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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por escopo o estudo do princípio do respeito à autonomia 
do paciente à luz das recentes alterações trazidas pelo novo CEM – Resolução do Conselho 
Federal de Medicina nº 1.931, de 17 de setembro de 2009 –, que prestigia a autonomia do 
paciente e propõe um novo formato para a relação médico-paciente, impondo novas 
posturas tanto ao médico como ao paciente, e privilegia sua autodeterminação, ao mesmo 
tempo em que o obriga à tomada de decisões e à assunção de responsabilidade 
compartilhada quanto ao processo terapêutico. 

 O objeto do estudo é a nova relação médico-paciente sob o enfoque da autonomia 
do último, ressaltando-se a responsabilidade compartilhada com o médico em relação à 
tomada de decisões atinentes ao processo terapêutico, às escolhas terapêuticas, bem como 
os limites e o conteúdo do poder de decidir e sua autonomia diante da enfermidade e da 
terminalidade da vida. Nesta hipótese, a reflexão concentra-se nos cuidados paliativos e na 
adoção de diretivas prévias estatuídas pelo paciente a serem observadas pelo médico e por 
eventual terceiro responsável por aquele, caso ele não possa manifestar sua vontade 
durante cuidados paliativos ou situações que revelem iminente terminalidade. 
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diretivas antecipadas 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This proposal aims to study the principle of respect for patient autonomy in light 
of recent changes introduced by the new CEM – Resolution of the Federal Medical 
Council nº 1931 of September 17, 2009 – which honors the patient’s autonomy and 
proposes a new format for the doctor-patient relationship, imposing new attitudes to both 
the patient and physician, emphasizes self-determination and, at the same time that forces 
decision making and the assumption of shared responsibility as to the therapeutic process. 

The object of the study is the new doctor-patient relationship from the perspective 
of this autonomy, emphasizing shared responsibility with the physician regarding decisions 
pertaining to the therapeutic process, the therapeutic choices, and the limits of power and 
content and their autonomy to decide on the terminally ill and life. In this case, reflection 
focuses on palliative care and the adoption of policies laid by the previous patient to be 
seen by the doctor and by any third party responsible for that, if he can not express his 
desire for palliative care or situations that reveal impending finality. 
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advance directives. 

 

   

  



 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 11 

1  EVOLUÇÃO DA MEDICINA E DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE ......... 18 

1.1 Medicina arcaica ................................................................................................. 19 

1.1.1 A Mesopotâmia e os primeiros registros sobre a medicina e a 

responsabilidade por ato médico ............................................................. 22 

1.1.2 Egito Antigo ............................................................................................ 23 

1.1.3 Grécia e Roma ......................................................................................... 24 

1.1.4 Asclépios: o deus da medicina ................................................................ 26 

1.1.5 Hipócrates: a observação clínica e a razão .............................................. 30 

1.1.6 Galeno: racionalismo e paternalismo médico .......................................... 33 

1.1.7 Cristianismo: os primeiros séculos .......................................................... 34 

1.2 Cristianismo na Idade Média ............................................................................... 35 

1.3 Paracelso .............................................................................................................. 38 

1.4 Vesálio: o pai da anatomia .................................................................................. 40 

1.5 A medicina moderna e o paciente ....................................................................... 41 

2 AUTONOMIA DO PACIENTE .............................................................................. 43 

2.1 Autonomia: o termo e seus significados ............................................................. 43 

2.2 Evolução histórica ............................................................................................... 45 

2.3 Formulação ética ................................................................................................. 46 

2.4 A autonomia em Immanuel Kant ........................................................................ 46 

2.4.1 Críticas à formulação de Kant ................................................................. 49 

3 RESPEITO À AUTONOMIA DO PACIENTE À LUZ DO NOVO CÓDIGO 

DE ÉTICA MÉDICA ............................................................................................... 51 

3.1 A importância das medidas diretivas antecipadas como instrumento de 

garantia da autonomia do paciente ...................................................................... 52 



 
 

 

 

3.1.1 Antecedentes históricos do PSDA: o desenvolvimento da noção de 

autonomia como fator para a evolução da relação médico-paciente ....... 53 

3.1.2 Hospitais e adoção de medidas diretivas antecipadas ............................. 62 

3.1.3 PSDA – The Self-Determination Act: o texto original americano, o 

projeto de lei nº 524/2009 do Senado e a possibilidade de 

implementação das diretivas antecipadas no Brasil ................................ 63 

3.1.4 PSDA: a manifestação explícita da própria vontade (MEPV) ................ 65 

3.1.5 A MEPV reconhecida no Brasil: avanço no reconhecimento da 

autonomia do paciente ............................................................................. 66 

3.1.6 O poder do responsável legal ou curador para o cuidado da saúde 

(PRCS) ..................................................................................................... 66 

3.1.7 A decisão ou ordem antecipada para o cuidado médico (DACM) .......... 67 

3.1.8 Testamento Vital ..................................................................................... 67 

3.2 O modelo biomédico ........................................................................................... 76 

3.3 Autonomia: o dever de fazer escolhas responsáveis ........................................... 78 

3.4 O caráter positivista da medicina e o paciente .................................................... 82 

3.5 Influência do pós-guerra na relação médico-paciente ......................................... 84 

4 AUTONOMIA V. PATERNALISMO MÉDICO: A CONCILIAÇÃO 

ENTRE O PRINCÍPIO DO RESPEITO À AUTONOMIA COM O DA 

BENEFICÊNCIA E NÃO MALEFICÊNCIA ....................................................... 86 

4.1 Precedentes históricos que influíram na oposição principiológica ..................... 86 

4.2 Relação médico-paciente: precedentes históricos para a emergência da 

autonomia como oposição ao paternalismo médico ............................................ 88 

4.3 Beneficência e Proteção à Vida: precedência da proteção à vida e a 

necessidade de conciliar autonomia e beneficência ............................................ 93 

4.4 Princípio da beneficência e não maleficência ..................................................... 96 

4.5 Beneficência v. autonomia: o conflito entre o avanço tecnológico e a 

assimetria na relação médico-paciente ................................................................ 97 

4.6 O novo CEM e a decisão compartilhada: a emergência do dever de 

informação recíproco ......................................................................................... 102 

 



 
 

 

 

5 ASPECTOS JURÍDICOS DO DIREITO À AUTONOMIA: O NOVO 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA ........................................................................... 105 

5.1 Evolução Histórica da Codificação Ética da Medicina: os primeiros 

documentos e códigos de ética médica ............................................................. 105 

5.2 Autonomia do paciente: evolução histórica nos códigos de ética médica 

brasileiros .......................................................................................................... 108 

5.2.1 Código de moral médica (1929) ............................................................ 110 

5.2.2 Código de Deontologias Médicas, de 1931 ........................................... 111 

5.2.3 Código de Deontologia Médica, de 1945 .............................................. 113 

5.2.4 Código de Ética da Associação Médica Brasileira, de 1953 ................. 114 

5.2.5 Código de Ética Médica de 1988........................................................... 115 

5.2.6 Código de Ética Médica de 2010........................................................... 116 

5.3 CEM: natureza jurídica da resolução do Conselho Federal de Medicina ......... 124 

5.4 A Lei nº 10241/99 – Lei Paulista dos Direitos do Paciente .............................. 127 

5.5 Diretivas antecipadas: Resolução nº 1995 do Conselho Federal de Medicina .. 131 

CONCLUSÕES......................................................................................................... ....... 137 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 140 

ANEXOS ........................................................................................................................... 145 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

A evolução biotecnológica1 e o avanço da medicina trouxeram importantes 

transformações não somente na área da saúde e na própria biotecnologia2 (como a revolução 

biotecnológica), mas também na antropologia, na farmacologia, na psicologia, na teologia, no 

direito etc. Além de nas ciências e na cultura, o avanço e as conquistas biotecnológicas 

influíram e influem na moralidade dos povos, bem como interferem e sofrem a interferência 

das religiões.  

De fato, o avanço biotecnológico3 trouxe um paradoxo. O sofisticado aparato 

tecnológico não conseguiu debelar ou impedir o surgimento de novas doenças e epidemias e 

ainda viu o ressurgimento de antigas doenças que se cria haverem sido debeladas4. É o caso 

                                                 
1 O termo biotecnologia foi reconhecido em 1998 por documento internacional (Relatório da Convenção da 
Diversidade Biológica), de acordo com o artigo 2º da Convenção da Diversidade Biológica, que define o que é 
diversidade biológica e biotecnologia, ementa, publicada no DOU de 17/3/1998, Seção I, p. 1, in verbis: 
“O termo biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos 
vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para a utilização específica no 
processo de produção industrial.”  
2 A biotecnologia é o processo tecnológico que permite a utilização de material biológico de plantas e animais 
para fins industriais. Tal processo integra um conjunto de tecnologias que possibilitam utilizar e alterar 
organismos vivos ou suas partes funcionantes, células, organelas e moléculas para gerar produtos, processos e 
serviços especializados com aplicações diversas nas áreas da saúde, agropecuária e meio ambiente. Envolve 
vários campos do conhecimento, como biologia molecular, genética, fisiologia, farmacologia, veterinária, 
reprodução, microbiologia, química, engenharia de alimentos, nanotecnologia, entre outros. 
3 É o caso da maior pesquisa biológica internacional: o Projeto Genoma Humano (PGH), que tem como ideal a 
compreensão do ser humano em seu nível mais essencial. O propósito primário do PGH é o mapeamento de 
todos os genes humanos e o sequenciamento completo de 3 bilhões de pares de bases de DNA do genoma 
humano. Alguns dos objetivos são a descoberta de novas ferramentas diagnósticas e de novos tratamentos de 
doenças de etiologia genética e a transferência do conhecimento para outras áreas, visando ao desenvolvimento 
da biotecnologia moderna na agricultura, na zootecnia e no controle ambiental e ao crescimento demográfico.  
4 Nas últimas décadas, o comportamento das doenças infecciosas tem mudado em todo mundo. Por trás destas 
mudanças estão, entre outros aspectos, os progressos científico e tecnológico, as transformações econômicas e 
sociais de caráter mundial, que determinam alterações radicais na vida do homem, e a influência de tecnologias 
médicas. A probabilidade de introdução de agentes patogênicos exóticos nos países foi significativamente 
ampliada pela intensificação do intercâmbio internacional. Um exemplo é a dengue, cujo vírus é disseminado por 
indivíduos infectados que se deslocam de países afetados para outros ainda indenes, enquanto os vetores 
responsáveis pela transmissão da doença invadem continentes utilizando vias de transporte inusitadas, como o 
comércio internacional de pneus usados. 
Recentemente reconhecida pelo desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, a doença dos legionários, por 
exemplo, pode apresentar manifestações respiratórias graves, com letalidade elevada, quando não tratada 
adequadamente. A caracterização desse novo agravo ocorreu no final dos anos 1970. Seu agente etiológico 
mantém-se e multiplica-se, com alguma frequência, em instalações hidráulicas e de ar-condicionado, 
especialmente de grandes edifícios, afetando, na forma de casos isolados ou de surtos, pessoas expostas a este 
tipo de ambiente. 
Em meados da década de 1980, além do alastramento da Aids, assistiu-se à introdução, em amplo espaço do 
território nacional, de um novo enterovírus, o EV-70, identificado poucos anos antes na África e provavelmente 
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de sarampo5, Aids, tuberculose6, coqueluche, cólera, dengue, hanseníase, EV-70, difteria, 

entre outras.  

Ademais, o progresso tecnológico deu-se de forma inversamente proporcional à 

relação médico-paciente. A par essas inovações biotecnológicas, as quais tornam mais veloz a 

identificação de “novas” doenças, seja pelo aprimoramento de técnicas de diagnóstico e 

vigilância, seja por modificações no comportamento de microrganismos já conhecidos, seja, 

ainda, pelo surgimento de novos agentes etiológicos, a relação médico-paciente não evolveu 

em ritmo assemelhado. 

Certo é que o avanço biotecnológico permite a evolução dos diagnósticos e da 

descoberta de agentes etiológicos, porém, traz consigo novas questões ligadas ao 

prolongamento artificial da vida, a medicalização da vida, aos processos de clonagem e 

manipulação de material genético e células-tronco, aos procedimentos de fertilização in vitro 

e de manipulação e disposição de embriões, à manipulação de materiais geneticamente 

modificados, além de aos transplantes e a todas as questões afetas à terminalidade da vida: os 

tratamentos paliativos e a adoção de medidas diretivas antecipadas pelo paciente ou a 

suspensão do esforço terapêutico diante da terminalidade iminente da vida. 

Estas transformações exigem mudanças substanciais na ética médica tradicional. 

Apesar de tais inovações, a relação médico-paciente seguiu, por longa escala, orientada pelo 

princípio da beneficência e não maleficência, sob um viés paternalista que impedia uma 

transformação efetiva. 

                                                                                                                                                         
originário da mutação de um vírus que normalmente infecta felinos. Sabe-se que a infecção está relacionada a 
manifestações neurológicas, algumas delas similares à síndrome poliomielítica (WALDMAN, Eliseu Alves; 
SILVA, Luiz Jacinto; MONTEIRO, Carlos Augusto. Trajetória das Doenças Infecciosas: da Eliminação da 
Poliomielite à Reintrodução da Cólera. Informe Epidemiológico do SUS,v. 8, nº 3, julho-setembro de 1999, p. 
6). 
5 Considerando-se a severidade e, principalmente, a magnitude do dano, o sarampo é, em termos mundiais, a 
doença prevenível por vacinação de maior importância em saúde pública. Em populações não vacinadas, 
praticamente todos os indivíduos deverão apresentar a doença. Estima-se que nos países em desenvolvimento as 
taxas de letalidade pelo sarampo variem entre 1% e 5%; entretanto, pesquisa realizada no Sri Lanka verificou 
que mais de 50% dos casos estudados demandaram assistência médica. Os custos associados à doença também 
são elevados: mesmo nos EUA, cerca de 15% dos casos notificados necessitam de hospitalização. Os esforços do 
PAI- Projeto de Atenção Interdisciplinar em Saúde, permitiram, a partir de 1974, substancial elevação das 
coberturas vacinais em todo mundo; ainda assim, calcula-se que, em 1990 tenham morrido cerca de 880.000 
crianças em decorrência do sarampo em todo o globo. 
 É interessante notar que alguns estudos estimam que o controle do sarampo pela imunização poderia prevenir de 
0,6% a 3,8% de todos os episódios de diarreia, sendo capaz também de diminuir a mortalidade por diarreias 
numa proporção que varia entre 6% a 26% dos óbitos (Ibidem p. 12). 
6 Estima-se que atualmente ocorram, em todo o mundo, cerca de 2,7 milhões de óbitos anuais por tuberculose, 
95% dos quais em países não desenvolvidos. Nestes países, a tuberculose, entre as principais causas de óbito, é a 
única que atinge de forma importante praticamente todas as faixas etárias (Ibidem, p. 21). 
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Todo o aparato tecnológico colocado à disposição da medicina não se revelou 

suficiente a ensejar modificação substancial na relação médico-paciente. A relutância na 

manutenção do modelo paternalista torna assimétrica a relação, na medida em que a 

autonomia do paciente não ganha o mesmo tom no diálogo entre ele e o médico. Esta 

tradicional assistência do paciente sob o viés paternalista, na roupagem de dever de promoção 

do bem-estar do paciente, legitima-se no princípio acima citado e tende a perpetuar este 

formato que não se coaduna com revolução biotecnológica e com a dinâmica da sociedade 

atual.  

Ao longo de 2,5 mil anos, a relação médico-paciente foi guiada por esse princípio da 

beneficência e não maleficência, o qual justificou o paternalismo médico. A formulação de 

direitos do paciente, em especial o direito à autodeterminação, trouxe novos desafios éticos à 

prática médica. A autonomia do paciente e o reconhecimento desta enquanto condição capaz 

de permitir ao médico o compartilhamento da responsabilidade no que tange à adoção do 

processo terapêutico e suas consequências impeliu o surgimento de uma nova esfera de 

cooperação entre este e o paciente, uma esfera que não se limita ao aspecto comunicacional, 

mas que se estende ao compartilhamento de deveres e decisões e que influi na adesão ao 

processo terapêutico e seu sucesso. 

Um novo olhar dirige-se a este vínculo médico-paciente e exige outra formatação 

para essa relação, a fim de que a assimetria antes verificada seja superada pelo diálogo e pelo 

compartilhamento de informações e decisões. A relação médico-paciente com fulcro na 

autonomia retira o paciente da condição de sujeito passivo do ato médico e alça-o à posição 

de protagonista de seu processo de adoecer e de curar-se ou terapêutico, obrigando-o a 

informar-se sobre sua condição e a tomar decisões compartilhadamente com o profissional 

que irá assisti-lo durante os processos diagnóstico e terapêutico. Há espaço para aquele 

decidir sobre sua vida e optar pela melhor solução dentre as possíveis, a fim de lutar contra a 

enfermidade e buscar a cura. Há terreno, ainda, para que o paciente possa indicar previamente 

as diretivas na hipótese de terminalidade da vida e tratamento paliativo. 

A autonomia do paciente é relativizada nas hipóteses de privilégio terapêutico e 

emergências, que impedem o prévio diálogo, a informação e o consentimento; no entanto, são 

circunstâncias que excepcionam a regra e que não podem reger o vínculo de forma geral. 

Ainda que o paciente tenha sua autonomia reduzida ou esteja incapacitado de exercê-la, o 

direito à integralidade e sua autonomia deverão ser preservados. Caso esteja impossibilitado 

de manifestar sua autonomia, ele poderá, ainda, concorrer ao chamamento de um terceiro para 

deliberar, o qual deve fazê-lo em respeito ao paciente. Superada a situação emergencial ou a 
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incapacidade momentânea, ou, então, localizado o responsável pelo enfermo, a autonomia, 

mesmo que indiretamente exercitada, volta a reluzir como condição para que o processo 

terapêutico seja direcionado, decidido e aperfeiçoado com o consentimento e a decisão 

compartilhada com o paciente. 

A autonomia para tomada de decisões e escolha entre várias alternativas há que se 

conformar ao ordenamento jurídico vigente. Não se pretende conferir ao paciente direitos que 

não encontram amparo em nossa Constituição Federal vigente e na legislação correlata 

recepcionada pelo Texto Maior. O presente trabalho não tem como proposta refletir sobre 

eutanásia e suicídio assistido, em suas diversas modalidades, uma vez que não há autorização 

legal para essas modalidades, não sendo possível falar, nesses casos, em autonomia. 

Diante da terminalidade da vida, incumbe ao médico a adoção de cuidados paliativos 

que possam ser compartilhados por meio de decisão consensual e previamente adotada na 

forma de diretivas antecipadas referendadas e conhecidas por ambos, evitando-se a distanásia. 

A autonomia não encontra espaço para a contrariedade ao ordenamento legal, mas 

também não pode ser desprezada de forma oblíqua por meio de práticas que impeçam a 

ortotanásia. O novo Código de Ética Médica (CEM) propõe uma nova relação médico-

paciente, na qual este é percebido como um indivíduo social global capaz de autogoverno. 

A relação que se estabelece entre indivíduos autônomos tendo por finalidade a 

prestação de serviços médicos deve ser pautada por igualdade, interatividade, dever recíproco 

de informar, transparência, encontro, compartilhamento de deveres e decisões, confiança e 

confidencialidade. Estes novos componentes da relação médico-paciente são de vital 

importância para o agir profissional no desempenho da prática médica e do ato médico aliado 

ao conhecimento científico porque garantem a interação entre o científico e o relacional para a 

prestação de uma assistência global do indivíduo e que permita o compartilhamento de 

deveres e direitos. 

O ato médico é sempre uma interação, ou seja, uma relação entre duas pessoas. E sua 

finalidade é a cura do paciente ou a melhora de sua condição ou qualidade de vida. No 

entanto, o fato de existir uma pessoa – dentre as envolvidas – capaz de deter o conhecimento 

científico ou possuir autoridade científica sobre a cura e os mecanismos de alcance desta – 

qual seja, o médico – é que traz a noção inadequada de que um dos envolvidos está em uma 

situação que o qualifica a impor sua vontade e seu conhecimento sobre o outro, o paciente. E 

esse tem sido o argumento que mantém o paternalismo médico sob a roupagem de princípio 

da beneficência e não maleficência em vigor.  
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Sob os auspícios de melhor capacitação para decidir em favor do paciente, a 

assistência médica paternalista encontra espaço na relação médico-paciente dentre os que 

entendem ser o paciente incapaz de autodeterminar-se em face do saber científico do médico e 

de sua competência para tomar as melhores decisões sobre a vida daquele que está com a 

saúde comprometida. Esta abordagem paternalista desprestigia o princípio da autonomia, que, 

em última instância, consagra o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em 

toda a sua essência. O princípio da autonomia guarda idêntica relevância, se não for superior, 

com o da beneficência e o da não maleficência, pois o primeiro tem suporte constitucional que 

o alça a uma categoria de superprincípio porque, em sua essência, reside o dever de respeito à 

dignidade da pessoa humana em grau máximo, obrigando sejam respeitados todos os direitos 

a ela inerentes, especificamente o dever de garantir as integridades física, moral e emocional e 

delas não dispor sem o consentimento do seu titular; o direito à informação e à informação 

privilegiada e sob o manto da confidencialidade na relação médico-paciente, o que consagra o 

direito do paciente de receber informações e o correlato dever do médico de prestá-las; o 

direito à intimidade, à privacidade, à preservação da imagem; o direito à liberdade; o direito 

de governar sua vida e decidir livremente sobre sua pessoa. E sob esse enfoque, é forçoso 

reconhecer que o princípio da beneficência e não maleficência não deve se sobrepor ao da 

autonomia para justificar o abandono desta. 

O paternalismo sempre ocasiona um desequilíbrio na relação médico-paciente, 

transmudando a interação em polarização. De um lado, há o médico; de outro, a doença, e o 

indivíduo fica às margens desta relação focada no médico, restando-lhe apenas o dever de 

obediência aos ditames do profissional. 

Os únicos componentes capazes de equacionar esta distorção são o respeito e a 

valorização da autonomia do paciente, alçando-o a uma nova posição na relação na qual ele 

figure como sujeito de direitos, especificamente do direito a ser amplamente informado acerca 

de sua condição clínica, das opções terapêuticas, do seu diagnóstico e prognóstico, podendo 

influir nas decisões a serem previamente tomadas e no curso do processo terapêutico, bem 

como compartilhando com o médico direitos e deveres. 

Destarte, o presente trabalho tem por escopo o estudo do princípio do respeito à 

autonomia do paciente à luz das recentes alterações trazidas pelo novo CEM – Resolução do 

Conselho Federal de Medicina nº 1.931, de 17 de setembro de 2009 –, que prestigia a 

autonomia do paciente e propõe um novo formato para a relação médico-paciente, impondo 

novas posturas tanto ao médico como ao paciente, e privilegia sua autodeterminação, ao 
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mesmo tempo em que o obriga à tomada de decisões e à assunção de responsabilidade 

compartilhada quanto ao processo terapêutico. 

O objeto do estudo é esta nova relação médico-paciente sob o enfoque da autonomia 

do último, ressaltando-se a responsabilidade compartilhada com o médico em relação à 

tomada de decisões atinentes ao processo terapêutico, às escolhas terapêuticas, bem como os 

limites e o conteúdo do poder de decidir e sua autonomia diante da enfermidade e da 

terminalidade da vida. Na hipótese de terminalidade da vida, a reflexão concentra-se nos 

cuidados paliativos e na adoção de diretivas prévias estatuídas pelo paciente a serem 

observadas pelo médico e por eventual terceiro responsável por aquele, caso ele não possa 

manifestar sua vontade durante cuidados paliativos ou situações que revelem iminente 

terminalidade. 

O enfrentamento das questões já referidas implica indagar sobre a natureza jurídica 

do novo CEM e as disposições que consagra. De outra banda, o direito à informação também 

se erige como princípio norteador da relação médico-paciente, dividindo responsabilidades 

entre os envolvidos nessa relação, e a exigência de uma nova postura do paciente dá azo a 

consequências jurídicas que surgirão desta nova dimensão de vínculo. 

A jornada de estudos proposta pelo presente trabalho demanda reflexão analítica e 

crítica sobre a nova dimensão do conceito de autonomia do paciente apresentado pelo novo 

CEM e o cotejo deste com outras disposições legais presentes no ordenamento jurídico 

vigente. A passagem e parada obrigatórias na nova dimensão dada ao instituto da autonomia 

do paciente e ao correlato dever de informação compartilhado entre médico e paciente 

implicam a abordagem e o cotejo entre as disposições legais presentes no novo CEM, 

especificamente as presentes no Capítulo I, incisos XIX, XX, XXI e XX; Capítulo IV, artigos 

22, 23, 24, 26 e 28, caput; Capítulo V, artigos 31, 34, 35, 39, 41, 42; e Capítulo X, artigos 87, 

caput e §1º, e 88, bem como dispositivos da Constituição Federal e do Código de Defesa do 

Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC).  

Não há qualquer pretensão de esgotamento do assunto ou oferta de conceitos. O que 

se propõe é relevar a autonomia do paciente e sua importância na relação médico-paciente 

inaugurada pelo novo CEM, que alcança nova e diferente conotação, ensejando 

responsabilidades recíprocas, direitos e deveres compartilhados, além de outros exclusivos 

tanto do médico como do paciente. A proposta não é trazer respostas, mas reflexões sobre os 

seguintes questionamentos: 

1) Qual a dimensão do termo autonomia proposto pelo novo CEM? 

2) Quais seus reflexos na relação médico-paciente? 
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3) O princípio da autonomia contrapõe-se ao da beneficência e não maleficência? Por 

que ainda há esta tensão principiológica? 

4) Qual a natureza jurídica da relação médico-paciente? Estamos diante de uma mera 

relação de consumo? Os instrumentos processuais previstos no CDC podem ser aplicados à 

relação médico-paciente? Por quê? 

5) A decisão compartilhada é uma faculdade do médico e do paciente ou é condição 

de aperfeiçoamento do consentimento do paciente ou seu responsável? 

6) Quais as consequências jurídicas advindas da atribuição de responsabilidades 

recíprocas ao médico e ao paciente em razão da decisão compartilhada?  

7) Todo paciente tem capacidade de optar pelo melhor processo terapêutico possível 

ou viável para seu caso? 

8) Quais os limites das diretivas antecipadas em relação ao princípio da autonomia? 

Parte da metodologia da pesquisa científica consiste em pesquisa bibliográfica. 

Pretende-se ofertar uma contribuição à comunidade acadêmica em razão da atualidade do 

tema, cujo enfoque recai sobre o princípio da autonomia à luz do novo CEM, o qual 

recentemente passou a viger. 

 

 



 
    

 
 

CONCLUSÕES 

 

 

 

A revolução biotecnológica e o avanço da medicina trouxeram importantes 

transformações não somente na área da saúde, como também na antropologia, na 

farmacologia, na psicologia, na teologia, no direito etc., as quais influíram e influem na 

moralidade dos povos, nas relações estabelecidas e na concepção que se tem sobre a vida, o 

adoecer e a morte. 

Com o avanço tecnológico, surgiram novos direitos e novas expectativas para os 

povos, que passaram a refletir sobre a concepção e a possibilidade de manipulação de 

gametas, o processo de adoecer, de morrer, a terminalidade ou prolongamento da vida, o 

conceito de morte, o direito a uma morte boa, entre outros. 

Surgem novos desafios para a ciência e para a humanidade. 

Um olhar para trás revela como a humanidade avançou e certifica de que a Medicina 

comandou essa marcha, que se sucedeu como a passagem de um cometa, levando a ciência e a 

humanidade a enfrentar seus paradoxos. 

De fato, o avanço biotecnológico trouxe um paradoxo. O sofisticado aparato 

tecnológico não conseguiu debelar ou impedir o surgimento de novas doenças e epidemias, o 

ressurgimento de outras e, ainda, apresentou novas preocupações.  

Se é fato que novas e antigas doenças surgiram, também o é o aumento da 

expectativa de vida das pessoas e da tecnologia capaz de prolongar a vida artificialmente. 

O progresso tecnológico deu-se de forma inversamente proporcional à relação 

médico-paciente. A par dessas inovações biotecnológicas, as quais tornam mais veloz a 

identificação de “novas” doenças, seja pelo aprimoramento de técnicas de diagnóstico e 

vigilância, seja por modificações no comportamento de microrganismos já conhecidos, seja, 

ainda, pelo surgimento de novos agentes etiológicos, a relação médico-paciente não se 

desenvolveu em ritmo assemelhado. 

Se o avanço biotecnológico permite a evolução dos diagnósticos e da descoberta de 

agentes etiológicos, na mesma medida traz consigo novos temas e debates afetos ao 

prolongamento artificial da vida, à medicalização da vida, aos processos de clonagem e 

manipulação de material genético e células-tronco, aos procedimentos de fertilização in vitro 

e de manipulação e disposição de embriões, à manipulação de materiais geneticamente 
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modificados, bem como aos transplantes e a todas as questões afetas à terminalidade da vida: 

tratamentos paliativos, adoção de medidas diretivas antecipadas pelo paciente e suspensão do 

esforço terapêutico diante da terminalidade iminente da vida. 

Estas transformações exigem mudanças substanciais na ética médica tradicional. 

Apesar da nova e emergente demanda, a relação médico-paciente seguiu, por longa escala, 

orientada pelo princípio da beneficência e não maleficência, sob um viés paternalista, que a 

impediu de evoluir com idênticos parâmetros. 

A cura para esse paternalismo que impede o progresso das relações intersubjetivas, o 

nascer e o exercício de novos direitos tanto para o médico como para o paciente, está no 

respeito à autonomia deste. Somente o nascimento de um paciente capaz de exercer 

autonomia sobre sua pessoa será o remédio eficaz para restabelecer o vínculo simétrico entre 

médico e paciente. Esse novo formato compreenderá novos direitos e deveres para os 

envolvidos. 

Nesse contexto, emerge a inquietação central do presente trabalho que buscou 

demonstrar que o respeito à autonomia do indivíduo e o corolário dever de informar revelam-

se antídotos eficazes para devolver a vitalidade do vínculo médico-paciente. 

OEste trabalho pretendeu recorrer à gênese do termo autonomia, passando por Kant e 

percorrendo a história até os dias atuais para demonstrar a evolução do conceito e sua 

dimensão atual, especificamente à luz do novo código de ética médica. 

O termo autonomia foi objeto dos estudos de Kant, a quem é atribuída a paternidade 

da revolução copérnica, que foi o divisor de águas entre o obscurantismo reinante e o 

racionalismo por ele inaugurado. A inquietação sobre a autonomia rendeu ao autor uma teoria, 

que teve o brilhantismo de acrescentar à autonomia o caráter de racionalidade e a tônica ética 

da moralidade. Com Kant, a autonomia é uma capacidade de decidir e agir racionalmente à 

luz da liberdade sustentada pela moral. Assim, a autonomia é a condição de racionalidade do 

ser moral. Em Kant a autonomia ganha racionalidade e carga moral. Autônomo é o ser moral, 

cuja liberdade reside na possibilidade de agir. 

Apesar das críticas à formulação de Kant, principalmente por estatizar a autonomia e 

criar um padrão estático de ação autônoma e a dificuldade de universalização da lei moral que 

susterá os pilares da racionalidade moral pretendida pelo autor, a genialidade de Kant está em 

demonstrar que a autonomia é fruto da razão e tem por pressuposto a liberdade. 

Kant incorpora a moral à razão, inaugurando uma nova proposta, também, para o 

desenvolvimento científico. A ciência só pode ser fruto da racionalidade do ser e exercida em 

consonância com os ditames da moralidade à luz da liberdade. De modo que Kant ainda se 
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revela atual, pois a autonomia tem sentido quando incorpora a ética na ação. A ação autônoma 

perseguida deverá manter em si sua conotação ética buscada pela sociedade e pelo indivíduo. 

O respeito à autonomia do indivíduo na relação médico-paciente foi prestigiado pelo 

atual Código de Ética Médica, que inaugurou um novo formato para o vínculo, estreando uma 

nova fase e criando novos direitos e deveres ao médico e ao paciente. E essa inovação foi o 

objeto central deste estudo, que procurou situar a nova relação médico-paciente à luz do 

recente código de ética médica, trazendo a lume a decisão compartilhada como resultado. 

A decisão compartilhada alça o paciente a uma posição mais ativa e autônoma, que 

lhe garante decidir sobre seu corpo e pessoa e influir no processo terapêutico. Ao mesmo 

tempo, surgem novos deveres e responsabilidades tanto para o médico como para o enfermo. 

Demonstrou-se que a autonomia somente pode ser exercitada se antecedida de 

informação eficaz, apta a sustentar a tomada de decisão racional e eticamente adequada. 

Emerge o direito do paciente e dever do médico de decidir sobre as medidas a serem 

adotadas diante da terminalidade da vida. 

A eutanásia é repudiada. 

De outro lado, o esforço terapêutico e a causação de sofrimento àquele que se 

encontra diante da certeza inexorável da terminalidade também são repelidos. 

A proposta foi demonstrar que o processo de vivenciar o adoecer, aceitar e preparar-

se para a terminalidade da vida são direitos assegurados ao paciente, que devem ser garantidos 

pelo médico como fruto dessa relação médico-paciente racional, em que os envolvidos 

exercem autonomia 
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