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Simpósio: 17 - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: LIBERDADE APLICADA E 
BIOÉTICA 
 
RESUMO: Pretende-se com essa pesquisa apresentar uma descrição, com um viés 
comparativo, entre o Direito Brasileiro e o Direito Português, no ponto em que abordam a 
liberdade de escolha do paciente terminal e a autonomia da sua vontade no final da vida, ou 
seja, no momento em que atravessa o seu processo de morte. Objetiva-se demonstrar por meio 
da análise das vigentes Constituições Brasileira e Portuguesa, das Legislações e dos demais 
Atos Normativos dos dois países, que embora haja similaridade entre eles nesses aspectos, já 
que a eutanásia e a morte assistida são penalizadas, há possibilidade de registrar as diretivas 
antecipadas de vontade, em Portugal, sob a forma de testamento vital, pautado na Lei 
Portuguesa nº 25, de 16 de julho de 2012, enquanto no Brasil, sem lei específica sobre a 
matéria, a questão vem sendo tratada apenas por meio da Resolução do Conselho Federal de 
Medicina nº 1.995, de 31 de agosto de 2012. A metodologia a ser adotada contempla o método 
lógico-dedutivo, por meio da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial da matéria. Objetiva-se 
ainda conceder ao leitor a oportunidade de descortinar os meandros legislativos e doutrinários 
da matéria segundo as normas brasileiras e portuguesas, especialmente como forma de 
reforçar o Estado Democrático de Direito, preservando as liberdades fundamentais, os 
Direitos Humanos, consagrando a justiça como expressão suprema de uma sociedade 
contemporânea. Não se pode olvidar que Brasil e Portugal são Estados laicos, o que significa 
dizer que são Estados neutros, imparciais no campo religioso, assegurando que cada indivíduo 
goze do livre exercício de cultos e liturgias religiosos, segundo a própria convicção filosófica. 
Por fim, demonstrar-se-á que os dois países estudados entendem que o direito à vida não pode 
ser considerado isoladamente no ordenamento jurídico, mas deve sim estar sempre associado 
ao valor máximo da dignidade da pessoa humana, que tem o condão de assegurar o direito da 
pessoa a uma vida com dignidade e/ou com razoável qualidade. 
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