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“Autonomia é um termo derivado do grego auto (próprio) e nomos (lei, 

regra, norma). Significa autogoverno, autodeterminação da pessoa para 

tomar decisões que afetem sua vida, sua saúde, sua integridade físico-

psíquica, suas relações sociais.”1 

No espectro das doenças cronicodegenerativas consequentes ao aumento da 

população idosa, existem aquelas que comprometem a autonomia, ou seja, a 

capacidade de autodeterminação dos idosos. Um exemplo típico são as 

síndromes demenciais, com um curso prolongado, que demandam cuidado 

integral permanente, chegando inexoravelmente à morte das pessoas 

afetadas. Nesse caso, compromete-se a capacidade de o ser humano 

gerenciar a sua vida, tomar decisões, decidir o que quer para si, o que 

significa para ele o seu bem-estar, incluindo o modo como quer ser tratado e 

cuidado na etapa final da sua vida.2  

Mesmo um idoso com a cognição preservada, pode, ao fim da vida, estar 

impossibilitado de tomar suas próprias decisões; um estado de coma, por 

exemplo, ou algo que o impossibilite a comunicar suas vontades.  Respeitar a 

autonomia dos idosos significa o entendimento da preciosidade desta 

condição que nos torna donos das nossas escolhas e, consequentemente, 

responsáveis por elas.  

 

 



 

 

 

 

A autonomia é um princípio da Bioética criado para assegurar o direito do 

exercício da autodeterminação e do autogoverno do ser humano nas 

decisões sobre o que quer e o que define para si em termos do tratamento 

que lhe deve ser dispensado à saúde.2  

Nas situações de incapacidade da pessoa idosa para exercer o direito à sua 

autonomia, um representante legal deve assumir a responsabilidade da 

tomada de decisão junto aos profissionais. Quando não houver esse 

representante, é obrigação ética do profissional, particularmente do médico, 

tomar as iniciativas que venham a atender as necessidades do idoso, na 

legitimidade dos preceitos da Bioética.3   

 “Os idosos devem ter preservada a garantia do reconhecimento à 

sua autonomia. Às convicções pessoais do idoso merecem ser respeitadas. O 

importante é avaliar o grau de capacidade que a pessoa tem para tomar suas 

decisões. A sua participação ativa no processo de tomada de decisões 

é restringida, muitas vezes, pela própria família ou pelas instituições.”4   

Profissionais e familiares têm a responsabilidade de se dedicarem à 

preservação da autonomia da pessoa idosa, referindo-nos aqui, em 

particular, ao fim da vida, pois a perda progressiva e inexorável da autonomia 

se configura como um risco à integridade humana do idoso, decorrente da 

perda do seu poder de decisão.  
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https://www.ufrgs.br/bioetica/autonomi.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/competen.htm
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