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Resumo 

A presente pesquisa analisa o papel da família no testamento vital, tema bastante 

inovador no ordenamento brasileiro pois, não conta com legislação pertinente que 

atenda ao assunto. 

Diante de muitos questionamentos e falta de respostas adequadas à cada caso 

busca-se  realizar uma revisão bibliográfica que possa oferecer debate e construção 

de conhecimento perante o tema. 

Discutir os dilemas éticos e constitucionais inerentes a um instrumento que tem 

como objetivo a efetivação de uma manifestação de vontade realizada em um 

momento de plena saúde e lucidez. 

 A pesquisa explora os diferentes tipos de diretivas antecipadas de vontade, 

compara os diversos ordenamentos jurídicos que detém regulamentação  dos 

referidos instrumentos e, por fim, verifica a adequação destes instrumentos na 

persecução da efetivação da garantia constitucional de dignidade da pessoa 

humana. 

Introdução 

Determinados momentos da existência humana influenciaram o desenvolvimento de 

perspectivas que trouxeram o homem para o cerne de debates infindáveis sobre  a 

humanidade e suas particularidades. 

O avanço tecnológico da medicina e por consequência a mudança de uma medicina 

verticalizada para o início de um tratamento horizontalizado construíram parte dessa 

história. 

O paternalismo vivido desde a antiguidade sofre uma abertura influenciado pela 

ascenção da autonomia da vontade, que se encaixa em inúmeros planos da vida 

humana, entretanto, objetivamente o trabalho se desenvolverá  sob a ótica da 

autonomia da vontade do paciente. 

A relação clara do tema com a dignidade da pessoa humana afirma-se positivada 

em nossa Constituição Federal de 1988 e tantas outras fundamentais fontes do 

direito. 

O estudo busca diferenciar distanásia, eutanásia, ortotanásia, morte digna, as 

particularidades do testamento vital, requisitos para formulação do documento e 

demonstrar historicamente o surgimento das diretivas antecipadas de vontade. 

A intervenção do Estado entre a autonomia da vontade  a dignidade humana e o 

direito de morrer ainda mostra-se extremamente influente na tomada de decisões 

acerca do delicado tema proposto. 

Objetivos 



O objetivo geral do projeto é evidenciar como a família pode influenciar no 

cumprimento ou não das diretrizes relacionadas neste documento. 

A sensibilização e conscientização social ante ao tema, mas, sobretudo, mostrar os 

efeitos psicológicos, sociais e éticos desencadeados no momento de enfretamento 

das escolhas definidas no testamento vital. 

Conscientizar a comunidade acadêmica da importância de respeitar a autonomia da 

vontade do paciente. 

Analisar cientificamente a história, desenvolvimento e resultados demonstrados por 

inúmeros estudos relacionados ao assunto e construir um pensamento crítico acerca 

da falta de legislação eficaz sobre a questão das diretrizes antecipadas de vontade. 

Metodologia 

A metodologia será a de pesquisa teórica acerca dos temas em questão, revisão 

bibliográfica dos problemas propostos. 

Desenvolvimento 

O testamento vital é um documento, redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas 

faculdades mentais, com o objetivo de dispor acerca dos cuidados, tratamentos e 

procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma doença 

ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitado de 

manifestar livremente sua vontade. 

Por que é tão difícil enfrentar a possibiidade de morrer? Por que tal assunto é 

evitado nas conversas entre familiares e no círculo social? A dificuldade de enfrentar 

a realidade que nos cerca  afasta cada vez mais a antecipação de decisão sobre um 

tema tão delicado. 

É da natureza humana evitar pensar sobre certas proposições e daí surgem 

questões que deverão ser definidas em pleno momento de fragilidade e 

inconstância, como por exemplo manter a vida a qualquer custo ou escolher por uma 

morte digna apartada de sofrimentos. 

 

Resultados preliminares 

Análise histórica sobre a influência da família no testamento vital; 

Desenvolvimento da relação do tema com a Constituição Federal, Código Civil, 

Resolução do Conselho Federal de Medicina 1995/2012; 

Intervenção do estado na autonomia da vontade; 

Embate entre o direito à vida e a dignidade da pessoa humana; 
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