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            TESTAMENTO VITAL 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tal tema hoje em dia carece de legislação que o disponha, tendo sido 

previsto apenas na Resolução n° 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina. 

                           Apesar de inexistir legislação própria que trate da matéria, a prática 

do testamento vital tem se consolidado em nosso país nos últimos anos, isso se dá em 

razão das pessoas buscarem que suas convicções pessoais sejam efetivamente 

colocadas em prática em caso de uma incapacidade e também pelo fato de não 

esbarrar na legislação pátria. 

Em poucas palavras trata-se de uma declaração antecipada da pessoa 

que esteja em pleno de suas capacidades mentais para precaver-se de algumas 

medidas médicas no sentido de prolongar sua vida quando estiver incapacitada de 

manifestar sua vontade.  

No dizer de   Maria Helena Diniz em seu" Compêndio de introdução à 

ciência do Direito", 22° ed., São Paulo, Saraiva, 2011: 
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"Tratando-se de definir institutos jurídicos, é pacífico na doutrina de que essa 

não é tarefa da qual deve o legislador se ocupar. Entretanto, a doutrina nacional ainda 

não esgotou a tarefa de traçar as linhas delineadoras do testamento vital, motivo pelo 

qual recorreu-se à legislação portuguesa que com a Lei 25/2012[4] regulou as 

diretivas antecipadas de vontade, que deverão se manifestar na forma de testamento 

vital, difinindo-o em seu artigo 2º, I: 

documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, no 

qual pessoa maior de idade e capaz, que não se encontre interdita ou inabilitada por 

anomalia psíquica, manifesta antecipadamente sua vontade consciente, livre e 

esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja 

receber, no caso de, por qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a sua 

vontade pessoal autonomamente." 

 

O Testamento Vital é documento escrito, autorizando e dispondo acerca 

dos cuidados e tratamentos que aceita-se ou não ser submetido m caso de ser 

acometido de uma doença ameaçadora. 

Sendo este ato válido, o médico deve respeitar a vontade do paciente, 

e as escolhas que o ele havia feito. 

É um ato inter vivos (entre vivos), tendo como principal objeto garantir 

a autonomia do sujeito em caso de terminalidade de sua vida. 

É bom distinguir que não se trata de eutanásia, que é formalmente 

proibida, e que pressupõe um ato ativo por parte de outrem de terminar com a vida. 

No Testamento Vital o que é discutido é a aceitação ou não, por parte  do autor do 

testamento, em se submeter a atos médicos que tenham como motivação encompridar 
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a vida às custas de muito sofrimento do paciente e da falta de probabilidade de cura, 

ou então de uma sobrevida sem o mínimo nível de qualidade. 

Vale notar que o Testamento Vital também se distingue dos 

testamentos comuns, pois, o testamento vital é realizado em vida e para a vida, 

enquanto os testamentos convencionais são elaborados em vida e seus efeitos  só 

serão exteriorizados após a morte. 

Como já citado acima não ha legislação que discipline tal 

matéria,porém fa Resolução n° 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, 

prescreve que o Testamento Vital deve ficar anexado ao prontuário do paciente, 

vinculando o médico à vontade do mesmo. Consta ainda, que a vontade do paciente 

prevalecerá sobre a vontade de todos (médicos, descendentes, amigos), porém o 

Testamento Vital deve respeitar os limites legais e os limites do código de ética médico 

(por exemplo, não deve dispor sobre a eutanásia). 

 

                                    A Elaboração do Testamento Vital 

 

É totalmente recomendável que, antes de realizar um Testamento Vital, 

consulte-se um médico e um advogado. 

O médico terá papel importante, pois explicará os procedimentos 

possíveis, e o advogado tem o papel de elaborar o Testamento Vital e fiscalizar o 

médico, visando assegurar o cumprimento do Testamento Vital.  

Quanto ao conteúdo, é imprescritível a qualificação do testamenteiro, 

isto é quem zelará para o cumprimento do feito, e este Testamento Vital, versará 

sobre a recusa e/ou aceitação de tratamentos que prolonguem a vida artificialmente, 
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disposição sobre doação de órgãos e a nomeação de um representante. 

Cita-se exemplos de recusas válidas: a não intubação; a não realização 

de traqueotomia; a suspensão de hemodiálise; a ordem de não reanimação, entre 

tantas outras.  

Quanto a validade do Testamento Vital, não há nenhuma lei que 

obrigue o registro no cartório, nem mesmo a Resolução n° 1.995/2012 previu. Porém 

entende-se que se deva lavrar o Testamento Vital perante os tabeliães de notas, 

presencialmente, visando garantir a eficácia deste ato. 

Finalizaremos com a citação da resolução do Conselho Regional de 

Medicina: 

 

Resolução CFM Nº 1995 DE 09/08/2012 

Publicado no DO em 31 de agosto de 2012 

Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. 

            O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 

3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de 

julho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e 

  

                   Considerando a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação 

sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente no contexto da ética médica 

brasileira; 

  

                  Considerando a necessidade de disciplinar a conduta do médico em face 

das mesmas; 
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                 Considerando a atual relevância da questão da autonomia do paciente no 

contexto da relação médico-paciente, bem como sua interface com as diretivas 

antecipadas de vontade; 

  

                Considerando que, na prática profissional, os médicos podem defrontar-se 

com esta situação de ordem ética ainda não prevista nos atuais dispositivos éticos 

nacionais; 

  

               Considerando que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de 

medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado 

terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido antecipadamente 

rejeitadas pelo mesmo; 

  

                Considerando o decidido em reunião plenária de 9 de agosto de 2012, 

  

Resolve: 

  

                     Art. 1º. Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de 

desejos, prévia e expressamente manifestados 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 
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encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e 

independente 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 O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade 

do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os 

preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. 

  

§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer 

não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. 

  

§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes 

foram diretamente comunicadas pelo paciente. 

  

§ 5º 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 Comissão 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. 
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Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

ROBERTO LUIZ DAVILA 

Presidente do Conselho 

  

HENRIQUE BATISTA E SILVA 

Secretário-geral" 

  

Luciana Dadalto esclarece que esta resolução do Conselho Federal (CFM) de Medicina 

não legaliza em nosso país as diretrizes antecipadas de vontade, pelo simples fato de 

não possuir força de lei, posto que o CFM não tem competência para legislar.  

 

Apesar de inexistir legislação própria que trate da matéria, a prática do testamento 

vital tem se consolidado em nosso país nos últimos anos, isso se dá em razão das 

pessoas buscarem que suas convicções pessoais sejam efetivamente colocadas em 

prática em caso de uma incapacidade e também pelo fato de não esbarrar na 

legislação pátria. 

 

 

 

 


