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RESUMO
Introdução: Estudo descritivo de sentenças judiciais em casos de transfusão sanguínea em pacientes
testemunha de Jeová no estado de São Paulo, com o intuito de levantar dados sobre os processos e aprimorar
o entendimento médico-legal sobre o tema. Método: realizado pesquisa no site do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), na caixa pesquisa livre digitado “transfusão ” E “testemunha de Jeová”, com
limitação da data até 15/08/2020, que foi a data de conclusão da extração dos dados, sem limite de data
inicial. Realizada leitura de todas as sentenças. Critério de inclusão foi a identificação das sentenças nas quais
o conflito inicial era a transfusão sanguínea em pacientes testemunha de Jeová e exclusão das sentenças onde
o uso da transfusão sanguínea foi utilizado como forma de majorar o valor do dano e não como conflito inicial.
Objetivo: Analisar os requerentes e requeridos em processos em que ocorreu conflito jurídico a respeito da
possibilidade ou realização de transfusão sanguínea em paciente testemunha de Jeová. Resultado: As ações
judiciais foram movidas pelos próprios pacientes em 63,63% das sentenças. As instituições mais acionadas
foram Hospitais e Planos de Saúde, acionados em igual proporção de 31,81% dos processos cada. Conclusão:



1.  INTRODUÇÃO
Transfusão de sangue em pacientes que professam
a religião de Testemunha de Jeová é assunto
controverso, que pode gerar desavenças junto ao
poder judiciário (1).
Existem poucos trabalhos na literatura médica que
abordam o tema da transfusão sanguínea em
pacientes Testemunhas de Jeová do ponto de vista
médico-legal, mas em nenhum deles foi encontrado
um estudo sobre os requerentes e requeridos
envolvidos no conflito jurídico quanto a este tema.
Uma maneira de conseguirmos o perfil dos
envolvidos nestes conflitos judiciais é pela análise
das sentenças a respeito do assunto. Para tanto, é
importante que primeiro expliquemos o conflito
que envolve a transfusão sanguínea.
A religião Testemunhas de Jeová é uma religião
fundada nos Estados Unidos por volta de 1931 (2).
Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) (3) está religião

contava no Brasil com a participação de 1.393.208
seguidores. Segundo dados fornecidos pelo site
oficial das Testemunhas de Jeová (4), o número de
participantes no mundo soma mais de 8.695.808
pessoas, atuando em 240 países. Para a religião
Testemunha de Jeová, a recusa em receber
transfusão de sangue se baseia principalmente em
quatro trechos da Bíblia: Gênesis 9:4, Levítico
17:10,14, Atos 15:28,29 e Deuteronômio 12:23
(5,6,7,8).
No site oficial das Testemunhas de Jeová, Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (9),
temos uma breve interpretação destes trechos
bíblicos:
‘’ Isso é mais uma questão religiosa do que médica.
Tanto o Velho como o Novo Testamento claramente
nos ordenam a nos abster de sangue. (Gênesis 9:4;
Levítico 17:10; Deuteronômio 12:23; Atos 15:28,
29). Além disso, para Deus, o sangue representa a
vida. (Levítico 17:14) Então, nós evitamos tomar
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63,63% das ações judiciais foram movidas pelos próprios pacientes, sendo 85,71% destas sentenças julgadas
improcedentes. As instituições mais acionadas judicialmente por conflitos relacionados a transfusão sanguínea
foram Hospitais e Planos de Saúde (31,81% cada). No caso dos Hospitais 85,71% foram julgados improcedentes
e contra o plano de Saúde 71,42% foram julgados improcedentes.

Descritores: Transfusão sanguínea, Testemunha de Jeová, sentenças, demandas, julgados.

ABSTRACT
Introduction: Descriptive study of judicial sentences in cases of blood transfusion in Jehovah’s Witness patients
in the state of São Paulo with the aim of collecting data on the processes and improving the medico-legal
understanding on the subject. Method: research was carried out on the website of the São Paulo State Court
of Justice (TJSP), in the free search box typed “transfusion” AND “Jehovah’s Witness”, with a limited date until
Aug. 15th 2020, which was the end date of data collection, with no initial date limit. All sentences were read.
Inclusion criteria were the identification of sentences in which the initial conflict was blood transfusion in
Jehovah’s Witness patients and exclusion of sentences where blood transfusion was included as a way to
increase the damage claim and not as the initial conflict. Objective: To analyze claimants and defendants in
cases where there was a legal conflict regarding the possibility or performance of blood transfusion in a
Jehovah’s Witness patient. Result: The legal actions were brought by the patients themselves in 63.63% of
the sentences. Most prevalent defendants were hospitals and health insurance providers, each of them sued
in 31.81% of the cases. Conclusion: 63.63% of the lawsuits were filed by the patients themselves, with 85.71%
of these sentences being dismissed. The institutions most prosecuted for conflicts related to blood transfusion
were hospitals and health insurance providers (31.81% each). In the case of lawsuits against hospitals, 85.71%
were dismissed, and against health insurance providers, 71.42% were dismissed.
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sangue por qualquer via não só em obediência a
Deus, mas também por respeito a ele como Dador
da vida.’’(9)
Para os praticantes da religião testemunha de
Jeová, Deus as manda abster-se do sangue porque
ele representa a vida, que é algo sagrado. Portanto,
para os que creem nesta religião, é impossível se
abster de sangue e, ao mesmo tempo, receber
transfusão sanguínea (9).
O Conselho Federal de Medicina já se posicionou
sobre o tema nas resoluções n° 1.021/1980 (10) e
2.232/2019 (11) a expressar seu entendimento de
que o paciente tem o direito de escolher a recusa
terapêutica, desde que esta ação não esteja
relacionada a iminente perigo de morte, pois nesses
casos o médico deve realizar a transfusão para
salvar a vida do paciente mesmo contra a sua
vontade.
A autonomia do paciente é a somatória de suas
crenças pessoais, modo de vida e entendimentos
sobre seu corpo, que se manifestam conjuntamente
para escolher seus tratamentos médicos para que
assim não exista conflito entre suas concepções
religiosas, convívio social e doenças existentes.
(12,13,14). A autonomia do paciente em decidir a
quais procedimentos poderá ser submetido pode
entrar em conflito com os conhecimentos médicos
vigentes, de modo que pode ser necessário
intervenção do judiciário para resolver o conflito.
Para os seguidores da religião Testemunha de
Jeová, deve-se seguir seus preceitos religiosos (9) e
recusar a transfusão sanguínea, enquanto para os
médicos, deve-se respeitar a autonomia do paciente
até o ponto em que a vida do paciente esteja em
risco, podendo então intervir e realizar
procedimentos mesmo contrários à sua autonomia
(10,11). Deste modo, podemos entender que a
origem do conflito se dá pelos limites da autonomia.
Por um lado, os seguidores da Testemunha de Jeová
acreditam que sua autonomia deve ser total,
mesmo que suas escolhas os coloquem em risco de
morte, e, por outro, os médicos seguem o
determinado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) e Código de Ética Médica de que a autonomia
se encerra ao surgir o risco de morte.
Surgido o conflito, o judiciário pode ser acionado
para resolução do problema. A Constituição Federal
Brasileira é, em questão hierárquica de poder, a
instância superior no que se refere às decisões

jurídicas tomadas em território nacional (15).
O expresso na Constituição Federal, em especial em
seu 5° artigo (16), é de que há liberdade de crença
e de que não se pode privar direitos de alguém
pelos seus motivos de crença, entretanto o direito
à vida é inviolável, ou seja, as crenças religiosas não
podem se sobrepor ao direito à vida.
Quando falamos em interpretação da Constituição,
devemos pesquisar o que defendem juristas sobre
o tema. O jurista Caio Mário da Silva Pereira discorre
sobre o tema da autonomia do paciente ao
expressar que: “O direito ao próprio corpo é um
complemento do poder sobre si mesmo, mas só
pode ser exercido no limite da manutenção da sua
integridade. Todo ato que implique atentado contra
esta integridade é repelido por injurídico” (17).
O atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis
Roberto Barroso, quando era procurador do Estado
do Rio de Janeiro, publicou um artigo intitulado
“Legitimidade da Recusa de Transfusão de Sangue
por Testemunhas de Jeová”, do qual temos que o
paciente tem o direito de recusar procedimentos
médicos que vão em desencontro a suas crenças
religiosas, mesmo que isto imponha risco de morte.
Para tanto é importante que haja expressado
consentimento e entendimento dos riscos pelo
paciente (18).
Desse modo, o conflito persiste, com pontos de
vista diferentes. De um lado, os pacientes que se
recusam a realizar um procedimento que pode
salvar sua vida, com o jurista Luis Roberto Barroso
favorável à esta autonomia, e de outro, o Conselho
Federal de Medicina e o Código de Ética Médica,
com o jurista Caio Mário da Silva Pereira, favoráveis
ao limite da autonomia em situações de risco de
morte.

2. OBJETIVO
Estudar os requerentes e requeridos em processos
em que ocorreu conflito jurídico a respeito da
possibilidade ou realização de transfusão sanguínea
em paciente testemunha de Jeová.

3. MÉTODO
Para realizar está avaliação, foi utilizado o site do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
entrado em consulta processual avançada >
consulta de Julgados de 1° grau > caixa pesquisa
livre: “transfusão ” E “testemunha de Jeová”, com
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limitação da data até 15/08/2020, que foi a data de
conclusão da extração dos dados. Não foi imposto
limite de data inicial, sendo a primeira sentença que
aprece do ano de 2011 e a última do ano de 2020,
abrangendo 10 anos de sentenças sobre o assunto.
Realizada leitura de todas as sentenças. O critério
de inclusão foi a identificação das sentenças nas
quais o conflito inicial era a transfusão sanguínea
em pacientes testemunha de Jeová e exclusão das
sentenças onde o uso da transfusão sanguínea foi
utilizado como forma de majorar o valor do dano,
e não como conflito inicial.
Para elaboração dos dados de porcentagem, as
informações de cada sentença foram divididas da
seguinte maneira:
Ingressante da ação: se paciente ou terceiro;
Requerido: se plano de saúde, hospital, médico ou
setor público (prefeitura, município ou ministério
público);
Decisão judicial: Procedente ou improcedente.

4. RESULTADOS
Após realizar a pesquisa, conseguimos obter como
resultado 33 processos. Como o mecanismo de
funcionamento do site do TJSP busca os termos
dentro das sentenças, nem todos os resultados têm
como foco principal do caso a transfusão sanguínea
em pacientes testemunhas de Jeová. Após leitura
de todas as sentenças, conseguimos obter uma
amostra de 22 casos cuja tema principal é o que
desejamos abordar.

4.1. APRESENTAÇÃO DAS SENTENÇAS
Inicialmente iremos apresentar um breve resumo
de casa sentença (Tabela 1). Elas serão
apresentadas por ordem cronológica por data de
liberação.

Tab. 1. Sentenças analisadas

4.2. DADOS OBTIDOS

Tab. 2. Dados obtidos

Referente ao ingressante da ação, temos que a
maior prevalência é a do próprio paciente entrando
com a ação, correpondendo a 14 dos 22 processos
(63,63%), seguido de ação de terceiros e do hospital
na mesma proporção de 4/22 processos cada
(18,18%).
Os hospitais e o planos de saúde foram acionados
em igual proporção de 7/22 casos cada (31,81%),
seguido do setor público e pacientes, acionados em
igual proporção de 4/22 casos cada (18,18%), e, por
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último, instituições terciárias do serviço público e
médicos foram acionados 1/22 casos cada (4,54%).
Considerando as sentenças em que o paciente foi o
requerente, foram julgadas improcedentes 12
dentre 14 processos, o que corresponde a 85,71%.
As sentenças em que o hospital foi o requerente
foram julgas procedentes em 100%. As sentenças
em que terceiros foram os requerentes foram
julgadas procedentes em 3 das 4 sentenças (75%).
Dentre as 7 sentenças em que o Plano de Saúde foi
requerido, 5 foram julgadas improcedentes, o que
corresponde a 71,42%. O hospital foi requerido em
7 sentenças, sendo 6 julgadas improcedentes, o que
representa 85,71%. Todas as sentenças nas quais o
paciente foi requerido foram julgas procedentes
(100%). O setor público foi requerido em 4
sentenças, das quais 2 foram procedentes e 2
improcedentes (50%  cada). O médico e outros
foram requeridos em 1 processo cada, sendo ambos
julgados improcedentes.

5. DISCUSSÃO
5.1. REQUERENTES
Conforme demonstrado na tabela 2, o próprio
paciente entrou com a ação em 14 das 22
sentenças, 63,63% dos processos e sendo
considerados improcedentes em 12 destas, o que
corresponde a 85,71% destas ações.
Ao analisarmos a correlação entre requerente e
decisão cabe destacarmos que o Hospital foi o
requerente da ação em 4 sentenças, em todos os
casos ele solicitou a tutela do paciente para poder
realizar o tratamento médico de transfusão
sanguínea e em todos os casos foi dado parecer
procedente pelo juiz. Esta se trata de uma situação
ideal, onde, ao se prever possíveis implicações
jurídicas, se entra com pedido da tutela para
resolução da questão (17).
A filósofa Ana Carolina da Costa e Fonseca nos
apresenta uma análise de decisões judiciais nas
quais ocorreu autorização para hospitais realizarem
procedimentos médicos contra a vontade de
pacientes que são Testemunhas de Jeová. O
trabalho intitulado ‘’Autonomia, pluralismo e a
recusa de transfusão de sangue por Testemunhas
de Jeová: uma discussão filosófica’’ (19) diz:
‘’Argumentos utilizados por juízes brasileiros para
fundamentar decisões judiciais, especialmente as
que não reconhecem o direito de pacientes

decidirem autonomamente a respeito do seu
tratamento médico, são considerados exemplares
para mostrar que a interpretação de dispositivos do
ordenamento jurídico brasileiro não é neutra, como
pretendem os que assim decidem. Ao contrário,
decorre de uma concepção de moralidade particular
que, dado o fato do pluralismo razoável, não se
justifica, de modo impositivo, nem filosófica nem
juridicamente.’’ (19)
Em seu trabalho, ela argumenta que ordenamento
jurídico brasileiro não é neutro no que se refere a
decisões judiciais sobre a autonomia do paciente
em seu tratamento médico, o que é condizente com
a autorização de transfusão sanguínea concedida
em todos os casos em que o hospital solicitou
autorização para realização do procedimento.
A decisão de autorização destas solicitações é
condizente com a interpretação literal da
Constituição de 1988. Entretanto, pode entrar em
conflito com expresso pelo Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso (18).
Nos casos em que o paciente entrou como
requerente, devemos ter em mente que,
logicamente, não são casos de urgência e
emergência, pois se assim fosse, o paciente não
teria como ingressar com a ação devido a seu
estado de saúde. Nesses casos, 85,71% das decisões
judiciais foram desfavoráveis à demanda. Das 14
ações movidas, somente duas foram consideradas
procedentes (14,28%): a sentença 10, na qual o
entendimento foi de que, sendo o procedimento
coberto pelo plano de saúde, cabe a este realizá-lo
mesmo com as peculiaridades da religião do
paciente; a outra é a sentença 20, na qual o paciente
propôs diversas possibilidades para resolver o
conflito, como o uso de equipamento para
hemodiluição normovolêmica aguda, e cujo
entendimento foi de que o hospital não apresentou
motivo justo para recusa. Nesta última sentença,
podemos dizer que, se o paciente fornece meios
para que fosse realizado o procedimento sem uso
de transfusão sanguínea, cabe ao hospital
providenciar a realização do atendimento. Está
decisão é condizente também com o código de ética
médica, pois tratava-se de situação sem risco de
vida, na qual a vontade do paciente poderia ser
respeitada (20).
Tivemos 4 casos em que terceiros entraram com a
ação, sendo 3 jungados procedentes e 1 improce-
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dente. Podemos avaliar caso a caso para entender
as demandas e as decisões.
No caso considerado improcedente, sentença 4,
ocorreu a realização de procedimento cirúrgico em
hospital não coberto pelo plano com solicitação de
reembolso. Quanto aos 3 casos considerados
procedentes, temos a sentença 3, na qual uma filha
solicita tutela do pai para realização de transfusão,
pois a madrasta não autorizava pela questão
religiosa, julgado procedente. Podemos notar que
é uma ação semelhante às movidas quando os
hospitais atuaram como requerentes. A sentença 6
se refere à negativa pelo médico, em uma unidade
do plano de saúde, de realizar quimioterapia sem a
autorização de transfusão sanguínea, quando em
outra unidade, também coberta pelo plano, foi
realizada a quimioterapia sem a realização da
transfusão. Desta determinação podemos entender
que não estavam esgotadas as terapêuticas não
transfusionais e nem era garantida sua necessidade
de transfusão, de modo que não poderia ter sido
negado o atendimento ou a cobertura ao
tratamento. Na sentença 21, a mãe de uma paciente
alega que, no último dia de vida de sua filha, ela foi
submetida à transfusão sanguínea mesmo com
assinatura do termo de recusa. O juiz considerou
discriminatório realizar a transfusão sanguínea
mesmo com a vida do paciente em risco, pois este
apresentava um Termo de Recusa terapêutica,
considerando a ação procedente. Tal decisão é
condizente com o expresso pelo Ministro Federal
Luis Roberto Barroso (15), porém conflitante com
o expresso pelo CFM (10, 11) e pelo Código de Ética
Médica (20).

5.2. REQUERIDOS
Na tabela 2, temos que hospitais e planos de saúde
foram, cada um, requeridos em 7 dos 22 processos,
31,81% cada. Das 7 ações contra os planos de saúde,
5 foram consideradas improcedentes, 71,42%
destas sentenças. Contra os hospitais, 6 das 7 ações
foram julgadas improcedentes, 85,71% destas
sentenças.
Nos processos em que o réu era o hospital somente,
1 ação foi procedente, sentença 20, na qual o
paciente ofereceu diversas soluções para o conflito
e o hospital não realizou o procedimento.
Nos processos em que o réu foi o plano de saúde,
somente 2 processos foram julgados procedentes,

a sentença 6 e 10, já discutidas no tópico anterior.
Referente à correlação entre sentença e requerido,
os 4 processos em que o réu era o paciente tratam
todos de solicitação de tutela para realização da
transfusão sanguínea, já abordados no tópico
anterior.
Ao estudarmos as sentenças nos casos em que o
réu foi o serviço público, temos 4 processos, o que
representa 18,18% de todos os casos, julgados
metade procedente e metade improcedente. As
sentenças julgadas procedentes são as sentenças
20 e 21, já discutidas no item anterior. As julgadas
improcedentes são a sentença 7 e 13; em ambas o
paciente solicita ao Estado atendimento em hospital
específico que não utiliza transfusão sanguínea para
realizar cirurgia eletiva.

6. CONCLUSÃO
Após estudo das sentenças, atingimos o objetivo
principal deste trabalho, tendo obtido diversos
dados e porcentagens sobre os requerentes e os
requeridos nos julgados referentes a transfusão
sanguínea em pacientes testemunhas de Jeová.
Os requerentes foram os próprios pacientes em
14/22 (63,63%) das ações, 85,71% destas sentenças
julgadas improcedentes. Os hospitais foram
requerentes em 4/22 (18,18%) das ações, 100% das
sentenças procedentes. Terceiros foram
requerentes em 4/22 (18,18%), 75% das sentenças
procedentes.
Os requeridos maios acionados foram os hospitais
e planos de saúde (31,81% cada). No caso dos
hospitais, 85,71% foram julgados improcedentes, e
contra o plano de saúde, 71,42% foram julgados
improcedentes.
Em 5 das 22 sentenças, 22,72%, houve solicitação
de autorização judicial para realizar transfusão
sanguínea em pacientes testemunhas de Jeová,
100% julgadas procedentes. Este dado fortifica o
entendimento de que o ordenamento jurídico
brasileiro opta pela preservação da vida acima do
direito de autonomia, o que é favorável ao
entendimento do Conselho Federal de Medicina,
Código de Ética Médica e do jurista Caio Mário da
Silva Pereira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Barroso LR. Legitimidade da recusa de transfusão
de sangue por testemunhas de jeová. Dignidade

Perfil dos autores de processo judicial em casos de transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová

Persp Med Legal Pericia Med. 2022; 7: e220303



humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais
[legal opinion]. Rio de Janeiro: 2010. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/testemunhas-jeova-
sangue.pdf . Citado em 2020 jan .10.
2.Britannica Concise Encyclopedia. [S.l.]:
Encyclopædia Britannica, Jehovah’s Witness. Inc.;
2007
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE. Censo demográfico: resultados preliminares
– São Paulo. Tabela 1.4.1 – População residente, por
situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de
religião. Brasil;2010.
4. Watch Tower Bible and Tract Society Of
Pennsylvania. Quantas Testemunhas de Jeová
existem em todo o mundo?. Disponível em:
https ://www. jw.org/pt/ testemunhas-de-
jeova/perguntas-frequentes/numero-tj/. Citado
em: 2020 ago. 25.
5. A Bíblia (Gênesis 9:4, 5, 6)
6. A Bíblia (Levítico 17:10, 14)
7. A Bíblia (Atos 15:28, 29)
8. A Bíblia (Deuteronômio 12:23)
9. Watch Tower Bible and Tract Society Of
Pennsylvania. Por que as Testemunhas de Jeová não
aceitam transfusão de sangue?. Disponível em:
https ://www. jw.org/pt/ testemunhas-de-
jeova/perguntas-frequentes/por-que-testemunhas-
jeova-nao-transfusao-sangue/. Citado em: 2020
ago. 25.
10. Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Resolução nº 1.021, de 26 de setembro de 1980
[Internet]. Diário Oficial da União. 1980 out. 18.
[citado em 2020 jan. 10]. Disponível em:
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/res
olucoes/BR/1980/1021
11. Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Resolução nº 2.232/2019 de 16 de setembro de
2019 [Internet]. Diário Oficial da União. 2019 set.
16 [citado em 2020 jan. 10. Disponível em:
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/res
olucoes/BR/2019/2232
12. Bodnaruk ZM, Wong CJ, Thomas MJ. Meeting
the clinical challenge of care for Jehovah’s
Witnesses. Transfus Med Rev. 2004 Apr;18(2):105-
16. doi: 10.1016/j.tmrv.2003.12.004.
13. ALMEIDA JLT. Respeito à autonomia do paciente
e consentimento livre e esclarecido: uma
abordagem principialista da relação médico –
paciente. [tese]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de

Saúde Pública Sergio Arouca; 1999. 132 f.
14. Inman, T. Foundation for a New Theory and
Practice of Medicine. London: Churchill; 1861.
15. Oliveira, AF, Lago JN. Pirâmide de Hans Kelsen.
Anais da III Jornada de Iniciação Científica e de
Extensão Universitária; 2015; Santa Cruz, Brasil.
16. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico;
1988.
17. Pereira, CMS. Instituições de direito civil. 22a
ed. Rio de Janeiro: Forense; 2008.
18. Barroso LR. Legitimidade da recusa de
transfusão de sangue por testemunhas de jeová.
dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas
existenciais. Rev Dir Proc Geral. Rio de Janeiro.
2010;65:327-57.
19. Fonseca ACC. Autonomia, pluralismo e a recusa
de transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová:
uma discussão filosófica. Rev Bioét (Impr.) 2011;
19(2): 485-500. Disponível em:
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revist
a_bioetica/article/view/641/668. Citado em: 2020
dez. 30.
20. Conselho Federal de Medicina (Brasil). Código
de Ética Médica. Brasília: Conselho Federal de
Medicina.

Zuza RS, Miziara ID, Ferro EZ

Perspectivas em Medicina Legal e Perícia Médica . São Paulo . Brasil . Vol. 7, 2022. Publicação contínua



Perfil dos autores de processo judicial em casos de transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová

Persp Med Legal Pericia Med. 2022; 7: e220303


