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Morte, você é valente,
O seu poder é profundo,
Quando eu cheguei neste mundo,
Você já matava gente.
Eu guardei na minha mente,
Este seu grande rigor,Este seu grande rigor,
Porém lhe peço um favor,
Para ir ao campo santo,
Não me faça sofrer tanto,
Morte, me mate sem dor!”

Patativa do Assaré
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Bioética PrincipialistaBioética Principialista

• Beneficência 
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�� A introdução do referencial bioético da autonomia na    A introdução do referencial bioético da autonomia na    
relação médicorelação médico--paciente foi um importante fator nas paciente foi um importante fator nas 
transformações dessa relação nas últimas décadas.transformações dessa relação nas últimas décadas.

�� O referencial bioético da autonomia na relação entre o O referencial bioético da autonomia na relação entre o 
médico e o seu paciente acrescentou complexidade a médico e o seu paciente acrescentou complexidade a 
esse especial  relacionamento humano.esse especial  relacionamento humano.

Conclusões

esse especial  relacionamento humano.esse especial  relacionamento humano.

�� O referencial bioético da autonomia na relação médicoO referencial bioético da autonomia na relação médico--
paciente foi um grande avanço para o paciente.paciente foi um grande avanço para o paciente.

Marques Filho JMarques Filho J. Relação médico. Relação médico--paciente nos dias atuais: influência do paciente nos dias atuais: influência do 

referencial bioético da autonomiareferencial bioético da autonomia

[Tese de Doutorado [Tese de Doutorado –– Centro Universitário São CamiloCentro Universitário São Camilo--2012]2012]



�� O uso da internet pelo paciente tem forte interferência O uso da internet pelo paciente tem forte interferência 
na autonomia deste e, de certa forma, interfere na na autonomia deste e, de certa forma, interfere na 
autonomia do médico.autonomia do médico.

�� O uso da internet pelo paciente aumenta sua autonomia, O uso da internet pelo paciente aumenta sua autonomia, 
pode melhorar  a relação médicopode melhorar  a relação médico--paciente e aumentar a paciente e aumentar a 
participação do paciente nas   tomadas de decisões.participação do paciente nas   tomadas de decisões.

Conclusões

�� A relação médicoA relação médico--paciente, frente aos avanços paciente, frente aos avanços 
tecnológicos de diagnósticos e tratamentos, mantém sua tecnológicos de diagnósticos e tratamentos, mantém sua 
grande importância na atualidade e  será sempre grande importância na atualidade e  será sempre 
fundamental e indispensável.fundamental e indispensável.

Marques Filho J.Marques Filho J. Relação médicoRelação médico--paciente nos dias atuais: influência do paciente nos dias atuais: influência do 

referencial bioético da autonomiareferencial bioético da autonomia

[Tese de Doutorado [Tese de Doutorado –– Centro Universitário São CamiloCentro Universitário São Camilo--2012]2012]



Interpretação do século XIX da travessia de Caronte, 
por Alexander Litovchenko

Caronte é o barqueiro do Hades, que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas 

dos rios Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos.



... o lidar com a morte não faz parte do treinamento da grande 

maioria dos médicos.

... Peguei-me, em algumas ocasiões, evitando a visita de rotina 

ao leito de um paciente terminal...

... Os pacientes que vi partirem foram os que mais me 

marcaram afetivamente.

Marques Filho J. Reflexões de um clínico sobre o morrer, o viver 

e o cuidar. Rev Paul Reumatol 2008;7:18-19.



.... A maturidade e o dia a dia tratam de consolidar uma 

aproximação lenta e consistente com o conceito de morte, 

terminalidade e nossa fundamental importância, nesse 

momento, para os pacientes.momento, para os pacientes.

Marques Filho J. Reflexões de um clínico sobre o morrer, o viver 

e o cuidar. Rev Paul Reumatol 2008;7:18-19.



... a vida meramente biológica não significa necessariamente 

vida humana.

... aprendi com Leo Pessini, teólogo e bioeticista brasileiro, a 

importância da biografia do paciente e o fundamental papel 

do médico no cuidar quando esgotados todos os recursos 

terapêuticos.

Marques Filho J. Reflexões de um clínico sobre o morrer, o viver 

e o cuidar. Rev Paul Reumatol 2008;7:18-19.



“Eu me importo pelo fato de você ser você, me importo até o 

último momento de sua vida e farei tudo o que está ao meu 

alcance, não somente para ajudar você morrer em paz, mas 

também para você viver até o último dia da morte”.também para você viver até o último dia da morte”.

“Dor total ” Cicely Saunders (BMJ – 1996)



Art. 1º - É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida de doente em fase terminal de 

enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu 

representante legal.

1º - O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu 

RESOLUÇÃO CFM 1805/2006RESOLUÇÃO CFM 1805/2006

representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada 

situação.

2º - A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no 

prontuário.

3º - É assegurado ao doente ou seu representante legal o direito de 

solicitar uma segunda opinião médica.



Art. 2º - O doente continuará a receber todos os cuidados 
necessários para aliviar os sintomas que levem ao sofrimento, 
assegurando a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social 
e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito de alta hospitalar.

RESOLUÇÃO CFM 1805/2006RESOLUÇÃO CFM 1805/2006

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se  os dispositivos em contrario. 



CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAISPRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

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.

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV

DIREITOS HUMANOSDIREITOS HUMANOSDIREITOS HUMANOSDIREITOS HUMANOS

É vedado ao médico:

Art. 22 – Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal 

após esclarecê-los sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 

iminente de morte.

Art. 24 – 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 limitá-

lo.



CAPÍTULO VCAPÍTULO V

RELAÇÃO COM PACIENTE E FAMILIARESRELAÇÃO COM PACIENTE E FAMILIARES

É vedado ao médico:

Art. 31 – Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante 
legal de decidir livremente sobra a execução de práticas 
diagnósticas e terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de diagnósticas e terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de 
morte.

Art. 34 – Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o 
prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando 
a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse 
caso, fazer a comunicação a seu representante legal.



Art. 36 – Abandonar pacientes sob seus cuidados.

1º - Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento 
com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de 
renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou 
a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e 
fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.

2º - Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus familiares, o 2º - 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.

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



RESOLUÇÃO CFM 1995/2012RESOLUÇÃO CFM 1995/2012
Diretivas antecipadas de vontadeDiretivas antecipadas de vontade
Publicada no D.O.U de 31 de novembro de 2012, seção I, p. 269Publicada no D.O.U de 31 de novembro de 2012, seção I, p. 269--70.70.

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e 

expressamente manifestada pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou, não, 

receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua 

vontade.

Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram 

incapazes de comunicar-se, ou expressar livre e independentemente suas vontades, o 

médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade.

1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão 

levadas em consideração pelo médico

2º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre quaisquer outro parecer não 

médico, inclusive sobre os desejos da família.



3º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade 

que lhe forem diretamente comunicadas pelo paciente.

4º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, 

nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de 

consenso entre estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da 

Instituição, caso exista, ou, na falta deste, à Comissao de Ética Médica do Instituição, caso exista, ou, na falta deste, à Comissao de Ética Médica do 

Hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina para fundamentar 

sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender esta medida necessária 

e conveniente.

5º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.



“Da morte ninguém escapa 
morre o bispo
e morre o papa
só eu escapo!
Meto-me numa panela.
E quando a morte chegar,E quando a morte chegar,
Digo: não há ninguém nela!

Catulo da Paixão Cearense
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