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CAPACIDADE DE DECISÃO DO PACIENTE: ASPECTOS JURÍDICOS E BIOÉTICOS.
Fabrício Benites Bernardes, Alice Backes de Leon, Mariana Coelho Silva de Camargo, Lívia Haygert
Pithan (orient.) (Propedeutica Jurídica, Faculdade de Direito, PUCRS).
Uma das questões mais relevantes das temáticas de Bioética consiste em definir qual a pessoa mais capacitada para
tomar decisões terapêuticas eticamente corretas em casos nos quais se verificam conflitos de interesses na relação
médico-paciente. Neste sentido, parece justificada a relevância dos objetivos do presente estudo, que são:
(1)descrever os critérios utilizados na prática médica para determinar a autonomia decisória do paciente, partindo de
referenciais teóricos da Bioética. Após esta discussão, na qual se observam aspectos emocionais e intelectuais como
determinantes para considerar uma pessoa autônoma do ponto de vista bioético, é importante (2)confrontar tais
resultados com os critérios legais da plena capacidade civil das pessoas – de acordo com o Direito brasileiro. A
presente pesquisa, conforme seu objetivo, é descritiva e utiliza como procedimento de coleta de dados a pesquisa
bibliográfica e de estudos de casos (que ainda serão realizados). Como resultados teóricos parciais da presente
pesquisa, temos que: (A)nem sempre os critérios legais de capacidade de exercício de direito são priorizados no
momento de dizer a verdade ao paciente ou considerá-lo apto a decidir por si só qual a melhor opção terapêutica;
(B)a opinião da família será relevante no processo decisório na relação terapêutica de um paciente, mesmo este sendo
plenamente capaz. Pretende-se apresentar dois estudos de casos específicos relacionados a (I)paciente plenamente
capaz do ponto de vista jurídico, porém considerado com sua autonomia bioética debilitada – portanto, merecedor de
tratamento paternalista justificável; e (II)paciente relativamente incapaz porém considerado autônomo do ponto de
vista bioético – portanto, apto a decidir por si só a melhor opção terapêutica. Os resultados destes estudos de casos e
as conclusões finais da pesquisa estarão disponíveis para apresentação oral no salão de iniciação científica.
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