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PARECER CREMEB Nº 10/19 
(Aprovado em Sessão Plenária de 04/06/2019) 

 
PROCESSO CONSULTA Nº 000.006/2016 

ASSUNTO: Esclarecimentos de conduta médica em cuidados paliativos. 

RELATOR: Cons. Juliana Souza Rocha 

 
EMENTA: O modelo mais adequado do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para pacientes sob cuidados paliativos é 
aquele que se contemple com clareza os termos que foram 
abordados e acordados na discussão entre o médico e o paciente 
ou seu representante legal, a fim de configurar-se um 
consentimento esclarecido (princípio da informação adequada). 

 

DA CONSULTA 
 

Médico apresenta o TCLE (de sua autoria) que aplica em casos de pacientes com indicação de cuidados 
paliativos e faz algumas indagações resumidas abaixo:  
 
- Questiona se o modelo de TCLE utilizado está de acordo com a legislação e normas aplicáveis e solicita 

orientações para melhoria do documento.  
- Cita que em reunião multidisciplinar houve questionamento quanto à necessidade de descrever no TCLE 

quais ações serão limitadas ou não oferecidas. 
- Solicita indicação de compilação da legislação e normas aplicáveis disponíveis. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
 O processo de consentimento informado está relacionado à proteção do paciente e respeito à sua 
dignidade. Trata-se atualmente de um componente essencial da assistência centrada no paciente e deve 
ser obtido para cada procedimento diagnóstico ou terapêutico que possua algum risco de causar dano ao  
mesmo.  

 Não se deve confundir o processo de obtenção do consentimento informado com a presença de um 
termo padronizado redigido pelo médico ou instituição de saúde e assinado pelo paciente, que possa ser 
utilizado como prova em casos de litígios. 

 É essencial ressaltar quais são os elementos ou pressupostos do consentimento informado: 
paciente competente, que haja comunicação efetiva, compreensão da informação, voluntariedade (sem 
coação externa ou interna) e, finalmente, a expressão do consentimento (não necessariamente por escrito). 
Se faltar qualquer um desses pressupostos, o consentimento não será considerado válido. 

 O Conselho Federal de Medicina (CFM) brasileiro, através do novo Código de Ética Médica (CEM) 
(Resolução nº 2.217/2018 do CFM), norteia o assunto trazendo como Princípios Fundamentais, em seu 
Capítulo I: 

 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”;  
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 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”. 

 O CEM também traz determinações (Resolução nº 2.217/2018 do CFM) passíveis de penalidades 
aos médicos que não as cumpram, cito-as abaixo: 
 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”. 
 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 limita ́-lo”. 
 Art. 41: “Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. 
Parágrafo único: Nos casos de doenças incuráveis e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados 
paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 
sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu 
representante legal”. 

A Resolução nº 1.805/2006 do CFM que regulamenta a prática da ortotanásia, traz conteúdos que 
ajudam a elucidar condutas relacionadas aos questionamentos trazidos nesta consulta: “Na fase terminal 
de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os 
sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do 
paciente ou de seu representante legal”. 

 Art. 1º: “É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem 
a vida do 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 representante legal as modalidades 
terapêuticas adequadas para cada situação. 

§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário”. 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, nos seus Princípios, 
especificamente nos artigos 6 (item a) e 7 (item a), sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
disciplina que: 

“(…)Art. 6 – Consentimento 
a)Qualquer intervenção médica preventiva, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizada com o 

consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informação adequada. O 
consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e poder ser retirado pelo indivíduo envolvido a 
qualquer momento e por qualquer razão, sem acarretar desvantagem ou preconceito. 

Art. 7 – Indivíduos sem a Capacidade para Consentir 
Em conformidade com a legislação, proteção especial deve ser dada a indivíduos sem a capacidade 

para fornecer consentimento: 
a) a autorização para pesquisa e prática médica deve ser obtida no melhor interesse do indivíduo 

envolvido e de acordo com a legislação nacional. Não obstante, o indivíduo afetado deve ser envolvido, na 
medida do possível, tanto no processo de decisão sobre consentimento assim como sua retirada”. 

A Recomendação do CFM nº 1/2016, dispõe sobre o processo de obtenção de consentimento livre 
e esclarecido na assistência médica, em seu Art. 1º diz: “Nas decisões sobre assistência à saúde dos 
pacientes, os médicos devem levar em consideração o documento Consentimento Livre e Esclarecido”, em 
seu do Anexo I (itens b e c), recomendam:  

“b) A forma verbal é a normalmente utilizada para obtenção de consentimento para a maioria dos 
procedimentos realizados, devendo o fato ser registrado em prontuário. Contudo, recomenda-se a 
elaboração escrita (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

http://www.cremeb.org.br/
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c) A redação do documento deve ser feita em linguagem clara, que permita ao paciente entender o 
procedimento e suas consequências, na medida de sua compreensão. Os termos científicos, quando 
necessários, precisam ser acompanhados de seu significado, em linguagem acessível”. 

O Parecer CRMPR nº 1831/2007 diz que: “Consentimento Informado, mais propriamente chamado 
de “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” é um documento assinado pelo paciente, no qual ele 
aceita o conteúdo do mesmo, após ter sido amplamente esclarecido. O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido deve ser um processo dinâmico, de diálogo contínuo, passível de reavaliações. Deve ser 
respeitada a decisão do paciente, após ele ser plenamente esclarecido. Deve ser considerada a sua 
condição de compreensão, suas crenças, seus costumes e seu envolvimento familiar. O médico deve 
registrar todos os dados no prontuário do paciente, dando maior transparência ao diálogo do profissional 
com o paciente e seus familiares”. 

Em 17 de março de 1999, o Governador do Estado de São Paulo promulgou a Lei nº 10.241 (Mário 
Covas), que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde, onde estabelece a 
necessidade de, durante o processo de obtenção do consentimento, informar adequadamente o paciente 
sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos realizados, exames solicitados, ações terapêuticas, riscos, 
benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas propostas e duração prevista  do 
tratamento proposto. No caso de procedimentos de diagnósticos ou terapêuticos invasivos, a necessidade 
ou não de anestesia a ser aplicada, o instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos 
colaterais, os riscos e consequências indesejáveis e a duração esperada do procedimento. Exames e 
condutas a que serão submetidos e finalidade dos materiais coletados para exame, além de informar as 
alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes. Transcrevo abaixo, trecho da referida Lei que trata 
do assunto aludido: 

“Art. 2º- São direitos dos usuários dos serviços de saúde: 
VI – receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 
 a) hipóteses diagnósticas; 
 b) diagnósticos realizados; 
 c) exames solicitados; 
 d) ações terapêuticas; 
 e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas propostas; 
 f) duração prevista do tratamento proposto; 

g) no caso de procedimentos de diagnósticos terapêuticos invasivos, a necessidade ou não 
de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicado, instrumental utilizado, as partes do corpo 
afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e conseqüências indesejáveis e a duração 
esperada do procedimento; 

 h) exames e condutas a que será submetido; 
 i) a finalidade dos materiais coletados para exame; 

j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes no serviço de atendimento ou em 
outros serviços: e 

 l) o que julgar necessário; 
VII – consentir ou recusar de forma livre, voluntária e esclarecida, com adequada informação, 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados. 

  

DO PARECER 

 

A partir dos esclarecimentos descritos, procuraremos responder aos quesitos apontados na 
consulta, a seguir: 

http://www.cremeb.org.br/
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O modelo mais adequado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é aquele que contemple 
com clareza os termos que foram abordados e acordados na discussão entre o médico e o paciente ou seu 
representante legal, a fim de configurar-se um consentimento esclarecido (princípio da informação 
adequada). A informação do TCLE deve ser simples, objetiva, aproximativa, honesta e com uma linguagem 
acessível, de preferência com espaços (linhas) em branco para possibilitar inclusão de outras informações 
que possam surgir desta conversa; este espaço deve ser riscado, caso não existam acréscimos após o 
diálogo entre o médico e o paciente, ou seu responsável legal. 

Não podemos considerar que o TCLE seja um documento visando exclusivamente a proteção do 
médico e da instituição em situações de processos éticos e judiciais, mas sim, uma possibilidade de o 
paciente ou seu representante legal poder manifestar a sua liberdade e autonomia na escolha de decisões, 
após ser devidamente esclarecido. 

Não pode imperar a “atitude paternalista” do médico, nem tampouco a atitude de transferir as 
decisões exclusivamente ao paciente; deve prevalecer sim o diálogo, o bom senso e a dedicação do médico, 
a fim de garantir a autonomia consciente do paciente.           

Lembrar que o consentimento é dinâmico e o paciente pode mudar a sua opinião, conforme o seu 
entendimento e a evolução dos fatos, estando sempre e acima de tudo a dignidade do ser humano e o seu 
bem-estar. 

 Deve-se assegurar que não exista nenhum tipo de coação ou manipulação externa, 
designadamente nenhuma ameaça ou suspeita de ameaça de nenhum profissional de saúde; que estejam 
excluídas todas as condições que possam afetar a vontade do paciente, por exemplo, o efeito de 
medicamentos, de drogas ou de álcool, perturbações afetivas tratáveis (como a depressão) ou mesmo dor 
e sofrimento intensos. 

 Desta forma, o TCLE deve atender aos preceitos éticos da medicina, que represente fidedignamente 
os termos esclarecidos e acordados com o paciente ou representante legal, garantindo que seja obtido de 
forma individualizada, em consonância com a legislação vigente sobre o tema e com os princípios básicos 
da bioética: beneficência, não maleficiência, autonomia e justiça. Este documento deve estar escrito na 1ª 
pessoa do singular, referindo-se ao próprio indivíduo ou seu representante legal, nos casos que o paciente 
não possa decidir (por exemplo: Eu, Maria, entendo e aceito que os cuidados…).  

 O termo enviado para consulta, da forma como foi redigido, utilizando a 3ª pessoa do singular, 
denota que a proposta dos cuidados foram impostas e colocadas como condição para o seu internamento 
na referida unidade, exemplifico com a transcrição de um trecho do mesmo: “O (a) paciente ______, _____ 
anos, internado (a) neste hospital desde __/__/__ está sob cuidados paliativos estritos e portanto não deve 
ser indicado para ele (a) ressucitação cardiopulmonar, intubação orotraqueal, hemodiálise, transferências 
para unidade de maior complexidade…”.  

 No TCLE ideal, deve conter a definição do modelo assistencial dos cuidados paliativos, suas 
limitações, principalmente, aquelas relacionadas a tratamentos extraordinários ou desproporcionais, 
podendo ser exemplificado tais procedimentos (RCP, transferência para unidade de terapia intensiva, 
hemodiálise, ventilação mecânica etc), desde que entenda-se que se trata de indivíduo sem perspectiva de 
tratamento curativo.  

No entanto, o foco deve permanecer no que será ofertado ao paciente como direito, tais como 
(analgesia, controle de sintomas respiratórios, cuidados paliativos entre outros) e não como um dever a ser 
cumprido. Não devem ser colocadas frases proibitivas no TCLE, tal como: “Não deve ser indicado para 
ele(a) ressuscitação cardiopulmonar, intubação orotraqueal, hemodiálise, transferência para unidade de 
maior complexidade, semi-intensiva nem intensiva (UTI).” Tais expressões denotam imposições e devem 
ser evitadas. O TCLE deve enfatizar o alívio de sintomas como dor e desconforto físico e abordar que o 
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paciente/responsável terá a opção sobre os cuidados prestados, podendo rever o plano de cuidados que 
orienta os serviços de cuidados paliativos e, se desejar, pode recusar um determinado tratamento ou serviço 
oferecido. 

 O TCLE enviado contém trechos muito amplos, tal como: “A família foi reunida, esclarecida sobre a 
proposta e está de acordo”. O termo deve ser individualizado e personalizado tanto em relação aos 
participantes da discussão, quanto aos termos da proposta. Desta forma, sugere-se que sejam colocados 
os nomes do envolvidos presentes durante os esclarecimentos, quais procedimentos serão oferecidos e 
quais esclarecimentos foram destinados aos interlocutores. 

Recomenda-se que o documento seja o mais claro possível para todos os envolvidos na construção 
da assistência ao paciente; se há algum questionamento ou dúvidas da equipe multidisciplinar sobre 
especificidades das ações, estas devem ser elucidadas e acrescentadas ao termo, de modo que o TCLE 
esteja o mais próximo possível da proposta assistencial adotada (cuidados paliativos).  

Como contribuição, sugere-se a colocação de espaços em branco para acréscimo de informações, 
tais como dúvidas que apareçam durante o diálogo, descrição do estado psicológico do paciente e/ou 
familiares no momento dos esclarecimentos e outras situações inusitadas. Isto ajuda a validar a capacidade 
de entendimento e decisão sobre o tema abordado, além de personalizar o termo para cada situação. No 
termo também deve constar os possíveis desfechos esperados a partir da instituição dos cuidados paliativos 
sugeridos, e que foi respeitado o tempo necessário (caso solicitado) para a reflexão do assunto antes do 
seu consentimento. 

O TCLE deve ser sempre embasado nos amplos registros do prontuário, pois este goza de fé pública 
e presunção da veracidade, e, por isso, deve ser privilegiado com detalhes do quadro clínico, das indicações 
para cuidados paliativos e dos diálogos realizados para esclarecimentos do paciente, familiares e equipe 
assistencial. 

Como leitura complementar sobre o tema, além das resoluções, recomendações e pareceres já 
citados neste parecer consulta, sugere-se:  

- Resolução 1.995/2012, do CFM sobre Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV); 

- Resolução 2.156/16, do CFM que definiu os critérios de admissão de pacientes em UTI, visando 
nortear as decisões na seleção de pacientes para ocupação desses leitos; 

- Manual de Cuidados Paliativos da ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos); 

- Princípios de ética e bioética; Beauchamp e Childress; 

- Consentimento informado (Centro de Direito Biomédico- Coimbra, 2006)- Prof. Doutor Guilherme 
de Oliveira e Mestre André Dias Pereira. 

 

Este é o parecer. 

Salvador, 4 de junho de 2019. 

 

 

Juliana Souza Rocha 

Conselheira Relatora 

http://www.cremeb.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156

