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• Fundamentação 

Código de Ética Médica 

Código Penal, Constrangimento Ilegal, §3º, I e II 

 

• Argumentação equipara o TJ a suicida 

 

• Dispositivo 

 

– Sem iminente perigo de vida: respeitará a vontade ...do paciente ou de 
seus responsáveis legais 

 

– Com perigo iminente de vida: o médico praticará a transfusão de sangue, 
independentemente do consentimento do paciente ou de seus 
responsáveis. 



Caso 1. Incapaz Sem Risco Iminente de Vida 

• Criança de 8 anos com Leucemia Aguda 

 Pai recusou autorização 

 Instituto de Hemoterapia de Goiânia solicitou autorização judicial 

 

• Fundamento da decisão Judicial 

“Assim, fulcrado em convicções pessoais e na busca pela pacificação social, 
caracterizada pelo oferecimento de uma prestação jurisdicional revestida de sua 
sempre almejada efetividade teleológica e concreta, ressalto que a vida, bem 
maior de todos, deve prevalecer diante do citado direito de liberdade de 
crença” 

 

• Resultado 

 Limitação do poder familiar para permitir o tratamento 

 

5 http://www.conjur.com.br/2005-set-29/juiz_autoriza_transfusao_filho_testemunha_jeova 



Caso 2. Adulto Sem Risco Iminente de Vida 

• Mulher adulta com síndrome nefrótica 

 Anemia importante, Hb 6 g/dL, refratária ao uso de eritropoetina 

 Anasarca 

 

• Serviço solicitou e obteve para transfusão de hemácias com fundamento no 
iminente perigo de vida, obteve decisão favorável e a realizou 

 

6 TJRS Agravo de Instrumento Nº 70032799041, 12 Câmara Cívil, 11/03/2010 

TJRS Agravo de Instrumento contra a Fundação Universidade de Caxias do Sul 
 

Impossibilidade de ser a recorrente submetida a tratamento médico com o qual não 
concorda e que para ser procedido necessita do uso de força policial. Tratamento 

médico que, embora pretenda a preservação da vida, dela retira a dignidade 
proveniente da crença religiosa, podendo tornar a existência restante sem sentido. 



Caso 3. Adulto com Risco Iminente de Vida 

• Mulher adulta com precordialgia 
  

 Submetida a cateterismo via femoral, coronárias normais 

 

 Pós cateterismo  

  Palidez, taquicardia, hipotensão 

  Sangramento intra-abdominal 

 

Orientação 

 Respeitar a vontade enquanto consciente  

 Transfundir após perder a consciência 

 

Resultado 

 Perda de consciência somente na PCR  

 Óbito 
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Caso 4. Adulta com Risco Iminente de Morte 

• França, Madame LG, 24 anos 
 

Hemorragia pós parto imediato 

 Parto prematuro 30 semanas 

   

Transferida para serviço de reanimação 

 Chegou com Hg 6g/dL 

 Paciente, esposo e mãe recusam transfusões 

  

Deterioração clínica progressiva mas consciente 

 

Reunião do médico com a administração, resolvem transfundir compulsoriamente 

 

Paciente se recupera após as transfusões e entra com ação civil por atentado às suas liberdades 
fundamentais” 

8 
Chagnon JL, Founier V. Fallait-il transfuser contre son gré Madame G., témoin de Jéhovah? 
Medicine & Droit; 62-63: 133-136, 2003.  



Demanda Judicial 

• Tese da Acusação 

 

Com que direito um médico impõe sua concicção ao paciente? 

 

Com que direito ele decide a prevalência da vida terrena sobre a vida eterna? 

 

Com que direito condenou essa mulher a ser excluída para sempre da família de 
pensamento que ela escolheu sobre a terra, ou mesmo a vida eterna que ela 
aspira? 
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Demanda Judicial 

• Tese da Defesa 

 

Eu, medico reanimador, não poderia ficar de braços cruzados diante de uma 
jovem mulher em perfeita saúde, com risco de morrer, quando uma simples 
transfusão de sangue poderia salvá-la, cuja morte teria impacto negativo na 
vida de seu filho recém nascido que depende dela. 

 

Do contrário, eu me sentiria em contradição com minha ética profissional, que 
interroguei em minha consciência. Meu trabalho é cuidar e não deixar morrer. 

 

Me impus tomar minha decisão em nome de minha liberdade profissional, pois 
me recuso a admitir que ela dependa de uma ameaça judiciária. 

 

Estou sinceramente convencido do meu dever de agir pelo seu bem e penso que 
um dia ela o reconhecerá. 
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Demanda Judicial 
• Acórdão 

  

Admissibilidade de duas posições éticas 

 

Há uma razão que suplante a outra? Não cremos. Liberdade contra liberdade: as 
circunstâncias e os elementos que possuímos nos permitem julgar que, nesse caso, 
não havia uma única maneira de agir. 

 

A grandeza da medicina reside no confronto dessas duas liberdades: tanto merece 
respeito uma quanto a outra. 

 

É certo que em determinado momento, uma ceda. Nesse caso a do médico se impôs. 
Como dissemos, se tivesse prevalecido a liberdade da paciente, também seria 
aceitável. 

 

Nosso voto é que a justiça não condene nem uma nem outra saída. 11 


