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Autonomia e 

consentimento



Código de Ética Médica: princípio fundamental

XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus

ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus

pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles

expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.



Código de Ética Médica: Direitos humanos

• É vedado ao médico:

Art. 22 - 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.



Código de Ética Médica: Direitos humanos

• É vedado ao médico:

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.



Código de Ética Médica: Direitos humanos

• É vedado ao médico:

Art. 28 - Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer

instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.

Parágrafo único - Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à

saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado

a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de

Medicina



RESOLUÇÃO CFM nº 2.057/2013

Art. 14. Nenhum tratamento será administrado à pessoa com doença mental

sem consentimento esclarecido, salvo quando as condições clínicas não

permitirem sua obtenção ou em situações de emergência, caracterizadas e

justificadas em prontuário, para evitar danos imediatos ou iminentes ao

paciente ou a terceiro.

Parágrafo único. Na impossibilidade de se obter o consentimento esclarecido

do paciente, ressalvada a condição prevista na parte final do caput deste artigo,

deve-se buscar o consentimento do responsável legal.



Capacidade

Capacidade de direito

(CC, art.1°)

x

Capacidade de fato

(CC, arts.3° e 4°)



Estatuto da pessoa com deficiência

(Lei n. 13.146/2015)

Art. 85 A curatela tão somente afetará os atos relacionados aos direitos de

natureza patrimonial e negocial.

§1° A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao

voto.



Consentimento informado da 

pessoa com deficiência mental



Cautelas

• Não supressão da vontade do paciente.

• Necessidade de maior clareza no processo de consentimento informado.

• Diálogo com curador, caso exista.

• Diálogo com a família.
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