
DIRETIVAS 
ANTECIPADAS DE 
VONTADE



ÍNDICE

1. BIOÉTICA E BIODIREITO ..................................................................................................3
O que é Bioética?..................................................................................................................................................................3

Histórico da Bioética ...........................................................................................................................................................3

Princípios Funamentais da Bioética .............................................................................................................................4

Princípios do Biodireito ......................................................................................................................................................5

Terminalidade da Vida e Direito à Morte Digna ........................................................................................................6

Diretivas Antecipadas de Vontade - Introdução .....................................................................................................6

Procuração para Cuidados de Saúde ...........................................................................................................................7

Testamento Vital  ...................................................................................................................................................................7

Validade Jurídica do Testamento Vital  .......................................................................................................................8

Conteúdo das Diretivas Antecipadas de Vontade ............................................................................................... 10



www.trilhante.com.br 3

1. Bioética e Biodireito

O que é Bioética?
É o estudo transdisciplinar entre Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Filosofia e Direito. 
Trata-se da ética da vida, um estudo sobre os limites e as finalidades da intervenção humana 
sobre a vida.

A Bioética pode ser dividida em duas fases: os conflitos éticos emergentes e os persistentes.

Os conflitos éticos emergentes surgiram com as transformações profundas na sociedade 
trazidas pelo emprego de tecnologia (tecnologia em saúde, reprodução assistida, eugenia).

Já os conflitos éticos persistentes são aqueles que acompanham o ser humano desde os 
seus primórdios (aborto, direito de morrer, eutanásia).

BIODIREITO

Área que trata das relações jurídicas que envolvem o Direito e os avanços científicos ligados 
à Medicina e à Biotecnologia. É o Biodireito que promove a positivação das regras ou normas 
bioéticas.

Exemplo: proibição de condutas médico-científicas com aplicação de sanções.

Histórico da Bioética
Vamos analisar alguns pontos na história que foram importantes para o surgimento e para a 
evolução da Bioética.

1962 - COMITÊ DE SEATTLE

Neste período houve a invenção da máquina de hemodiálise, provocando uma grande 
revolução no tratamento de pessoas com a função renal debilitada. Porém, como a demanda 
era muito grande, não conseguiram atender todos os pacientes.

Era necessário decidir quem receberia o tratamento e quem morreria. Dessa forma foi 
instaurado o Comitê de Seattle, formado por profissionais de saúde e também por pessoas 
leigas, onde foram criados critérios para fazer tal seleção.

1966 - MÉTODOS ANTIÉTICOS NAS PESQUISAS

Harry Beecher, professor de anestesiologia de Harvard, demonstrou que em diversas 
pesquisas já realizadas por outros profissionais existiam práticas inadequadas ou antiéticas.

Parte das pesquisas utilizavam pessoas consideradas de “segunda classe” (ex: prisioneiros) e 
outras injetavam células cancerígenas em idosos. 
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