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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este livro abordou as questões essenciais referentes às diretivas 

antecipadas de vontade, fazendo uma análise sob a perspectiva da 

bioética e do direito.

Inicialmente, buscou-se demonstrar que a bioética, responsável 

por estabelecer limites éticos às ciências da vida e às interações 

sociais e científicas que têm pessoas como sujeitos ou influenciam 

diretamente a vida humana, em razão de sua natureza interdiscipli-

nar, apresenta uma interface com a ciência jurídica.

O direito, responsável por regular as relações humanas, estabe-

lecendo os limites da conduta de cada indivíduo e sanções no caso 

de descumprimento das leis, também guarda estreita relação com as 

questões bioéticas, o que fez surgir um novo ramo da ciência jurídica, 

denominado biodireito, responsável por regulamentar essa interação.

Como toda ciência, a bioética tem os próprios princípios nortea-

dores, que servem como orientação para todas as condutas. Foram 

abordados no livro os quatro princípios descritos no Belmont Re-

port, também denominado principialismo bioético, sob influência 

norte-americana, e os princípios de origem europeia, descritos na 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.

Além dos princípios da autonomia, beneficência, justiça e não 

maleficência, que compõem o principialismo, destacam-se os prin-
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cípios da responsabilidade individual; incapacidade para consentir; 

respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual, 

privacidade e confidencialidade; não discriminação e não estigma-

tização; respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo; soli-

dariedade humana e cooperação internacional; responsabilidade 

social e promoção da saúde; compartilhamento de benefícios; pro-

teção das gerações futuras; proteção do meio ambiente, da biosfera 

e da biodiversidade, todos oriundos da Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos.

Mereceu consideração especial a dignidade da pessoa humana, 

princípio que tem origem constitucional e compõe o núcleo axio-

lógico do ordenamento jurídico, uma vez que não há como tutelar 

qualquer direito subjetivo sem a dignidade humana.

A comunhão de todos esses princípios constitui o embasamento 

protetivo do indivíduo que pretende adotar a diretiva antecipada de 

vontade, mas eles não são os únicos.

Toda manifestação de vontade depende de um exercício de au-

tonomia, a qual se concretiza quando o sujeito pode escolher livre-

mente uma entre as alternativas que lhe são oferecidas. Para que 

ocorra efetivamente o exercício da autonomia, é fundamental que 

ele conheça amplamente as alternativas, que não exista qualquer 

dúvida ou incerteza. Se houver, a sua liberdade de escolha estará vi-

ciada, pois o alcance da sua escolha será parcialmente desconhecido.

A natureza humana impõe que seja eleita a opção que lhe é mais 

benéfica, que traz resultados positivos. Todavia, nem sempre as 

alternativas disponíveis apresentam conteúdo positivo. Por vezes, 

problemas éticos requerem que sejam feitas escolhas práticas de 

modo prudente e ponderado, sendo impossível alcançar a solu-

ção ideal. Muitas vezes, em situações de terminalidade, em que se 

defrontam qualidade e prolongamento da vida, deve-se agir com 

ponderação, fazendo uso da deliberação moral.

Todos esses temas estão diretamente relacionados aos direitos 

da personalidade, com embasamento constitucional e infraconsti-

tucional, sob influência dos direitos humanos.
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Buscou-se demonstrar, neste livro, que a autonomia e a autode-

terminação do paciente, expressas nas diretivas antecipadas de von-

tade, compõem o arcabouço jurídico dos direitos da personalidade 

e devem ser reconhecidas em todas as fases da vida, ainda que sua 

opção seja pelo não prolongamento do processo de morte.

A busca pelo prolongamento da vida é inerente ao ser humano, 

em especial quando qualidade e quantidade de vida estão associa-

das, o que nem sempre é possível. Muitas vezes, existe quantidade 

de vida, mas sem qualidade, porque acompanhada de sofrimento, 

dores e angústias. Nesse caso, prolongá-la perde o sentido, e o que 

se deve buscar não é ampliar a quantidade de dias vividos, mas a 

diminuição do sofrimento, com o restabelecimento da dignidade. 

A incessante evolução biotecnocientífica fez que o antigo para-

digma de que há vida enquanto o coração pulsa tenha deixado de 

corresponder à realidade, pois a tecnologia possibilita que o coração 

ainda pulse de modo mecânico em um corpo desanimado, provocan-

do apenas ampliação da angústia do paciente e de seus entes queridos.

Muitas vezes, o paciente sobrevive graças a procedimentos médi-

co-hospitalares, mas já não possui vida. Ocorre o prolongamento do 

processo de morte, mas não da quantidade de vida, dos dias de vida.

A morte deve ser encarada apenas como a fase final da vida, e 

não como um mal. Ela faz parte da vida humana, e merece ser res-

peitada. Nessa fase também a dignidade deve ser preservada, por 

meio de uma terapia humanizada do paciente terminal que tenha 

como fim tratá-lo, já que, muitas vezes, a cura não pode mais ser 

alcançada. A morte digna é mais um dos componentes da vida digna 

e, em consequência, da dignidade humana.

Abordamos no livro as espécies de intervenções médicas em 

pacientes terminais: a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia. O Con-

selho Federal de Medicina prescreve a prática de ortotanásia, con-

denando eticamente a eutanásia e a distanásia. Na ortotanásia, há 

a tutela da morte digna, sem prolongar o tempo de vida à custa da 

ampliação do sofrimento do paciente, mas também sem antecipar 

sua morte, preservando a sua dignidade nessa fase final da vida. 

Nossa posição é que seja adotado esse tipo de intervenção.
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Entende-se que a preservação da autonomia do paciente está 

associada à sua manifestação de vontade de modo livre e previa-

mente esclarecido. Nesse contexto, o termo de consentimento livre 

e esclarecido ganha especial importância, pois é o instrumento que 

materializa o recebimento de informações sobre os procedimentos, 

cuidados e tratamentos, com seus benefícios e riscos, permitindo ao 

interessado aderir ou não a eles.

A manifestação de vontade do paciente de aderir a um trata-

mento é fundamental para a tutela dos direitos da personalidade e 

da dignidade da pessoa humana. Diversos diplomas legais e deon-

tológicos, em todo o mundo, prescrevem sua obrigatoriedade antes 

de qualquer procedimento médico-hospitalar.

Somente o conhecimento prévio das consequências de qualquer 

conduta médica é capaz de evitar abusos ou condutas tidas como 

inapropriadas. Afinal, ninguém é obrigado a submeter-se a proce-

dimento contra a sua vontade, salvo por determinação legal.

As diretivas antecipadas de vontade são o meio pelo qual o ou-

torgante previamente renuncia a cuidados extraordinários, na hipó-

tese de padecer de doença incurável, irreversível e encontrar-se em 

fase terminal, requerendo que sejam mantidos apenas os cuidados 

paliativos, que aliviem seu sofrimento e restabeleçam sua digni-

dade, se, futuramente, estiver incapacitado para manifestar sua 

vontade. Por meio desse documento, o paciente recusa a prática da 

distanásia e pleiteia a da ortotanásia.

Em razão de suas características, as diretivas antecipadas de 

vontade podem ser consideradas uma modalidade especial de con-

sentimento livre e esclarecido, mais especificamente, um documen-

to de dissentimento livre e esclarecido por meio do qual o paciente, 

por antecipação, manifesta sua não adesão a tratamentos futuros, 

vinculando a atuação do médico ao desejo do outorgante.

O documento representa o reconhecimento dos direitos do 

paciente à autonomia e à autodeterminação, bem como constitui 

um modo de assegurar que a relação médico–paciente permaneça 

saudável, mesmo no fim da vida e diante da incapacidade de mani-

festação de vontade do enfermo.

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   136Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   136 31/12/2015   15:07:5931/12/2015   15:07:59



O DEBATE BIOÉTICO E JURÍDICO SOBRE AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DA VONTADE  137

No livro foram analisadas as principais legislações sobre o tema, 

com especial atenção para a lei dos Estados Unidos, país que criou 

o instituto; da Espanha, principal representante europeu; e da Ar-

gentina, país latino-americano com maior produção sobre o tema.

Para a validade das diretivas antecipadas de vontade, nossa pro-

posta é a obrigatoriedade de participação de assessoria jurídica e 

médica, devido à necessidade de oferecer informações claras e am-

plas sobre o conteúdo técnico da decisão e as consequências de sua 

manifestação.

A interpretação sistemática da legislação brasileira demonstra 

que, em situações nas quais bens de menor valor jurídico são tu-

telados, é obrigatória a participação de um assessor jurídico para 

conferir eficácia ao ato. Sendo assim, pugna-se pela participação de 

um assessor jurídico na elaboração das diretivas.

Analogamente, entende-se que a participação de um médico 

também é fundamental para a validade do documento, acompa-

nhando o disposto na legislação italiana. Afinal, só há exercício de 

autonomia e de autodeterminação quando o declarante conhece de 

modo integral o conteúdo e as consequências de suas escolhas, e 

não há como tomar uma decisão de modo esclarecido sem assessoria 

técnica.

Por derradeiro, buscou-se demonstrar a necessidade de regu-

lamentação do instituto que, embora já seja utilizado, ainda não 

dispõe de normatização específica.

A atual estrutura normativa gera insegurança jurídica para os 

profissionais da saúde que prestam serviços a pacientes terminais 

que tenham manifestado sua vontade por meio de uma diretiva an-

tecipada de vontade. Essa insegurança existe porque, independen-

temente da sua conduta, o médico estará sujeito a punição, seja na 

esfera ética, civil ou penal. A única maneira de conferir segurança 

à equipe médica é a normatização específica do instituto. Embora 

a interpretação de leis esparsas do ordenamento jurídico permita a 

adoção das diretivas antecipadas de vontade, sua fundamentação 

conceitual e prática ainda necessita ser disposta de modo claro e 

definitivo. 
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