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RESUMO 
 

SABINO DE FREITAS, M. A. Bioética e direito no sistema de saúde brasileiro: 

a prática do consentimento informado nos cenários da oncologia de um hospital 

do SUS e um particular. 2017. 150 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Trata-se de pesquisa quali-quantitativa que envolve observação participante, aná-

lise de documentos e realização de entrevistas com usuários de um hospital do 

SUS e um particular. O foco da investigação é o consentimento informado na as-

sistência à saúde, entendido como o processo decisório compartilhado no qual há 

troca de informações, impressões e valores entre os usuários do serviço e os pro-

fissionais de saúde. Objetivou-se verificar sua prática no sistema de saúde brasi-

leiro, com recorte para a área da oncologia. Para a análise estatística, as variá-

veis categóricas foram avaliadas por meio do teste exato de Fisher e, as variáveis 

numéricas, comparadas utilizando o teste t, com nível de significância de 5%. 

Quanto aos termos de consentimento, os testes de Flesch e Flesch-Kincaid apon-

taram legibilidade inadequada segundo padrões internacionais, bem como diante 

dos níveis educacionais de fato encontrados nos hospitais. Mais de 70% dos en-

trevistados do SUS não tinham escolaridade compatível com a exigida para a lei-

tura dos documentos. Apesar de a quase totalidade dos usuários dos hospitais ter 

relatado satisfação com as informações recebidas sobre o procedimento que iria 

realizar, apenas 58% souberam elencar ao menos um risco relacionado ao mes-

mo. Conforme o esperado, houve associação entre nível educacional e renda dos 

usuários com a compreensão de riscos dos procedimentos. Mesmo que não se 

tenha notícia da variável renda ter sido considerada em estudos anteriores, por 

meio de regressão logística múltipla, observou-se que teve peso muito maior do 

que a escolaridade em predizer a chance de a pessoa citar um dos riscos do pro-

cedimento, embora ambos os fatores sejam preditores independentes. Não houve 

relação entre a compreensão de riscos e se o hospital era SUS ou particular, e 

nem em relação ao tempo de tratamento. Diferentemente de pesquisas em outros 

países, tampouco houve associação entre nível educacional e leitura do termo de 

consentimento. Entretanto, quando foi o médico, dentre os profissionais de saúde, 

quem entregou o termo, este foi mais lido pelos usuários. Houve associação entre 
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o usuário estar no hospital particular e acreditar que o termo de consentimento 

serve para proteger os médicos, em contraposição a servir à sua própria garantia. 

Pela análise qualitativa, os usuários do SUS tiveram maior habilidade que o espe-

rado na compreensão do diagnóstico e histórico da doença. Acredita-se que o 

bom acolhimento conseguiu superar em parte o nível educacional e de renda que 

foram detectados como barreiras ao entendimento das informações, de forma que 

a humanização da saúde parece impactar positivamente na compreensão das 

informações pelos usuários. Contudo, em ambos os hospitais, apesar de conse-

guirem relatar bem os procedimentos pretéritos e futuros, muitos usuários pareci-

am não saber se contextualizar em seus tratamentos e nem entender os motivos 

e objetivos dos procedimentos realizados. Em geral, tanto usuários como profissi-

onais mostraram não entender o que é o consentimento informado e a diferença 

deste para os termos de consentimento, comumente tratados como mera buro-

cracia jurídica. Tudo isso pode estar prejudicando os objetivos do consentimento 

informado e são questões que necessitam ser repensadas no sistema de saúde. 

 

Palavras-chave: Bioética; Consentimento Livre e Esclarecido; Direitos do Pacien-

te; Direito Sanitário; Sistemas de Saúde. 

  
 

 

  
 

 
  

 

 

 



 8 

ABSTRACT 
 

SABINO DE FREITAS, M. A. Bioethics and Law in the Brazilian Health Sys-
tem: informed consent practice within the oncology setting in a SUS and in a pri-

vate hospital. 2017. 150 p. Ph.D. Thesis – Public Health Faculty, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This qualitative-quantitative research includes participant observation, document 

analysis, and interviews with users from both SUS and private hospitals. It focuses 

the informed consent in the health care, understood as the shared decision-

making process in which information, opinions, and values are exchanged be-

tween the service users and their health professionals. The goal is to analyze the 

practice of the informed consent within the Brazilian Health System’s oncology 

field. The evaluations of categorical variables associations used the Fisher's exact 

test, while the numerical variables were compared through a t-test, at the 5% sig-

nificance level. Through Flesch and Flesch-Kincaid methods, it was found that the 

hospital’s informed consent terms are of inadequate readability according to inter-

national standards, and also inappropriate compared to the actual users’ literacy 

level: more than 70% of the SUS interviewees do not match the required literacy 

standard for comprehending the documents. In addition, although almost all users 

reported satisfaction with the information they received about their procedure, only 

58% were able to name at least one related risk. As expected, there was an asso-

ciation between the educational and income levels of the participants and their 

ability to understand the risks of a medical procedure. It is noteworthy that previ-

ous studies, both national and foreign, do not seem to have considered income 

level as a variable. Although both factors were independent predictors, multiple 

logistic regressions showed that income level had a greater weight than educa-

tional level in predicting a person's chance of citing one of the procedural risks. 

Additionally, no matter the timing of the treatment, there was no relation between 

knowledge of risks and whether the hospital is SUS or private. Unlike results found 

in other countries, there appears to be no association between educational level 

and the reading of consent terms. Nevertheless, when the doctor is the health pro-

fessional who applies the term, it is read more often by the users. The research 

demonstrated that there was an association between the user being in the private 
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hospital and believing that the consent term exists to protect the rights of the doc-

tor instead of their rights as health service users. Through qualitative analysis, this 

study found that the SUS hospital users had greater ability than expected to un-

derstand disease diagnosis and history. The hospital’s effective patient care ap-

pears to have partly overcome the educational barrier that often prevents patients 

from understanding diagnostic and medical procedures information, so that hu-

manization of healthcare seems to have a positive impact on users’ understanding 

of information. Despite of both hospitals users satisfactorily report past and future 

procedures, several of them appear not to contextualize their treatments either 

understand the performed procedures reasons and objectives. In general, users 

and health professionals in both hospitals do not seem to understand the informed 

consent concept, neither the difference between informed consent and informed 

consent terms, generally seen as mere legal bureaucracy. All of these issues may 

jeopardize the goals of informed consent, if they are not addressed properly at the 

health care. 

 

Keywords: Bioethics; Informed Consent; Patient Rights; Health Law; Health Sys-

tems. 
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“Nascer e morrer é... Viver é um malabarismo. [...] A vida é uma 
internet, você tem que estar sempre em boa frequência, senão 
você se desconecta, piora, se deprime. Todo mundo vai morrer 

um dia. Posso estar com esse problema e não morrer dele. Você 
está aqui para evoluir. A graça da vida é essa incerteza, a surpre-

sa. A gente tem que pensar no hoje, amanhã é outro dia. Mas com 
equilíbrio. [...] Câncer é mágoa. E eu sei o que foi. [...] Eu era mui-
to egoísta. [...] Foi a época que mais evoluí espiritualmente. Você 
começa a separar quem eram as pessoas. [...] eu tô feliz, não tô 

infeliz com a situação. Me sinto privilegiada de ser informada e 
poder tratar. Eu morei num lugar que lavavam cateter na torneira e 

o povo tinha malária. Eu sei o que é miséria, eu morei lá. Eu sou 
privilegiada. [...] Meu marido era francês. Atualmente, sou avó, do 

lar, ensino minha netinha a fazer pães. Moro sozinha com uma 
funcionária e uma tartaruga num apartamento de 500 m². Eu te-

nho uma tartaruga que era da minha sogra, trouxe no avião numa 
sacola, que na época não tinha dessas coisas. O nome dela é So-

phie, falo com ela em francês” (usuária do hospital particular, 
apresentando suas convicções de vida). 

 
“Sou do lar, depois da doença. Antes era secretária de uma fábri-

ca de doce. Tenho câncer há 16 anos [...] oncogenético, nasci 
com a doença. [...] O meu começou com 32 anos. [...] Já fiz 21 ci-
rurgias [...] Não precisei fazer quimio e nem rádio porque é onco-

genético. No final de 2013, [...] fiquei na UTI. Não lembro de nada. 
Fiz a cirurgia. Na mesma semana, tive que fazer a quarta cirurgia, 

que eu tinha 2% de chance. Arrancaram todos os dentes – para 
entubar, tinha cárie, prá não dar infecção –, arrancaram a vesícula 
e uma parte do pâncreas e do intestino também. O pessoal da mi-

nha cidade deu os dentes. A cidade é maravilhosa! Na minha ci-
dade, deram terapia, fisioterapia. Aí venho nas prevenções e aí na 
colonoscopia tiraram dois pólipos de alto grau, seis meses depois 
daquela cirurgia. Aí agora tá fazendo mais acompanhamento. Ho-

je digestivo alto deu que tá tudo bem. Mas tem um carocinho na ti-
reóide. Dizem também que posso estar com algo no rim, não sa-

bem se é pedrinha ou tumorzinho. [...] Já tenho certeza que no dia 
dois de outubro vai ter outro pólipo no intestino, porque tô sentindo 
a dorzinha. [...] Eu gostei que antes de fazer a cirurgia eles me en-
trevistaram prá saber quem eu era [...]. Só tenho que agradecer a 

Deus! E o que puder doar... Minha cidade doa, minhas irmãs... [...] 
Esse hospital não pode fechar! O povo é muito atencioso. Por 

anos não gastar um centavo!” (usuária do hospital do SUS, apre-
sentando a si própria e alegremente contanto como lida com a do-

ença que não terá fim). 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Em quase um ano de coleta de dados, acompanhei o cotidiano da on-

cologia de um hospital ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e um particular. 

Foram 105 entrevistas com usuários dos hospitais e análise de centenas de do-
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cumentos médicos. Colhi uma profusão de dados de enorme riqueza. Mas, além 

da obtenção de dados, todo o processo envolveu enorme aprendizado e um cres-

cimento pessoal incomensurável. 

A pesquisa trata do consentimento informado, que representa grande 

mudança de paradigma na assistência à saúde. Por meio dele, o antes denomi-

nado “paciente” ganha voz, história, necessidades que vão além de remédios. 

Humaniza-se, deixando a condição de objeto de análise para se transformar em 

verdadeiro sujeito de direitos. Na outra ponta, o profissional de saúde também se 

torna mais humano, saindo da fria condição de mera boca que transmite conhe-

cimentos técnicos precisos. A medicina se humaniza: é tão imperfeita e maravi-

lhosa como os sujeitos que a constroem. Ademais, o conceito de saúde se modifi-

cou da mera ausência de doenças para o desejo de um bem-estar holístico, que 

considera as pessoas em sua humanidade: os corpos não se dissociam de seu 

estado psíquico e nem do contexto social onde vivem as pessoas. 

As entrevistadas da epígrafe acima, bem como muitos outros usuários 

dos serviços de saúde, relatam grande satisfação com essa prática de serem in-

formados, de terem espaço para mostrar suas concepções de vida e de os profis-

sionais quererem saber quem são e não apenas quais sintomas de doença apre-

sentam. 

Entretanto, o consentimento informado ainda desafia as realidades tan-

to da medicina quanto do direito e várias dúvidas o cercam, inclusive sobre como 

o direito poderia dar-lhe mais efetividade. E temos poucas notícias de como vem 

ocorrendo na prática no Brasil. O objetivo deste estudo, então, é compreender a 

prática do consentimento informado na assistência à saúde dentro do contexto do 

sistema de saúde brasileiro, com recorte para a área de oncologia. 

Para analisar sua concretude, é preciso primeiro entender o que é o 

consentimento informado e a teoria ética que o embasa, tarefa à qual se dedicou 

a primeira parte deste trabalho. E como se trata de observação no contexto do 

país, estudei também como essa teoria está sendo aplicada no Brasil. Depois de 

verificar incorreções na compreensão da teoria, não era difícil imaginar que a sua 

materialidade também estaria eivada pela mesma falta de entendimento. Prosse-

gui em revisões bibliográficas, para localizar esta pesquisa no estado da arte. Os 

capítulos que se seguem versam sobre a pesquisa de campo, os dados obtidos e 

as impressões adquiridas. 
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De fato, percebe-se que “muito frequentemente, os profissionais consi-

deram o consentimento informado como um requerimento legal, e não um facilita-

dor para a autonomia do sujeito” (MENEGUIN et al., 2010, p. 8). Coerentemente 

com essa postura, os usuários também tratam os termos de consentimento 

(TCLE) como mera burocracia jurídica. Os tribunais, por sua vez, parecem não 

saber bem o que desejam dos TCLE. E é grande a confusão acerca do conceito 

do consentimento informado e o objetivo dos termos de consentimento. 

Como se não bastasse, nosso país padece de profundas e múltiplas 

desigualdades, das quais a dimensão monetária é apenas uma faceta de fenô-

meno extremamente complexo (ARRETCHE, 2015). E o consentimento informado 

não ocorre de maneira uniforme em meio a essas desigualdades. De um lado, 

esta pesquisa verificou que pessoas que estão no hospital particular tendem a 

enxergar o TCLE como instrumento de proteção aos médicos, associação que 

não foi encontrada via entrevistas a usuários do hospital do SUS e análise estatís-

tica dos dados. De outro, a compreensão por parte dos usuários sobre os riscos 

dos procedimentos foi associada ao seu nível educacional e renda, sendo de mais 

forte relação com a renda. Por meio da aplicação de testes de legibilidade aos 

TCLE assinados nos hospitais, aferiu-se que mais de 70% dos entrevistados no 

hospital do SUS não poderiam compreender as informações escritas por não al-

cançarem o nível de escolaridade exigido para a leitura dos documentos. O hospi-

tal particular também não se furtou de ter seus TCLE considerados como de legi-

bilidade inadequada conforme padrões internacionais validados para o Brasil. 

No entanto, há instrumentos jurídicos em aplicação em outros países 

que pesquisas demonstram serem capazes de facilitar o consentimento informa-

do. A literatura também noticia práticas para melhorar a capacidade dos usuários 

para a participação na tomada de decisões em saúde. Há amplo espaço e de-

manda por mais pesquisas e o direito pode ter papel importante não só no emba-

samento da relevância do consentimento informado, mas também na sua efetiva-

ção. 
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“Não, tá mil de bão! Se eu não fosse viajar, a gente ficava aqui o 
dia todo, porque eu sou bom de papo! Eu sou paraense, com san-
gue português e mineiro. Sou vira-lata. Sou nada e tudo. Tem um 
pouco de qualidade de cada raça: sou bravo quando tem que ser, 

educado quando tem que ser, trabalhei quando podia, educado 
que nem minha mãe mineira. Fiz tudo que tinha que fazer na vida: 

casei, comprei carro, chácara, meu sogro que falou mal de mim 
morreu nos meus braços, meus filhos são todos batizados” 

(usuário do hospital do SUS, ao final da entrevista, quando per-
guntei se teria algo a mais que gostaria de acrescentar). 

 

“[Chorando baixinho] Eu tô com medo de morrer... [...] É, na ver-
dade, assim, não é medo da morte, é medo do dia do julgamento 
final! Porque eu fiz muita caridade, cuidei dos filhos dos outros a 

vida toda... Mas [sussurrando no meu ouvido], eu também cometi 
meus pecadinhos! [...] É, pensando assim, Deus é amor, miseri-

cordioso, né... Você tem razão... [E arregalando os olhos, impres-
sionada] Você é um anjo! – Que Deus colocou na hora certa para 
mim, porque eu estava com muito medo! E vocês são muito boa-

zinha [sorrindo e acariciando minha mão]”  
(usuária do hospital particular, de 83 anos, que veio a óbito alguns 

dias depois da entrevista). 
 

“Quero ir à sua defesa de tese! Gostei muito do trabalho! Quando 
vai ser? [...] Ah, pena... Se fosse antes, iria mesmo. Mas não esta-

rei viva até lá. Mas, olha, vou torcer por você de onde estiver, te-
nho certeza que dará tudo certo!”  

(usuária do hospital particular, que foi professora da USP e aca-
bou discutindo comigo a própria pesquisa. Infelizmente, suas pre-
visões não eram demasiado pessimistas. Analisar seu prontuário, 
antes mesmo da notícia de óbito, já havia me feito querer chorar). 

 

“The love you take is equal to the love you make” 
(usuário do hospital particular citando trecho da música “The End” 

dos Beatles ao final da entrevista, quando perguntei se teria algo a 
mais que gostaria de acrescentar). 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abri a porta do boxe de quimioterapia. Duas mulheres me fitaram dire-

tamente, sentadas na beira da cama. A mais nova era branca, loira e usava uma 

bonita camisa. Com as mãos atadas às dela estava uma senhorinha com seus 

oitenta anos, negra, um casaquinho de linha escura cobrindo os ombros encurva-

dos, xale nas costas, os cabelos grisalhos puxados para trás por cima das orelhas 

e arrematados em um coque baixo. Chorava baixinho. O residente tinha acabado 

de sair dali. Havia coletado uma assinatura no termo de consentimento e elenca-
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do os riscos do procedimento que estava por começar. Elas me olhavam apreen-

sivas. Só pedi à acompanhante que nos deixasse a sós depois de substituir mi-

nhas mãos pelas dela no entrelaçado de dedos e braços com a senhorinha. 

– A Regininha3 é minha patroa, ela que tá pagando. Eu cuidei dela e 

dos irmãos dela desde pequenininhos, e depois dos três filhos dela. Olha como é 

o mundo: fiz caridade e amor ao próximo, e recebo caridade de volta. Uma mão 

lava a outra. Deus sabe o que faz. Não tenho faculdade, não casei, não tive filhos, 

cuidei dos filhos dos outros a vida toda, trabalho humilde, por mais de quarenta 

anos. E agora é a Regininha que está cuidando de mim. Eu fiquei doente, é cân-

cer, não sei se na medula ou onde é, fiquei tão nervosa... E ela me trouxe prá cá, 

hospital bom, médico bom. Está pagando tudo e cuidando de mim. 

Conversamos longamente sobre seus medos, dúvidas em relação ao 

tratamento e suas concepções religiosas. Por fim, já animadinha, Dona Emília me 

determinou como anjo. Posteriormente, seu prontuário iria me contar que, alguns 

dias depois da entrevista, foi internada em estado grave. Tinha mieloma múltiplo 

com acometimento sistêmico, com estado de saúde piorado por comorbidades 

anteriores. Durante o tratamento com quimioterapia, foi admitida na unidade de 

pronto atendimento (PA) com sepse grave por pneumonia. Novamente, a Regini-

nha a acompanhava e relatou aos profissionais todos os sintomas, remédios e 

ações dos últimos dias. Dona Emília ingressou na unidade de terapia intensiva 

(UTI) e, por mais cuidados que recebesse, seu estado de saúde foi se deterioran-

do ao longo dos dias. 

O hospital contatou a família da Dona Emília diversas vezes, procuran-

do os mais variados parentes por nomes diferentes e em vários telefones. Os pro-

fissionais não tinham boas notícias e buscavam junto à família instruções para a 

tomada de decisões de fim de vida. Os familiares pareciam não se importar: não 

tinham disponibilidade para comparecer ao hospital, estavam sempre ocupados, 

não retornavam as ligações, desconversavam. E foram muitas as tentativas. Por 

fim, o hospital entrou em contato com a Regininha, que prontamente assumiu to-

das as decisões sobre o tratamento da Dona Emília: não queria que a senhorinha 

sofresse, não autorizava procedimentos fúteis de prolongamento excessivo da 

3 Os nomes reais foram trocados para preservar a identidade das pessoas. Em seus luga-
res, utilizei outros cujos significados remetem à situação vivida: Regina reina e Emília, 
bondade; Luísa, guerreira glorionsa, enquanto Augusto, sublime. 
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vida, era para parar o tratamento quando chegasse a hora de Dona Emília. Ainda 

assim, naquela terça-feira, a equipe de cuidados paliativos anotou no prontuário: 

“paciente sedada sem sinais de desconforto. [...] Contato com sobrinhos, que 

apresentam dificuldades de agendar horário para reunião médica. [...] Aguarda-

mos contato família”. Algumas horas depois, se seguiram anotações cada vez 

menos espaçadas de instabilidade no quadro da senhorinha, que ingressava es-

pontaneamente em assistolia. Foram mantidas as medidas de conforto. Até que, 

às 23 horas, foi constatado o óbito: o coração de Dona Emília deixara de bater e 

não havia mais reflexos de tronco cerebral. Regininha estava viajando e foi pron-

tamente localizada. O amor extrapola os laços sanguíneos. 

Luísa permanecia muito bonita mesmo doente e, apesar de abatida, era 

firme e aparentava ter menos que seus 53 anos. Lutava, com fortes dores e se-

guidas oclusões intestinais, contra neoplasia de ovário agressiva: um adenocarci-

noma seroso papilífero de alto grau com infiltração maciça e difusa. Assim como 

Dona Emília, era assistida no hospital particular. Algum tempo após a entrevista, 

foi admitida no PA por progressão da doença tumoral, com caquexia (grau extre-

mo de enfraquecimento) e dores abdominais importantes. Foi rapidamente inter-

nada. Contudo, conversou com a irmã, que a acompanhava, e expressou o dese-

jo de não ir para a UTI e não ser entubada. O prontuário trazia a informação de 

que era declaradamente de religião protestante. Em seguida, a irmã assinou ter-

mo de responsabilidade e assunção de dívida. Era terça-feira. Os médicos propu-

seram morfina de resgate. Luísa recusou. Foi então chamado o médico responsá-

vel pela equipe, com a seguinte anotação no prontuário de Luísa:  
Oncologia: Conversando com a paciente pela manhã (Dr. Augus-
to), a qual afirmou não aguentar mais episódios álgicos abdomi-
nais e não querer mais nenhum tratamento, apenas suporte de 
conforto. Paciente pediu um tempo para despedir-se dos filhos e 
família, e após iniciou sedação. Agora, no período vespertino, pa-
ciente encontra-se com muita dor abdominal, refratária ao uso de 
morfina 8 mg EV de 4/4h, e encontra-se com toda sua família. 
Discutido caso com dr Augusto, que indicou sedação com morfina 
100 mg, Amplictil 4 ampolas, [...] [listagem de medicamentos] dilu-
ídos em soro [...] em 24h. Oriento equipe de enfermagem e sus-
pendo morfina venosa e Durogesic após início de sedação. Paci-
ente e familiares cientes e de acordo com a conduta. 
 

Na manhã seguinte, profissional da oncologia checou os sinais. Consta-

tou pupilas midriáticas, pulso filiforme e os reflexos de tronco ainda preservados. 

Conversou com os familiares presentes e anotou no prontuário: “Familiares ne-
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gam desconforto. Cd [conduta] = segue sedação”. À noite, outro médico anotou: 

“fui chamado para avaliação de óbito pela enfermagem. Constatado óbito às 

20:01 h. Familiares presentes”. Diferentes médicos verificaram o falecimento, pre-

enchendo, por fim, no atestado de óbito: “falência múltipla de órgãos – câncer de 

ovário”. O desejo de Luísa fora atendido: suas dores foram aplacadas, não foram 

realizados procedimentos de distanásia com prolongamento artificial e fútil do 

tempo de vida em detrimento de seus valores de qualidade de vida, e sua família 

esteve o tempo todo ao seu lado. A morte sobreveio como haveria de suceder. 

Já eu, fiquei sabendo dos óbitos ao procurar informações sobre os 

prontuários das usuárias no sistema do hospital, quando iria iniciar a análise do-

cumental. Logo após digitar o número de prontuário no computador, surgiu janela 

do tipo pop-up com o desenho de uma sepultura com a sigla R.I.P. grafada e o 

aviso: “atenção! Paciente falecido! Deseja continuar?”. Computadores não são 

nada jeitosos para darem más notícias. 

Mas o direito, com suas classificações formais e abstrações, está pre-

parado para lidar com as verdades do mundo, com as realidades das pessoas? 

Como as leis respondem às demandas da assistência à saúde? Nosso arcabouço 

jurídico está apto a prover as bases para o consentimento informado, para a to-

mada de decisões informadas e compartilhadas dos diversos sujeitos? E como se 

posicionam os tribunais? 

Segundo o Código Civil, Regininha não é a representante legal de Dona 

Emília. Os representantes legais de um menor de idade, absolutamente incapaz 

pela lei, são ambos os pais ou um tutor determinado por um juiz dentre seus fami-

liares. Mas Dona Emília é maior de idade, e conforme as alterações da Lei n. 

13.146/15, só pode ser relativamente incapaz (CC, art. 4º, III), sendo apenas as-

sistida em seus atos. Ocorre que no deslinde do tratamento de Dona Emília não 

foi aberto processo de interdição e curatela. E nem tempo haveria para tanto. 

Tampouco foi passado mandato para um procurador, nem mesmo oralmente. 

Quem então é responsável por decidir pela vida da senhorinha quando estava 

sedada, sendo que também não deixou diretivas de vontade com indicativos de 

suas opiniões? Seria a família, que nunca compareceu ao hospital a despeito de 

todos os chamados? Seria a acompanhante, sem laços consanguíneos ou dever 

de responsabilidade, mas que apenas por amor e gratidão ingressou no hospital 

com a Dona Emília, pagou seu tratamento, administrou seus remédios e sabia de 
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todos os seus sintomas? Ou os médicos que assumiram os cuidados da Dona 

Emília? Ou um juiz de direito eventualmente chamado à controvérsia? A quem o 

hospital deveria recorrer? E se esses atores eventualmente discordassem sobre 

os procedimentos? 

O sistema de incapacidades e curatela não responde com segurança a 

essas questões e a assistência à saúde não tem tempo para ingressar com de-

mandas judiciais. As respostas devem ser claras e rapidamente identificáveis. 

Assim como Dona Emília, várias pessoas são trazidas aos hospitais diariamente 

por vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que acudiram a um desconhecido com 

mal-estar na rua. Diariamente, famílias não são localizadas ou não comparecem 

quando chamadas. Os profissionais agem sempre no sentido de salvar a vida, 

mas têm dúvidas e se sentem inseguros com as possibilidades jurídicas em aber-

to. Tamanha insegurança acabou transformando os termos de consentimento em 

meras provas para eventuais futuros processos judiciais. 

Mas os termos também pouco acodem aos questionamentos da prática. 

Neles, geralmente encontra-se abaixo da linha da assinatura a identificação do 

signatário como “paciente ou representante legal”. Na prática, os profissionais 

estendem a caneta a quem quiser assinar, mesmo que o usuário esteja plena-

mente capaz. A esposa assina pelo marido enquanto ele atende o celular. O filho 

assina pelo pai enquanto ele vai ao banheiro. Regininha assinou por Dona Emília 

enquanto esta chorava. A conjunção “ou” é interpretada como “tanto faz” e não 

como “na impossibilidade deste, aquele”. 

Por sua vez, se chegam a ocorrer demandas judiciais, os tribunais e a 

literatura jurídica podem responder às demandas de maneira não uniforme, não 

raro confundindo conceitos como o consentimento informado e o termo de con-

sentimento (GUZ, 2010), e geralmente utilizam o direito do consumidor como a 

porta de entrada para as demandas. Parece sedimentado nos tribunais superiores 

o dever de informar os riscos dos procedimentos (BRASIL, 2002; BRASIL 2003b), 

embora não seja consenso na literatura a extensão desse dever (GOGLIANO, 

2009). E, enquanto há decisões recomendando aos médicos obter a assinatura 

dos usuários em termos de consentimento (BRASIL, 2010), há as que consideram 

os termos como meros contratos de adesão (GUZ, 2010) e tanto a literatura naci-

onal (GOGLIANO, 2009; LIGIERA, 2012) como a estrangeira (VEATCH, 2003) 
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advertem para o fato de que não retiram a responsabilidade do médico e tampou-

co são prova da verdadeira ocorrência do consentimento informado. 

Uma vez que, na prática, os termos se afastaram de seu real sentido 

conferido pela bioética, que era contribuir para o esclarecimento do usuário, e 

passaram a ser considerados como uma necessária burocracia jurídica, seu sen-

tido novamente se perdeu, pois o próprio direito não parece saber muito bem o 

que fazer com os termos. Paira insegurança jurídica e desinformação tanto de 

profissionais como usuários, bem como dos tribunais e da literatura jurídica. 

Aliás, a insegurança é tamanha que a própria natureza jurídica do TCLE 

na assistência à saúde não parece bem definida. Posso dizer que, para os hospi-

tais, seria um termo de isenção de responsabilidade; já para os tribunais, um con-

trato de adesão pertencente à seara do direito do consumidor; enquanto que sua 

gênese na bioética indica tratar-se de mero documento com fins informativos. 

A redação dos termos, que em boa parte dos casos passaram a ser re-

digidos como se fossem instrumentos de defesa dos médicos e hospitais, foi se 

tornando cada vez mais complexa e extensa. Desconheço pesquisa no país que 

tenha aplicado testes de legibilidade a TCLE e encontrado resultados positivos. 

Muitas vezes, como o intuito passou a ser mesmo o arquivamento de futuras pro-

vas, os TCLE sequer são entregues aos usuários, como de fato ocorreu em rela-

ção à praxe de aplicação de três dos quatro TCLE analisados nesta pesquisa. 

Além disso, exatamente o aumento dos termos em extensão (principalmente os 

de procedimentos cirúrgicos, não analisados no presente estudo) e sua linguagem 

difícil podem contribuir para que os mesmos, de um lado, não sejam lidos, e de 

outro, possam ser desconsiderados em decisões judiciais como prova do forneci-

mento de informações. 

E se o intuito é que o termo volte a favorecer o consentimento informa-

do, para que “seja verdadeiramente eficaz, deve ser utilizado como um instrumen-

to para facilitar a tomada de decisão, e não como um obstáculo burocrático a ser 

transpassado” (GUZ, 2010, p. 115). Sua aproximação deve ser a da bioética, 

comprovada por vários estudos como a mais eficaz, com a busca do aumento da 

autonomia do usuário e compreensão das informações médicas, e não sob o mo-

delo estritamente jurídico de se proteger contra danos, da qual a prática médica 

tem se aproximado (ALI, 2003).  
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Ademais, muitas vezes a entrega do TCLE é feita juntamente com ter-

mos de responsabilidade para pagamento de procedimentos ou com autorizações 

para os planos de saúde – isso de fato ocorreu no hospital particular do estudo. 

Além de essa prática reafirmar a visão dos TCLE como sendo documentos buro-

cráticos, sua leitura acaba por não ser incentivada. Tanto é que a presente pes-

quisa verificou que quando os TCLE são entregues pelos médicos durante as 

consultas, são mais lidos e as pessoas têm mais oportunidades de esclarecer dú-

vidas sobre os procedimentos. 

Em relação ao caso de Luísa, exemplificativo de ocorrências do cotidia-

no dos hospitais, tampouco parece o direito brasileiro devidamente equipado para 

dar suporte aos cuidados paliativos dos quais a usuária se beneficiou. Estes re-

presentam o modelo da melhor atenção (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2012), inclusive conforme o próprio conceito de saúde da OMS que desloca o fo-

co da cura para o cuidado. É de se destacar que sedação paliativa não é eutaná-

sia, ainda que eventualmente possam chegar ao mesmo resultado de abreviação 

da vida, pois se distinguem em objetivo e métodos (ACADEMIA NACIONAL DE 

CUIDADOS PALIATIVOS, 2009). 

Em 2006, baseando-se nos artigos 1º e 5º da Constituição, o CFM ela-

borou a resolução n. 1.805, dispondo sobre a permissão para que médicos, na 

fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, limitassem ou suspendessem 

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” (novamente, o representante legal!). No mesmo sentido, 

há disposição no artigo 41 do Novo Código de Ética Médica (CONSELHO FEDE-

RAL DE MEDICINA, 2009). No entanto, essa resolução chegou a ser suspensa 

por longo período por liminar judicial no bojo de ação civil pública, gerando grande 

dúvida na comunidade médica. Posteriormente, foi validada por sentença que 

confirmava parecer da Procuradoria da República no sentido de que a resolução 

não havia determinado modificação significativa no dia a dia dos médicos que li-

dam com pessoas em estado terminal (BRASIL, 2010). Ocorreu que, ao final do 

processo, houve troca da pessoa do procurador que atuava no caso, dando mos-

tras de que convicções pessoais modificam posicionamentos oficiais na matéria, 

perturbando a segurança jurídica. Projetos de lei, tais como o Projeto de Lei do 
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Senado n. 524 de 2009 e o n. 79 de 2003, que buscam assegurar a ortotanásia (a 

morte em seu tempo), cuidados paliativos e suas práticas não prosperam diante 

de bancadas conservadoras-religiosas de um Congresso Nacional já pouco afeito 

a regular sobre assuntos difíceis que podem ocasionar perda de votos. Nosso 

direito parece preferir se silenciar sobre temas complexos a enfrentá-los direta-

mente e gerar maior segurança jurídica. Ainda, por falta de normas e sofrendo de 

insegurança jurídica, várias demandas da área de bioética acabam sendo regula-

das por meio de decisões judicias, nem sempre coerentes entre si. 

E, novamente, em meio a tantos papéis de difícil compreensão quase 

nunca lidos, conflitos de posicionamentos jurídicos e dúvidas de juristas e profis-

sionais de saúde, está o usuário do serviço de saúde em seus momentos de vida 

mais aflitivos. Ele busca cuidado, mas também pretende viver conforme seus va-

lores e projetos de vida. Contudo, sequer entende que apesar de tantos avanços 

na teoria da bioética e na compreensão dos direitos da personalidade, continua 

sendo nomeado como paciente, pois disfarçadamente ainda vige, na prática, viva 

incerteza sobre sua condição de sujeito do consentimento informado e sobre as 

consequências dessa condição. 

A incerteza viva sobre os paradigmas que nos cercam parece ser gran-

de tema a confrontar a sociedade. Em questões de saúde, a urgência da realida-

de prática acaba se sobrepondo à análise detida das questões de fundo. O que 

não quer dizer que a área da saúde não esteja pleiteando mais filosofia, pesquisa 

e aperfeiçoamento de instrumentos jurídicos para entender o ser humano sobre o 

qual se debruça, suas demandas, direitos e o mundo que corre ao redor. A Saúde 

está demandando Humanidades. E o chamado deve ser atendido, pelo bem da 

pessoa, que é o fim último tanto da medicina quanto do sistema jurídico. 

Com a presente pesquisa, acredito que tenha contribuído para a gera-

ção de dados da prática do consentimento informado em hospitais das duas cate-

gorias do sistema de saúde. Apesar de que questões relativas ao nível educacio-

nal e às desigualdades de renda da população mostram que resoluções de pro-

blemas relacionados ao campo da saúde demandam intervenções em diversas 

outras áreas (SEN; KLIKSBERG, 2010), esta investigação também observou que 

boas práticas de humanização da saúde ocorridas no HSUS são capazes de su-

perar ao menos em parte essas deficiências da população em prol de melhores 
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resultados sobre a compreensão das informações sobre o diagnóstico e histórico 

da doença. 

Ao que parece, ações simples como desvincular os TCLE dos docu-

mentos sobre pagamento de procedimentos no HP, fazer com que os TCLE se-

jam aplicados por profissionais de saúde e não por secretários em guichês, entre-

gar cópias dos termos aos usuários e apresentar-lhes textos mais claros, poderi-

am tornar os TCLE mais úteis aos usuários e mais efetivos no auxílio ao consen-

timento informado. Para melhorar a qualidade e legibilidade dos textos, estes po-

dem ser redigidos por profissional da área de comunicação, assessorados por 

profissionais da área da saúde, filosofia e direito. E os próprios profissionais pre-

cisam ser melhor instruídos sobre o que é o consentimento informado e para quê 

servem os termos. Além disso, a implantação de políticas nacionais e nas institui-

ções guiando os procedimentos dos profissionais no assunto pode trazer maior 

segurança às práticas, gerando bem-estar por diminuir as dúvidas e ansiedades 

dos profissionais sobre demandas judiciais.  

Quanto ao direito, verifico que a forma de pensar do próprio sistema ju-

rídico, em geral muito formalista, distante da realidade e ainda capturada por inte-

resses políticos, pode estar prejudicando melhor atuação da área no desenvolvi-

mento de soluções para o campo da saúde e para própria garantia de direitos, 

dentre os quais, os da personalidade. No primeiro capítulo deste estudo, foram 

apresentados vários instrumentos e soluções jurídicas utilizadas em outros países 

e que diversas pesquisas já comprovaram ter efeitos positivos na efetivação do 

consentimento informado. Seria interessante ocorrem pesquisas para verificar a 

possível aplicação de soluções similares no país. Também no primeiro capítulo, 

foi apresentada interpretação mais coerente com suas próprias bases da teoria 

ética de Beauchamp e Childress, que usualmente é utilizada no Brasil para emba-

sar o consentimento informado. 

Assim, embora os problemas enfrentados neste estudo sejam comple-

xos e demandem mais pesquisas para a formação de um entendimento mais 

aprofundado da prática no país, há ações que podem ser imediatamente imple-

mentadas pelas instituições e que podem auxiliar o consentimento informado e 

até mesmo a geração de saúde – já que, conforme a OMS, saúde é bem-estar. 

Dessa forma, o próprio direito, se se aproximar das questões da sociedade e se 

propor a ser instrumento em prol do desenvolvimento social, pode também contri-
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buir não só para a garantia de direitos da personalidade e de atendimento a de-

terminados patamares éticos, mas também para a produção de mais saúde. Es-

tou a falar então, de uma saúde que gere mais direitos e de um direito que gere 

mais saúde. 
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