
DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE (*) 

 

Diretivas antecipadas de vontade é um documento que regulamenta a 

vontade do indivíduo quando acometido por alguma enfermidade terminal ou 

em estágios clínicos que o coloque em situação de incurabilidade ou de quadro 

irreversível.  

Com grandes discussões e implementação no mundo todo, visto as 

vantagens que traz não só ao paciente, lhe retirando o medo do desconhecido, 

aumentando sua autoestima por responder por si, atinge também a família, 

aliviando sua dor moral e responsabilidades de tomada de decisões. Não 

ficando a equipe médica envolvida, que terá mais segurança em realizar 

procedimentos que o paciente esteja ciente.  

Mesmo que no Brasil ainda não possua lei, há a vigência de diretrizes e 

resoluções, que guiam a implementação e cumprimento do documento, 

inclusive do próprio CFM, através da Resolução nº. 1.9951, que define diretivas 

antecipadas como um conjunto de vontades sobre tratamentos que o paciente 

quer ser submetido ou não, quando se encontra incapaz de se comunicar.  

Segundo Dadalto (2018)2, o princípio da dignidade da pessoa humana 

é vinculado à relação médico paciente, não sendo essa meramente patrimonial, 

quanto a essa relação, em complementação ao entendimento, “muito mais que 

negócio jurídico, a relação médico paciente apresenta-se como base da ciência 

médica e tem como objetivo o comprometimento para com a saúde, o bem 

estar e a dignidade do indivíduo” (SÁ, 2005 apud DADALTO, 2018). 

Pois nada mais digno a pessoa humana exercer seu direito de 

autonomia do próprio corpo, que merece respeito até o seu fim de vida, 

exercendo sua vontade e estabelecendo limites de acordo com seus princípios. 

As diretivas possuem como objeto principal a proteção de que suas 

decisões tomadas de forma livre e esclarecida, em momento em que a pessoa 

está lucida e com discernimento, guiada pelos seus valores, sobre o que quer e 

como quer seu tratamento médico quando não mais responderá por si.  

Além disso, poder expressar junto ao documento seu estilo de vida ou 

crenças espirituais que envolva o seu fim de vida, preservando sua saúde e 

bem-estar como lhe convêm.  

Ressalta que todas as decisões devem ser tomadas e executadas, 

desde que esteja em consonância com a legislação brasileira. 
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Os valores do paciente são os maiores indicadores das diretivas 

tomadas. 

Porém, atualmente só podem exercer o direito de escolha, aquele que 

apresenta plena capacidade civil, devendo ser maior de 18 anos ou 

emancipado, possuindo total discernimento para praticá-los, porém em casos 

em que apresente algum sintoma de moléstia, pode ser necessário 

comprovação médica para não ser passível de anulação. 

O ideal para que o documento seja atendido em sua integralidade é 

designar alguém de sua confiança para executa-lo. O ideal é evitar parentes 

próximos, pelo envolvimento emocional, ou dependentes financeiros, para que 

as decisões não sofram intervenção. 

O documento, por ainda não estar regulamentado no Brasil, ideal que 

seja registrado em cartório para ser válido, e pode ser revogado ou alterado a 

qualquer tempo, mas como a vida é de constante mutação, o ideal é rever de 

tempo em tempo e avaliar suas decisões, para que seus valores e desejos 

sempre andem juntos, resguardando sua dignidade e independência.  

 

 

(*) Barbara Andrade de Almeida Prado é Advogada e membro da Comissão de 
Biodireito da OAB/MS.  

 

 

 

 

 

 


