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RESUMO

Se por um lado os avanços no campo da Biomedicina permitiram o aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento 
populacional, por outro é preciso que se consigne que este cenário impõe novos e severos desafios ao direito no âmbito das políticas públicas e 
legislativas. O envelhecimento populacional traz consigo necessárias considerações por parte do Poder Público, como o aumento de fatores de 
exclusão social crônicos, o custo do envelhecimento populacional, e, sobretudo, as políticas visando à saúde do idoso. Assim, é imperioso que os 
olhares do direito se voltem para a garantia aos idosos de uma vida digna e necessariamente mais saudável, eis que, muito mais do que viver 
mais, é importante que os idosos tenham uma vida de qualidade no que diz respeito à saúde. O idoso - de uma maneira geral - naturalmente 
encontra-se mais predisposto ao desenvolvimento de doenças do que os jovens, o que eleva seu direito à saúde ao patamar de direito 
fundamental da mais alta prioridade. Dentro do escopo de doenças que acometem prioritariamente a população idosa, inserem-se as doenças 
crônico-degenerativas, dentre as quais se destacam as síndromes demenciais, que afetam aspectos psíquicos dos pacientes, sequestrando-lhes a 
autonomia nos processos decisórios e submetendo-os à dependência de seus cuidadores. No Brasil, na maior parte das famílias os cuidados com 
as pessoas idosas são responsabilidade de apenas um familiar. Assim, considerando os dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) (2015) que apontam que o número de arranjos familiares formados por casais sem filhos foi de 14,7% em 2004 para 19,9% em 
2014, é possível projetar um futuro no qual cada vez mais idosos – e necessariamente pacientes de síndromes demenciais, dada a prevalência no 
estrato etário – não disporão de cuidados familiares e se verão sujeitos a cuidadores de círculos sociais menos próximos ou mesmo do poder 
público. Diante de tal cenário a presente pesquisa formulou o seguinte questionamento fundamental: como a sociedade responderá pelos 
cuidados de idosos demenciados que não possuam familiares aptos a assumir tamanho encargo a fim de garantir-lhes a dignidade e autonomia 
necessárias? A hipótese do presente trabalho é de que por meio de políticas públicas e legislativas que respeitem e promovam a autonomia do 
indivíduo é possível garantir dignidade àqueles que se encontram acometidos por enfermidades que comprometam sua cognição, valendo-se de 
novos instrumentos para realizar os direitos fundamentais constitucionalizados como as diretivas antecipadas de vontade, por exemplo. Para 
verificar a hipótese aventada a pesquisa adotou o método qualitativo apoiado na revisão bibliográfica, aliado à análise indutiva, partindo da 
observação de fatos concretos para buscar reflexões sobre as possíveis formas de efetivação dos direitos fundamentais perscrutados. Como 
resultados obtidos, verificou-se que apesar da ocorrência de múltiplos problemas de saúde ser aumentada em pessoas idosas e que muitas destas 
condições os debilitem sobremaneira, prejudicando sua capacidade de autodeterminação, para que se possa envelhecer de maneira saudável é 
imprescindível a manutenção da funcionalidade e autonomia do indivíduo. Sob o aspecto da Dignidade da Pessoa Humana, após explorar 
definições acerca do próprio conceito de dignidade e da Dignidade da Pessoa Humana como princípio constitucionalmente tutelado a pesquisa 
realizada permitiu concluir que a dignidade de um indivíduo está intimamente ligada à sua capacidade de autodeterminação, dignidade esta que 
existe metafisicamente e cuja realização é um dever conjunto do Estado e da Sociedade. Por fim, a pesquisa conclui que a implementação de 
políticas públicas e legislativas que respeitem e promovam a autonomia do indivíduo e garantam sua capacidade de autodeterminação mesmo 
quando em processos demenciais são fundamentais na garantia de sua Dignidade.

Ciências Jurídicas

Pós-graduação stricto sensu - Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


