
TESTAMENTO VITAL 

Para o caso de, devido a uma eventual debilidade ou perda de consciência, eu deixar de ter 

capacidade para exprimir os meus desejos e as minhas posições aos médicos, emito o seguinte 

Testamento Vital 

Caso eu (Testador) 

Nome                                                                                                     Sobrenome 

 

 

Data de nascimento                                                                                        Estado Civil  

 

 

RG               CPF 

 

 

Residente em 

Endereço 

 

 

Apartamento, casa, etc..                                                                                                                     CEP                                                       

 

 

Município                                                                                                                              UF 

 

 

Procurador de Saúde e testador vital 1 

Nome Próprio                                                                                                 Sobrenome 

 

 

Telefone fixo                                                                                                      Celular 

 

 

 



E-mail 

 

 

RG          CPF 

 

Residente em 

Rua 

 

 

Complemento                                                                                            CEP  

 

 

Município                                                                                                   UF 

 

 

Em caso de não ser possível entrar em contato com o Procurador Constituído 1, entrar em 

contanto com: 

Procurador de saúde e testador vital 2 

Nome Próprio                                                                                                    Sobrenome 

 

 

Telefone fixo                                                                                                      Celular 

 

 

E-mail 

 

RG          CPF 

 

Residente em 

Rua 

 

 



Complemento                                                                                            CEP  

 

 

Município                                                                                                   UF 

 

 

Este testamento serve para que os procuradores de saúde me representem em todos os 

assuntos médicos, sendo que ao fazer este testamento, estou dando plenos poderes para o  

procurador constituído dar o seu consentimento em meu nome, para todas as medidas para 

diagnóstico e o tratamento de doenças, ou estados em que minha saúde seja comprometida, 

para recusar ou revogar o consentimento neste âmbito, para consultar todas as documentações 

médicas, incluindo o acesso a exames e a integralidade do prontuário médico e consentir com 

sua entrega para terceiros. Para este efeito, liberto os médicos que me tratam e demais 

profissionais de saúde do seu dever de sigilo profissional em face de meu procurador 

constituído. As decisões do meu procurador constituído são vinculantes e obrigatórias para os 

médicos. 

Esta procuração é revogável a qualquer tempo sem forma especial. 

Caso eu seja incapaz de exprimir a minha vontade, o procurador constituído deve agir de acordo 

com as diretrizes que se seguem, sobre as quais meditei, e fui informado das consequências 

médicas e jurídicas, e em face das quais manifesto minha vontade: 

Alternativa I ou II. Você deve escolher apenas uma das alternativas.  

I. Solicitação de aplicação de todas as medidas possíveis dentro da técnica 

medicinal para prolongar a vida 

Solicito que sejam esgotadas todas as possibilidades de tratamento médico para 

que a minha vida seja mantida o mais duradouramente possível, também com a 

utilização de todas as possibilidades da medicina intensiva. 

           

        Sim                  Não 

OU 

II. Solicitação de medidas limitadas de prolongamento da vida, da suspensão, ou 

abstenção de meios desproporcionais de tratamento, para que eu possa morrer 

com dignidade se a minha situação de doença não tiver possibilidade de cura. A 

aplicação de medidas de prolongamento da vida, em especial operações, respiração 

e alimentação artificiais, incluindo a sonda gástrica, bem como a manutenção da 

função cerebral, não deve ser realizada se dois médicos tiverem diagnosticado, 

independentemente um do outro, 

 

- por favor, assinalar com uma cruz o que pretende – 
            



 

       

 

                             

que me encontre, inelutavelmente, no processo direto de falecimento, no qual 

qualquer terapia de manutenção da vida iria adiar a morte ou prolongar o 

sofrimento sem perspectiva de melhoramento, ou 

 

         Sim                  Não que me encontre em coma sem perspectiva de recuperação de 

consciência, ou 

 

    Sim         Não que com muita probabilidade se dê uma lesão permanente do 

cérebro, ou 

 

    Sim                 Não que no meu corpo há uma falha permanente de funções vitais 

que não pode ser tratada. 

 

Solicito expressamente  que não sejam efetuados tratamentos desproporcionais, 

considerando-se como tal a intervenção médica consistente na utilização de 

métodos diagnósticos ou terapêuticos cujos resultados não trazem benefício ao 

paciente, podendo trazer mais sofrimento, pois não promovem alívio e conforto 

nem modificam o prognóstico da doença, devendo apenas serem providenciados os 

cuidados paliativos necessários para o meu conforto e alívio das dores e do 

sofrimento que eu venha a ter. 

 

     Sim            Não 

  

 Caso venha a ter uma enfermidade grave, com um quadro potencialmente fatal, gostaria 

de ser esclarecido de maneira absolutamente franca pelos médicos que me atendem, que 

deverão me passar todas as informações quanto à possível evolução da doença.  

       

Sim            Não 

 

No caso de uma terminalidade desejo que o tratamento e o cuidado sejam 

direcionados de forma a aliviar dores, inquietação e medo, sendo admitida por mim a 

evolução natural da doença, mesmo que através desta conduta e do tratamento 

necessário das dores, não se possa excluir um encurtamento da vida. 

 

     Sim             Não 



    Eu gostaria de poder morrer com dignidade e em paz, se possível no meu ambiente 

familiar.   

 

  )   Sim  (       )    Não  

 Indicação de médico e equipe médica (opcional) Desejo indicar para me prestar a Assistência 

Médica, pela confiança que tenho neste profissional e em sua equipe, e  desde que aceite esta 

incumbência, o Médico (a) Dr. (a) __________________________________ e  sua equipe, 

solicitando que meus bens sejam utilizados para pagar os tratamentos por ele recomendados, 

neles incluídos os exames e demais procedimentos que forem prescritos, em conformidade com 

meu testamento vital. Meu procurador de cuidados de saúde está autorizado a tomar as 

providências judiciais necessárias para o cumprimento deste desejo. Entendo que em face do 

Código de Ética Médica, o médico designado para me tratar não pode ser o mesmo designado 

para ser meu procurador para cuidados de saúde.   

Nome do Médico                                                                                                    CRM 

 

 

Telefone fixo                                                                                                      Celular 

 

 

E-mail 

 

 

Consultório  na  Rua 

 

 

Complemento                                                                                            CEP  

 

 

Município                                                                                                   UF 

 

 

Eu desejo acompanhamento de assistência religiosa da seguinte crença religiosa 

_______________________________________________, e se possível ser acompanhado pelo 

religioso que se segue: 



Sobrenome, nome  

 

Endereço 

 

 

Número de telefone fixo e celular 

 

  

Por favor, informe em caso de internação 

Sobrenome, nome  

 

Endereço 

 

Número de telefone fixo e celular 

 

para me prestar assistência pessoal.  

Desejo ser doador de órgãos? 

  Sim         Não 

Desejo ser  

Enterrado 

  Sim        Não 

Em cemitério e rito funerário da seguinte religião ______________________________ 

  Sim        Não/indiferente quanto a religião 

ou Cremado 

  Sim        Não 

As decisões contidas neste  testamento vital foram tomadas após uma reflexão profunda e 

esclarecida. Elas representam a minha posição em relação a questões de tratamentos médicos 

e seu cancelamento. Numa situação concreta, na qual eu venha estar em estado de 

incapacidade para tomar decisões, e seja necessário decidir sobre estes assuntos, solicito aos 

meus médicos que aceitem e respeitem este testamento vital, e que procedam de acordo com 

a vontade que nele manifestei..  

Poderes para contratar advogado: se a Equipe Médica considerar que qualquer decisão  relativa 

a este testamento tenha que ser amparada por uma decisão de um Tribunal, neste caso, 



concedo plenos poderes ao procurador constituído para obter o consentimento judicial, com os 

poderes necessários para a contratação de um advogado, sendo que o reembolso destes 

honorários e das despesas médicas decorrentes deste testamento vital, inclusive o tratamento 

prescrito pela equipe médica nomeada neste testamento vital deverão ser pagos com meus 

bens e, caso isto não ocorra, deverão ser cobrados da  minha herança e se constituirão em 

crédito preferencial a ser pago pelos meus bens, antes de qualquer partilha para meus 

herdeiros.  

Assinatura de quem faz o testamento vital       Assinatura do procurador de cui 

Saúde 1 

 

 

Assinatura do Procurador de Saúde 1 

 

Assinatura do Procurador de Saúde 2 

 

Local e Data 

 

 

Testemunhas 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Nós confirmamos que o (a) senhor (a) ..............................................................  

........................................................... estava em plena capacidade de discernimento quando 

elaborou este testamento vital, e entendeu todos os termos que fazem parte deste documento 

e suas implicações para sua saúde.  

Testemunha1 

Nome                          Sobrenome 

 

Data de Nascimento     RG/CPF 

 



 

Residente em 

Endereço 

 

Complemento     CEP 

 

Município       UF 

 

Testemunha 2 

Nome                         Sobrenome 

 

Data de Nascimento     RG/CPF 

 

Residente em  Endereço 

 

Complemento     CEP 

 

Município       UF 

 

 


