soberana pela aproximação da morte 
[...]” (ARIÉS, 1977, p. 139); agora, ele se vê privado de seus direitos, sobretudo do direito 
de ter conhecimento sobre sua morte e determinar seu rito. 

Os avanços terapêuticos alteraram o local da morte, mas não somente isso, tendo 
em vista que, com a recusa da morte, começou-se a prolongar a vida através de meios 
artificiais, postergando o momento final do enfermo, que muitas vezes não tinha sua 
vontade respeitada ou sequer ouvida. Pelo contrário, se houvesse comportamento adverso 
aos procedimentos recomendados pela equipe médica, surgia um desespero nos 
profissionais envolvidos, que não sabiam como lidar com a renúncia de tratamento, como 
no caso em que 

 
[...] uma velha senhora que de início comportou-se bem. [...] Mas que um dia achou 
que já havia lutado demais e que chegara o momento de abandonar a luta. 
Fechou então os olhos para não mais abri-los [...] Outrora, esse sinal de 
recolhimento não teria surpreendido e teria sido respeitado [...]. Entretanto, neste 
gesto ancestral, médicos e enfermeiros [...] só vêem (sic) recusa anti-social (sic) de 
comunicação, renúncia culpável à luta vital (ARIÈS, 1977, p. 142-143, grifado) 
 

O sentimento de não saber lidar com a recusa de tratamentos prolonga-se até a 
atualidade, como frisa Ana Cláudia Quintana Arantes (2016), médica geriatra especialista 
em cuidados paliativos, que afirma que os médicos não são ensinados a conversar sobre 
a morte (nem sobre a vida), pois sua formação é sobre patologias. 

Toda essa mudança de perspectiva sobre o processo de morrer juntamente com os 
avanços médicos-científicos que possibilitam a manutenção da vida artificialmente e assim, 
o adiamento da morte – tida como fracasso tanto no campo pessoal do enfermo como no 
campo profissional do médico – por vezes afronta a autonomia do paciente de não querer 
ter sua vida prolongada de forma desnecessária, além de violar seu direito de morrer com 
dignidade. 

Com a mudança da cultura ocidental, quando a morte deixou de ser um 
acontecimento natural para se tornar um sofrimento, e com o advento de muitos 
medicamentos, aparelhos e técnicas para a manutenção da vida, percebeu-se que algumas 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

pessoas não queriam se submeter a tais procedimentos que poderiam prolongar a vida, 
queriam apenas morrer com dignidade. 

Foi então que se percebeu a necessidade de o ordenamento jurídico entrar no 
cenário, através do testamento vital, e instituir regras que pudessem atender aos anseios 
daquele ser humano que, nos últimos dias de sua existência na Terra, entre seus entes 
queridos, decidiu morrer. 
 
3. TESTAMENTO VITAL – ENTENDENDO SEU CONCEITO E FUNÇÃO JURÍDICA 

 
Para Lúcio Aneu Sêneca, ou simplesmente Sêneca (como ficou conhecido), 

importante filósofo Romano, escritor e advogado que viveu no Século I, “A vida divide-se 
em três períodos: o que foi, o que é, e o que há de ser. Destes, o que vivemos é breve; o 
que havemos de viver, duvidoso; o que já vivemos, certo” (SÊNECA, 1993, p. 38). A partir 
da clara disputa entre a vida e a morte que a cultura ocidental instituiu houve a necessidade 
de um instrumento por meio pelo qual o paciente pudesse se posicionar sobre os 
tratamentos médicos que gostaria ou não de se submeter no momento em que se 
encontrasse incapaz de expressar suas vontades, surgindo a ideia de um living will.  

Em 1967, a Sociedade Americana para Eutanásia propôs “um documento de 
cuidados antecipados, pelo qual o indivíduo poderia registrar seu desejo de interromper as 
intervenções médicas de manutenção da vida” (EMANUEL apud DADALTO, 2015, p. 106). 
Passou-se a denominar tal documento de “testamento vital”, expressão utilizada como 
tradução de living will. Luciana Dadalto (2015, p. 2) critica esta tradução, indagando se não 
seria mais adequada as expressões “desejos de vida” ou “disposição de vontade de vida”. 

Primeiramente, é importante frisar que o testamento vital é um documento que não 
se confunde o instituto de Direito Civil – testamento –, negócio jurídico unilateral de eficácia 
causa mortis, pois além de gerar seus efeitos enquanto o paciente se encontra vivo, tem 
cunho existencial e não patrimonial (DALDATO, 2015). Ademais, o testamento vital é 
espécie do gênero diretivas antecipadas de vontade e pode ser conceituado como: 

 
[...] documento de manifestação de vontades pelo qual uma pessoa capaz manifesta 
seus desejos sobre suspensão de tratamentos, a ser utilizado quando o outorgante 
estiver em estado terminal, em EVP ou com uma doença crônica incurável, 
impossibilitado de manifestar livre e conscientemente sua vontade. (DADALTO, 
2015, p. 97). 
 

A partir da definição trazida, referido documento poderá ser aplicado em três casos: 
estado terminal, doença crônica incurável ou estado vegetativo persistente (EVP). 

Importante destacar que a terminalidade não se relaciona somente com o tempo de 
vida, haja vista que o diagnóstico de um paciente terminal consiste naquele em que não há 
probabilidade de recuperação com o atual estágio da medicina. 

A Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos (SECPAL)2 destacou cinco 
elementos como fundamentais para definir uma doença como terminal: 1. Presença de uma 
doença avançada, progressiva e incurável; 2. Falta de possibilidades razoáveis de 
respostas aos tratamentos específicos; 3. Presença de numerosos problemas ou sintomas 
intensos, múltiplos, multifatoriais; 4. Grande impacto emocional no paciente, família e 
equipe terapêutica, intimamente relacionado à presença, explícita ou não, da morte; 5. 
Prognóstico de vida inferior a seis meses. 

Os pacientes em estado vegetativo persistente (EVP) são aqueles que não têm 
possibilidades terapêuticas, e como o nome sugere, já não possuem mais uma vida social 
por se encontrarem nesse estado vegetativo, que pode durar anos, mantendo-se apenas a 

 
2 Tradução livre. Disponível em: <http://www.secpal.com/biblioteca_guia-cuidados-paliativos_2-definicion-de-
enfermedad-terminal>. Acesso em 17 mar. 2018. 

http://www.secpal.com/biblioteca_guia-cuidados-paliativos_2-definicion-de-enfermedad-terminal
http://www.secpal.com/biblioteca_guia-cuidados-paliativos_2-definicion-de-enfermedad-terminal
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vida biológica do indivíduo. Segundo Luciana Dadalto (2015) o estado vegetativo 
persistente difere-se do estado vegetativo permanente, pois este último diz respeito a um 
prognóstico, enquanto aquele, a um diagnóstico. 

Já as doenças crônicas incuráveis, chamadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de noncommunicable diseases3, têm como características: serem intransmissíveis 
de pessoa para pessoa, de longa duração e, geralmente, de progressão lenta. São divididas 
em quatro grupos principais: doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias 
crônicas e diabetes. 

Para que o testamento vital possa ser utilizado, atendendo aos desejos dos 
pacientes abrangidos nas hipóteses supracitadas, os mesmos devem estar impossibilitados 
de manifestar suas vontades. Sendo assim, o testamento vital só começa a surtir efeito no 
momento em que o sujeito, que anteriormente expressou sua vontade, não consegue mais 
fazê-lo de forma livre e consciente. Em outros termos, com relação ao paciente que não 
tem mais condições de se manifestar, a equipe médica deve se atentar às vontades 
previamente dispostas no testamento vital. 

Acerca do conteúdo, o testamento vital poderá abranger, a priori, os tratamentos 
médicos em que o paciente quer ou não se submeter a partir do momento em que não se 
encontrar mais em condições de manifestar suas vontades. Além dos tratamentos, o 
indivíduo poderá registrar outras disposições que forem relevantes para ele, como por 
exemplo, onde deseja terminar sua vida (se no hospital ou em casa), como deseja ser 
sepultado (se enterrado ou cremado). Contudo disposições que excedem a competência 
dos profissionais da saúde obviamente não os vinculam, cabendo aos familiares 
respeitarem o estabelecido no testamento vital. 

O conteúdo abrangido pelo testamento vital não é ilimitado, pois nem todos os 
tratamentos podem ser abandonados ou mesmo dispensados, sendo essencial diferenciar 
as modalidades de tratamentos. Existem os tratamentos ordinários e os extraordinários. 

Os tratamentos ordinários são aqueles que abrangem os cuidados paliativos, que 
foram conceituados pela Organização Mundial da Saúde, em 2002, como a: 

 
[...] assistência que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus 
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 
do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 
demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.4 
 

Por sua vez, os tratamentos extraordinários, também conhecidos como fúteis, são 
aqueles que não trazem nenhum benefício real para o indivíduo, sujeitando-o apenas a 
intervenções, que podem, muitas vezes, ser consideradas desnecessárias. Em geral, as 
diretrizes médicas trazem como fúteis em pacientes terminais a internação em Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTI), a traqueostomia, a ventilação mecânica, o tratamento com 
medicamentosos com drogas vasoativas, dentre outras (DADALTO, 2015). 

A respeito deste tema, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução nº 
2.156/2016, que estabelece os critérios de admissão e alta em UTIs e prevê, no art. 6º, §5º, 
que 

 
Pacientes com doença em fase de terminalidade, ou moribundos, sem possibilidade 
de recuperação [...] não são apropriados para admissão na UTI [...]. No entanto, seu 
ingresso pode ser justificado em caráter excepcional, considerando as 
peculiaridades do caso e condicionado ao critério do médico intensivista. 

 

 
3 Disponível em: <http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 
4 Tradução livre. Disponível em: <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>. Acesso em: 18 mar. 
2018. 

http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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É perceptível que os conceitos de tratamento ordinário e extraordinário são 
extremamente amplos. Assim, em cada caso concreto haverá a necessidade de uma 
análise cuidadosa, para verificar se determinado tratamento se encaixa como ordinário ou 
extraordinário; não apenas clinicamente, mas também, com relação aos valores pessoais 
do próprio paciente, averiguando o que para ele é, ou deixa de ser, importante. 

Isto posto, em regra, os tratamentos extraordinários poderão ser dispensados pela 
vontade do paciente, mas não os cuidados paliativos, pois estes visam o alívio do 
sofrimento, seja ele físico, emocional, espiritual e social. 

Os cuidados paliativos devem respeitar o Código de Ética Médica e, em especial, a 
Resolução 1.931/09 do Conselho Federal de Medicina, que em seu Capítulo I, apresenta 
princípios fundamentais e afirma “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”. No 
art. 36, §2º, da mesma Resolução, está previsto que “Salvo por motivo justo, comunicado 
ao paciente ou aos seus familiares, o médico não abandonará o paciente por ser este 
portador de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que para cuidados 
paliativos”. O art. 41, parágrafo único, do CEM, dispõe:  

 
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.  
 

Em suma, o fato do paciente ser portador de uma doença incurável, terminal ou sem 
possibilidade de tratamento, não esgota o trabalho dos profissionais de saúde, que devem 
disponibilizar todo suporte para amenizar seu sofrimento. 

Outro aspecto importante que deve ser destacado é que o testamento vital não é um 
documento permissivo para a prática de eutanásia, que consiste, sucintamente, na 
abreviação da vida. O termo, de origem grega (eu = boa e thanatos = morte), foi usado pela 
primeira vez por Francis Bacon como sendo a única medida apropriada com relação às 
doenças incuráveis (MINAHIM apud PESSOA, 2013). 

Com relação a eutanásia, o Código de Ética Médica proíbe sua realização no 
Capítulo V: “É vedado ao médico: art. 41 – Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido 
deste ou de seu representante legal”. Ademais, mesmo que não seja tratada 
expressamente na lei penal, a eutanásia é entendida como uma forma de homicídio 
privilegiado, previsto no art. 121, §1º, 1ª parte, do Código Penal: “Se o agente comete o 
crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral [...] o juiz pode reduzir a pena 
de um sexto a um terço”. Nas palavras de Rogério Greco (2018, p. 21) “Quando o agente 
causa a morte do paciente já em estado terminal [...] impelido por esse sentimento de 
compaixão, deve ser considerado um motivo de relevante valor moral”. 

Ademais, o testamento vital não tem por escopo permitir a prática da distanásia, mas 
sim, permitir que as vontades do paciente em fim de vida sejam observadas e respeitadas. 
A distanásia, denominada atualmente de obstinação terapêutica, consiste em “um 
procedimento médico que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em fase terminal e 
prolonga inútil e sofridamente o processo do morrer, procurando distanciar a morte” 
(PESSINI, 2009, p. 319). Ainda que não seja criminalizada, a obstinação terapêutica é uma 
prática antiética e nada benéfica ao paciente. 

Como já dito, a morte faz parte da vida, todos são mortais, finitos. Se de um lado os 
avanços médico-científicos permitiram a cura e a manutenção da vida com qualidade, do 
outro, deram a ilusão de que a morte pode ser afastada, que a vida deve ser mantida a 
qualquer custo. “A tecnologia usada para prolongar a morte é má [...] Há uma ordem na 
vida humana, e a morte e o processo do morrer são partes dessa ordem” (PESSOA, 2013, 
p. 104). 
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A partir destas ideias se pode afirmar que o testamento vital permite que o paciente 
tenha domínio sobre o momento em que os procedimentos inúteis a sua condição sejam 
suspensos, além de escolher quais tratamentos quer ou não se submeter, sendo clara a 
prática da ortotanásia, ou modernamente, adequação terapêutica. 

Nas palavras de Pessini (1996), “o prefixo grego orto significa ‘correto’, ortotanásia 
tem o sentido de morte no seu tempo, sem abreviação nem prolongamentos 
desproporcionados do processo de morrer”. Portanto, a partir do momento que a cura do 
paciente se torna inviável, é possível que seja feita a adequação terapêutica. 

Há quem confunda a prática de ortotanásia com a eutanásia passiva – e para não 
restar dúvidas acerca das diferenças, necessário distingui-las. Maria Elisa Villas-Bôas 
(2008) explica com maestria que:  

 
A eutanásia passiva consiste na suspensão ou omissão deliberada de medidas que 
seriam indicadas naquele caso, enquanto na ortotanásia há omissão ou suspensão 
de medidas que perderam sua indicação, por resultarem inúteis para aquele 
indivíduo, no grau de doença em que se encontra. (VILLAS-BÔAS, 2008, p. 67). 
 

E complementa que “[...] na eutanásia passiva suspende-se ou omite-se a medida, 
a fim de matar; na ortotanásia, a fim de não protelar o sofrer em vão” (VILLAS-BÔAS, 2008, 
p. 67). Nos últimos anos, o termo ‘eutanásia passiva’ está caindo em desuso pela classe 
médica, justamente pelo fato de induzir a uma confusão entre diferentes conceitos. 

Ainda que ausente disposições sobre a prática da adequação terapêutica na 
legislação brasileira, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução nº 1.805/2006, 
que dispõe: 

 
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. 

 
Essa Resolução foi questionada junto ao Poder Judiciário por meio da Ação Civil 

Pública nº 2007.34.00.014809-3/JFDFT, em que o Ministério Público Federal alegou a 
incompetência do Conselho Federal de Medicina para estabelecer como ética uma conduta 
tipificada como crime – em claro equívoco com relação aos conceitos de ortotanásia e 
eutanásia, acima diferenciados. A obscuridade questionada foi resolvida pela sentença que, 
em 2010, julgou improcedente a citada ação: “A ortotanásia não se confunde com a 
chamada eutanásia passiva. É que, nesta, é a conduta omissiva do médico que determina 
o processo de morte, uma vez que a sua inevitabilidade ainda não está estabelecida”. 

No testamento vital, superados os limites legais com relação ao conteúdo, é válido 
destacar que há também limites técnicos, tendo em vista que o paciente não receberá 
tratamentos contraindicados para a sua patologia. O mesmo ocorre caso exista a recusa 
de um tratamento mencionado no testamento vital, mas que já tenha sido modificado pelo 
avanço da Medicina, hipótese em que considerar-se-á revogada tacitamente aquela 
disposição (DADALTO, 2015). 

Assim, o testamento vital é ato jurídico, escrito, por pessoa capaz – que aqui deve-
se entender como aquela que preenche os requisitos legais somado com seu pleno 
discernimento, isto é, ao tempo da declaração de vontade, o sujeito além de civilmente 
capaz, deve estar “em pleno gozo de suas funções cognitivas” – e, de preferência, 
registrado no cartório competente (DADALTO, 2015). 

No que diz respeito a sua validade, é por prazo indeterminado, podendo ser 
revogado, a qualquer tempo, por quem o escreveu. Na hipótese de conter alguma previsão 
contrária ao ordenamento jurídico ou aos avanços da ciência médica, a disposição será 
considerada inválida isoladamente. 
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No que tange aos efeitos, como já dito, o testamento vital começa a produzi-los a 
partir do momento em que o paciente – em estado terminal, EVP ou com doença crônica 
incurável – não puder mais expressar livre e conscientemente sua vontade acerca dos 
procedimentos médicos que deseja ou não se submeter. A vontade expressa a respeito dos 
tratamentos médicos vinculam tanto o profissional da saúde como a família do indivíduo, 
desde que estejam dentro dos limites legais e de acordo com os preceitos ditados pelo 
Código de Ética Médica, entendimento este corroborado pelo Conselho Federal de 
Medicina, que publicou a Resolução nº 1.995, em 2012, que dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade dos pacientes, que trata textualmente as diretivas antecipas de 
vontade (gênero) e o testamento vital (espécie) como sinônimos. 

No art. 2º, §3º, da Resolução n° 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, há a 
previsão de que “as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro 
parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares”. Caso o médico tenha 
alguma objeção de consciência, é seu direito recusar-se a realizar os atos médicos, 
conforme o Código de Ética Médica, Capítulos II e IX, devendo passar o caso para outro 
profissional, para que a vontade do paciente seja respeitada. 

Posto isto, o testamento vital pode ser entendido como documento garantidor da 
autonomia do paciente que já não consegue mais expressar suas vontades por sua 
condição clínica. Por conseguinte, também será garantidor da dignidade do indivíduo em 
situação de fim de vida, pois suas últimas vontades com relação a seu tratamento estarão 
registradas e deverão ser respeitadas. Em uma última análise, o testamento vital é o meio 
pelo qual o paciente tem seu direito de morrer com dignidade efetivado. 
 
4. O TESTAMENTO VITAL E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
 

A Constituição Federal de 1988 com base no princípio da dignidade da pessoa 
humana trouxe um rol de direitos fundamentais, instituindo-os como cláusulas pétreas, 
sendo “inconstitucional toda e qualquer reforma legislativa tendente a suprimi-los” 
(RODRIGUES, 2014, p. 13). O Código Civil Brasileiro, tendo por base a Constituição 
Federal, consignou em sua Parte Geral, no Título I (Das pessoas), Capítulo II (arts. 11 a 
21) normas relativas aos Direitos da Personalidade. Seguindo o norteamento constitucional, 
o Código Civil valorizou a pessoa humana e a sua dignidade, assegurando os valores 
inerentes a ela. Ainda que ocasionalmente os direitos da personalidade sejam reconhecidos 
como direitos fundamentais, tendo em vista que ambos são derivados do princípio da 
dignidade humana, eles não devem ser confundidos, já que “muitos dos direitos da 
personalidade estão expressos no rol de direitos fundamentais, entretanto a eles não se 
limitam” (CANTALI, 2009, p. 90). 

Como qualquer outro direito, os direitos da personalidade possuem seus próprios 
atributos. Nas palavras de Orisombo Nonato (s/d, p. 70): 

 
“(...) os direitos da personalidade são, assim, direitos que devem necessariamente 
permanecer na esfera do próprio titular, e o vínculo que os liga atinge o máximo de 
intensidade. Na sua maior parte, respeitam ao sujeito pelo único e simples fato da 
sua qualidade de pessoa adquirida como o nascimento, continuando todos a ser-
lhe inerentes durante toda a vida” 
 

Partindo da própria natureza jurídica do instituto, os direitos da personalidade 
possuem as seguintes características: a) inatos, b) vitalícios, c) irrenunciáveis, d) 
intransmissíveis, e) imprescritíveis. 

Importa destacar a irrenunciabilidade dos direitos da personalidade, que não 
autorizam a pessoa a ter plena disposição dos mesmos. Estando impossibilitada qualquer 
modalidade de renúncia, tido como disposição absoluta e extintiva de um direito. Em que 
pese excepcional e limitada disposição, em que estas reduzem o exercício, por um curto 
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lapso temporal, das potencialidades úteis (tolerância negativa à honra ou à privacidade) e 
econômicas do direito (exploração da imagem). Não se cogita a possibilidade de um ajuste 
formal que trata da abdicação do próprio corpo – importando numa disposição absoluta. 
Aceitar a possibilidade da renúncia dos direitos da personalidade é retirar o poder deste 
direito, que deve permanecer na esfera do próprio titular, alcançando seu mais alto grau de 
intangibilidade. É da essência dos direitos da personalidade a sua irrenunciabilidade. 

Dentre os direitos da personalidade, o testamento vital tem por objetivo assegurar o 
direito de morrer com dignidade, pois há “o interesse de que se viva não apenas com 
dignidade, mas em vida digna e, em decorrência desta, a morte se aproxime também de 
forma digna” (ROGRIGUES, 2014, p. 103). 

Apesar de parecerem antagônicos, o direito à morte digna não é contrário ao direito 
à vida, mas sim um meio de garantir que o indivíduo tenha sua dignidade resguardada até 
em seus últimos momentos, pois faz parte do ciclo da existência o nascer, o viver e o morrer. 
Nesse sentido, a recusa de um tratamento por um paciente em fim de vida não pode ser 
interpretada como renúncia ao direito à vida, tendo em vista que o processo de morte já 
está ocorrendo e ele, livre e consciente, optou anteriormente por permitir que esse processo 
se encerre de uma forma menos poluída por aparatos prolongadores de sofrimento e, 
consequentemente, mais digna. 

Nesse contexto, em que a morte é intrínseca a vida, evitar o falecimento a qualquer 
custo não é um meio de proteger a vida, mas tão somente de prolongar o processo de 
morrer prescindivelmente, causando a esse indivíduo, muitas vezes, sofrimento e, por 
conseguinte, indignidade (MEIRELES; TEIXEIRA, 2002). Com vistas a evitar esse cenário 
tormentoso e que viola o supraprincípio do Direito Pátrio, há de ser utilizado o testamento 
vital, se essa for a vontade do paciente. 
 
5. O TESTAMENTO VITAL E SEUS FUNDAMENTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 
 

No testamento vital a vontade expressada pelo paciente, dentro dos limites 
estipulados, deve prevalecer, seja sobre o desejo dos familiares, seja sobre o paternalismo 
médico – entendido como “a conduta médica de estipular os rumos de tratamento, de tomar 
decisões e de estabelecer o que é o ‘bem’ para o paciente, sem atentar para os desejos 
deste e sem reconhece-lo como ser autônomo” (MÖLLER, 2007, p. 48). Nessa perspectiva 
Kantiana, o homem deve ser um fim em si mesmo e jamais usado simplesmente como meio 
(MÖLLER, 2007). 

É preciso que o indivíduo tenha preservada sua autonomia privada, prevista no art. 
5º, II da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei 
 

Além disso, autonomia privada da vontade deve ser “[...] entendida como o poder de 
perseguir seu interesse individual, desde que este não se choque com a autonomia pública, 
ou seja, desde que conserve a coexistência de todos os projetos de vida dos cidadãos” 
(DADALTO, 2015, p. 57). 

Na relação médico-paciente, essa autonomia se exprime através do consentimento 
livre e esclarecido, dado pelo paciente, de forma autônoma, depois de informado e 
elucidado sobre os procedimentos, ou seja, depois de ter entendido as informações que lhe 
foram passadas. Luciana Dadalto (2015) pontua a diferença entre o consentimento livre e 
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esclarecido e o consentimento informado, ambas espécies do gênero consentimento; neste 
há apenas a informação passada ao paciente, naquele há a explicação dessa informação. 

Com relação ao paternalismo na medicina, acima citado, o Código de Ética Médica, 
no capítulo IV, art. 22, veda o médico de “deixar de obter consentimento do paciente ou 
de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo 
em caso de risco iminente de morte”. 

Haja vista que o indivíduo atua de forma ativa durante toda sua vida, nada mais justo 
do que permitir que ele continue tendo essa atuação positiva com relação à sua morte. 
Porquanto mesmo que o fim seja iminente, ele não deve ser objetificado, como se não 
tivesse vontade própria. Assim, a autonomia privada do paciente deve predominar, “pois 
reconhecimento da autonomia privada do indivíduo importa, por consequência, no 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana” (DADALTO, 2015, p. 24), o chamado 
‘princípio dos princípios’, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, sendo um dos 
fundamentos da República. 

Flávio Martins (2017) aponta que a dignidade da pessoa humana é a fonte de todos 
os direitos e garantias do indivíduo, logo, seria impossível afastá-lo da discussão proposta. 
Nesse âmbito, Laura Scalldaferri Pessoa (2013) salienta que tal princípio não é o único 
valor-guia a ser seguido, mas sim, o principal valor a ser aplicado tanto nas normas 
constitucionais como em todo ordenamento jurídico, e ainda, que é a partir dele que existe 
a possibilidade de reconhecer outros direitos fundamentais não previstos pelo Constituição 
Federal. 

A validade do testamento vital não é uma afronta ao direito à vida, isto porque, como 
frisado ao longo deste trabalho, não é uma forma de praticar a eutanásia, mas sim, meio 
de garantir que o indivíduo seja autônomo e tenha uma morte digna. O direito à vida é o 
grande valor da humanidade, mas “[...] tutelar o direito à vida de forma absoluta e irrestrita 
significaria violar outros direitos fundamentais igualmente relevantes” (MARTINS, 2017, p. 
816-817). 

O que se defende é o direito de morrer com dignidade. “Atualmente, uma visão mais 
humana do direito deu ensejo a um novo conceito: além do direito à vida, há o morrer 
dignamente” (MARTINS, 2013, p. 823). Apesar de transmitirem a impressão de serem 
direitos opostos, o direito à morte digna pode ser integrado no próprio direito à vida, “já que 
o morrer é ato derradeiro da vida em si mesma” (PESSOA, 2013. p. 70). A mesma autora 
afirma que a “dignidade [...] está diretamente ligada à capacidade de decidir e agir por si 
mesmo”, posicionando-se a favor do direito à morte digna. Afirma que “o processo de morte 
é parte do viver (sendo seu encerramento) e como há uma proteção constitucional à 
dignidade da pessoa e de sua vida, deve essa mesma dignidade ser estendida ao morrer” 
(PESSOA, 2013. p. 76). 

O art. 5º, III, da Constituição Federal, prevê que “ninguém será submetido à tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante”. No campo infraconstitucional, o art. 15 do 
Código Civil, prevê que “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, 
a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. Ambos os dispositivos dão substrato para 
sustentar a recusa dos meios extraordinários de manutenção da vida. 

No âmbito estadual, São Paulo legislou sobre a matéria, através da Lei Estadual nº 
10.241/99, que prevê em seu art. 2º, XXIII, o direito do usuário do serviço de saúde de 
“recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida”. 
Posteriormente, o Paraná, com a Lei Estadual nº 14.254/2003 e Minas Gerais, com a Lei 
Estadual nº 16.279/2006, asseguraram esse mesmo direito. Destaque ao estado 
paranaense que no art. 2º, XXX, previu o direito a “morte digna e serena”. 
 
6. CONCLUSÕES 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Diante todo exposto, sustenta-se que o testamento vital é perfeitamente válido no 
ordenamento jurídico brasileiro, ainda que ausente lei federal sobre o assunto, “pois está 
legitimado por princípios constitucionais” (DADALTO, 2015, p. 181), principalmente a 
dignidade da pessoa humana.  

Ainda que a equipe médica tenha todo conhecimento técnico acerca da patologia, 
apenas o próprio paciente conhece sua história, suas crenças, seus medos, devendo suas 
últimas vontades serem respeitadas. Não é pelo fato do indivíduo se encontrar em fim de 
vida que ele deve ser afastado das decisões acerca de seus tratamentos, pois continua 
sendo uma pessoa provida de capacidade, que atuou durante toda sua existência de forma 
ativa e, diante sua morte, tem total direito de continuar essa atuação, se assim desejar. 
Portanto, o paternalismo médico deve ser mitigado ao passo que a autonomia do indivíduo 
seja respeitada. 

O direito à morte digna está “nascendo como uma nova vertente de direito a ser 
obtido” (RODRIGUES, 2014, p. 122), atrelado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 
da pessoa humana. O testamento vital é o intermediário da efetivação desse direito, pois 
tem por escopo garantir que as últimas vontades do paciente com relação a sua condição 
clínica sejam respeitadas, a partir do momento que ele não consiga mais se manifestar. 
Portanto, conclui-se que além de válido, o testamento vital é o meio pelo qual o paciente 
tem além de seu direito de morrer com dignidade assegurado, sua autonomia preservada 
em fim de vida.  
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