
DANBURY, CONNECTICUT

NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA QUESTÕES REFERENTES A TRATAMENTO MÉDICO

Compreendo que, como um adulto competente, tenho o direito de tomar decisões sobre meu tratamento médico. Pode acon-

tecer de em alguma ocasião eu não poder tomar minhas próprias decisões devido a algum tipo de incapacitação. Nessas

circunstâncias, as pessoas responsáveis por meu tratamento necessitarão de orientação e procurarão as pessoas que co-

nhecem meus valores e minha vontade em relação a tratamento médico. Ao assinar este documento de nomeação de um

representante para questões referentes a tratamento médico, nomearei um representante com autoridade legal para tomar

decisões em meu nome na eventualidade dessas circunstâncias ocorrerem.

Nomeio __________________________________ para ser meu representante para questões referentes ao meu tratamento

médico. Se o médico responsável pelo meu atendimento me considerar incapacitado a compreender e avaliar a natureza e

as conseqüências das decisões referentes ao tratamento médico e de decidir conscientemente e comunicar minha decisão,

meu representante para questões referentes a tratamento médico está autorizado a tomar essa decisões por mim, inclusive

a decisão de aceitar ou recusar qualquer tipo de tratamento, serviço ou procedimento utilizado para diagnosticar ou tratar

meu problema físico ou mental e a decisão de fornecer, suspender ou retirar equipamentos de suporte de vida, exceto nas

situações determinadas de outra maneira pela lei, como por exemplo, psicocirurgia ou eletrochoque.

Encarrego meu representante para questões referentes a tratamento médico a tomar decisões em meu nome de acordo

com minha vontade expressa em um Testamento vital ou que ele(a) tenha tomado conhecimento de outra maneira. No caso

de minha vontade não estar clara ou do surgimento de uma situação não prevista por mim, meu representante tomará a

decisão que considerar ser a melhor para mim, com base no que ele(a) souber sobre minha vontade.

Se _________________________________ não estiver disposto(a) ou capacitado a desempenhar a função de represen-

tante para questões referentes a tratamento médico, nomeio ___________________________________ como meu repre-

sentante alternativo para questões referentes a tratamento médico. Esta manifestação de minha vontade foi feita depois de

uma profunda reflexão e enquanto me encontro em plena posse de minhas faculdades mentais.

______ / ______ / ______ (Data) X ______________________________

DECLARAÇÃO DAS TESTEMUNHAS
Este documento foi assinado em nossa presença por _____________________________ , o autor deste documento, que

aparentava ter dezoito anos de idade ou mais, estar em plena posse de suas faculdades mentais e capacitado a compre-

ender a natureza e as conseqüências de suas decisões referentes ao seu tratamento médico no momento da assinatura do

documento. O autor não parecia estar agindo sob influência indevida. Firmamos este documento na presença do autor e a

pedido do mesmo e na presença um do outro.

x __________________________ x ___________________________

(Testemunha) (Testemunha)

x __________________________ x ___________________________

(Rua e número) (Rua e número)

x __________________________ x ___________________________

(Cidade, Estado e CEPl) (Cidade, Estado e CEP)
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Ao ser internado no Danbury Hospital, você precisará infor-
mar se possui algum tipo de Diretrizes antecipadas, como por
exemplo, um Testamento vital ou um representante para
questões referentes a tratamento médico. Se possuir esse do-
cumento, será necessário nos fornecer uma cópia do mesmo
todas as vezes que for internado para que sua vontade atual
seja documentada.

Esse procedimento está em conformidade com a lei estadual e
federal, mas nossa principal preocupação é respeitar e honrar
ao máximo possível sua vontade pessoal. No entanto, o trata-
mento que você receberá aqui não depende de você possuir ou
não as diretrizes antecipadas.

As informações apresentadas a seguir são fornecidas pela
Procuradoria Geral para ajudá-lo a decidir se deseja ou não
fazer as diretrizes antecipadas e como fazer.

Você tem direito de tomar suas próprias decisões sobre o trata-
mento médico que recebe. Se não desejar receber determina-
dos tratamentos, você tem o direito de dizer ao seu médico
que não quer receber esses tratamentos. Você também tem o
direito de obter do seu médico informações que o ajudem a
tomar a decisão sobre o tratamento médico que receberá.

Pode acontecer de você se encontrar em uma situação em
que não será possível participar ativamente da decisão sobre
seu tratamento médico devido a uma doença grave, lesão ou
algum outro tipo de incapacitação.

O objetivo deste livreto é discutir as opções disponíveis em
Connecticut para ajudá-lo a colocar suas instruções em um
documento por escrito para orientar seu médico, sua família e
outras pessoas em relação às opções de tratamento médico que
você deseja que sejam administradas em situações em que
você não possa expressar sua vontade.

Embora tenhamos tentado fornecer informações precisas, este
livreto não se destina a fornecer informações legais ou orien-
tações médicas. Essas informações e orientações devem ser
obtidas com seu advogado ou médico.

Diretrizes
antecipadas

O DIREITO DE
TOMAR SUAS
PRÓPRIAS
DECISÕES
SOBRE
TRATAMENTO
MÉDICO

           

Ao ser internado no Western Connecticut Health Network,
você precisará informar se possui algum tipo de Diretrizes
antecipadas, comopor exemplo, um Testamento vital ou um
representante para questões referentes atratamento médico.
Se possuir esse documento, será necessário nos fornecer
uma cópia do mesmotodas as vezes que for internado para
que sua vontade atual seja documentada.
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Tenho direito de tomar decisões
sobre tratamento médico?

Sim. Em Connecticut, pacientes adultos
têm o direito de determinar qual, se
algum, tratamento médico receberá. Se
puder compreender a natureza e as conse-
qüências da decisão a ser tomada sobre o
tratamento médico, você poderá concor-
dar em receber um tratamento que irá
ajudá-lo ou poderá se recusar a receber o
tratamento recomendado, mesmo se esse
tratamento puder mantê-lo com vida por
mais tempo.

Tenho direito de obter as infor-
mações necessárias para tomar
decisões sobre tratamento
médico?

Sim. Os médicos são responsáveis por
fornecer informações que possam ajudar
seus pacientes a tomarem uma decisão.
Seu médico fornecerá informações sobre:

• os tipos de tratamento que podem
ajudá-lo;

• como cada um dos tratamentos pode
afetá-lo, isto é, como o tratamento
pode ajudá-lo e os problemas sérios ou
efeitos colaterais que o tratamento
pode causar, se houver;

• o que pode acontecer se você decidir
não receber o tratamento; e

• seu médico também poderá informar
qual tratamento é clinicamente indicado,
se houver, mas a decisão final é sua.
Todas essas informações são fornecidas
para que você possa exercer seu direito de
decisão de maneira consciente.

O que é uma Diretriz
antecipada?

A diretriz antecipada é um documento
legal por meio do qual você pode fornecer
instruções ou expressar suas preferências
em relação ao seu tratamento médico
e/ou nomear uma pessoa para tomar
decisões em seu nome. Esse documento
será utilizado pelo médico e outras pes-
soas caso você se encontre incapacitado

de se comunicar e de tomar suas próprias
decisões sobre seu tratamento médico. As
diretrizes antecipadas são preparadas
antes que ocorram situações ou circuns-
tâncias que impeçam que você tome uma
decisão ativamente sobre seu tratamento
médico. Existem dois tipos de diretrizes
antecipadas em Connecticut:

• o Testamento vital ou instruções
sobre tratamento médico, e

• a nomeação de um representante para
questões referentes a tratamento médico

Preciso ter as diretrizes
antecipadas?

Não. Você não precisar fazer um
Testamento vital ou outro tipo de diretriz
antecipada para receber tratamento médi-
co nem para ser internado em um hospi-
tal, casa de repouso ou outro tipo de insti-
tuição de saúde. Uma pessoa não pode ser
negada tratamento médico ou internação
com base no fato de ele(a) ter ou não as-
sinado um Testamento vital ou outro tipo
de Diretriz antecipada. Se algum profis-
sional se recusar a fornecer tratamento
médico ou internação a menos que você
assine um Testamento vital ou outro tipo
de diretriz antecipada, entre em contato
com o Department of Public Health
(Departamento de Saúde Pública) em
Hartford, Connecticut pelo telefone
(860) 509-7400.

O que é Testamento Vital?

O Testamento vital é um documento em
que você expressa sua vontade em relação
ao tipo de tratamento médico que deseja
receber. Se você estiver em estado termi-
nal ou permanentemente inconsciente, o
Testamento vital também fornecerá infor-
mações ao seu médico sobre se você dese-
ja que sejam utilizados "equipamentos de
suporte de vida" para mantê-lo vivo ou se
você não deseja receber esse tipo de trata-
mento, mesmo que isso resulte em sua
morte. O Testamento vital só entrará em
vigor na eventualidade de você se encon-
trar incapacitado de se comunicar e de
tomar suas próprias decisões sobre seu
tratamento médico. Embora uma mu-
lher grávida possa possuir ou fazer uma

Diretriz antecipada, a suspensão ou reti-
rada de equipamentos de suporte de vida
não poderá ser aplicada durante a ges-
tação.

O que significam os termos esta-
do terminal e permanentemente
inconsciente?

"Estado terminal" significa que os médi-
cos consideram que o paciente tem uma
doença (1) incurável ou irreversível e (2)
que resultará em morte em um período
relativamente curto de tempo sem o uso
de equipamentos de suporte de vida.
"Permanentemente inconsciente" signifi-
ca uma coma irreversível ou um estado
vegetativo persistente no qual os
pacientes não têm consciência e não
respondem ao que acontece ao seu redor.

O que é um equipamento de
suporte de vida?

Um “equipamento de suporte de vida” é
uma forma de tratamento que literal-
mente mantém a vida, pode adiar o
momento da morte ou manter o paciente
em um estado de inconsciência perma-
nente. Os equipamentos de suporte de
vida podem incluir: aparelhos como ven-
tiladores (máquinas para respiração) e
diálise; ressuscitação cardiopulmonar
(RCP); e/ou administração de alimentos
e líquidos por meios artificiais, como
tubos de alimentação e administração
intravenosa de líquidos. A alimentação e
administração normal de líquidos ou
medicamentos para ajudar a aliviar a dor
não fazem parte desse tipo de tratamento
de suporte de vida.

Receberei medicamentos para
dor se eu tiver feito um
Testamento Vital?

Sim. O Testamento vital não interfere na
administração de medicamentos para dor
ou de tratamentos destinados a manter
seu conforto físico (como por exemplo,
tratamento para manter a circulação ou a
saúde de sua pele ou de seus músculos).
Esse tipo de tratamento será administra-
do sempre que necessário.

TESTAMENTO VITAL ESTATUTÁRIO DE CONNECTICUT
(Outros documentos devidamente firmados/testemunhados também são válidos em Connecticut)

Na eventualidade de eu me encontrar incapacitado a ponto de não poder mais participar ativamente das
decisões referentes à minha própria vida e de não poder orientar meu médico sobre meu tratamento
médico, desejo que esta declaração seja utilizada como um testamento da minha vontade.

Eu, ______________________________(NOME), determino que, se minha condição for con-
siderada terminal ou se for determinado que ficarei permanentemente inconsciente, minha morte seja
autorizada e que eu não seja mantido vivo com o uso de equipamentos de suporte de vida. Com o
termo condição terminal, quero dizer uma doença incurável ou irreversível que na opinião do médico
responsável pelo meu atendimento resultará em morte em um período relativamente curto de tempo
sem a utilização de equipamentos de suporte de vida. Com o termo permanentemente inconsciente,
quero dizer se eu estiver em coma permanente ou em estado vegetativo persistente irreversível e no
qual eu não tenha consciência de minha própria existência ou do ambiente e não apresente resposta
comportamental aos estímulos do ambiente.

Instruções específicas
Minhas instruções referentes a tipos específicos de equipamentos de suporte de vida são apresentadas
na lista a seguir. Essa lista não é completa. Minha instrução geral de que eu não seja mantido vivo por
meio do uso de equipamentos de suporte de vida deve ser limitada somente aos itens em que eu
indicar que não desejo receber um tratamento em particular.

Administrar Não administrar
Ressuscitação cardiopulmonar
Respiração artificial (incluindo um respirador)
Meios artificiais de fornecer nutrição e hidratação

Outras solicitações específicas:

Não desejo que minha vida seja diretamente interrompida, mas somente que a minha morte não seja
insensatamente prolongada. Esta manifestação de minha vontade foi feita após uma profunda reflexão e
enquanto me encontro em plena posse de minhas faculdades mentais.

Assinatura Data

Este documento foi assinado em nossa presença pela pessoa supra citada,
(NOME) que aparentava ter dezoito anos de idade ou mais, estar em plena posse de suas faculdades
mentais e capacitada a compreender a natureza e as conseqüências de suas decisões referentes ao
seu tratamento médico no momento da assinatura do documento.

Testemunha Endereço

Testemunha Endereço

           



Qual é a função do representante
para questões referentes a trata-
mento médico?

O representante para questões referentes
a tratamento médico é a pessoa que você
autoriza por escrito a tomar toda e qual-
quer decisão sobre seu tratamento médico
em seu nome, inclusive a decisão de uti-
lizar ou não equipamentos de suporte de
vida. O representante para questões refe-
rentes a tratamento médico só atuará na
eventualidade de você se encontrar in-
capacitado de se comunicar e de tomar
suas próprias decisões sobre seu tratamen-
to médico. O representante para questões
referentes a tratamento médico tomará
decisões em seu nome com base na sua
vontade, expressa no Testamento vital ou
que ele(a) tenha tomado conhecimento
de outra maneira. No caso de sua vontade
não estar clara ou do surgimento de uma
situação não prevista por você, seu repre-
sentante tomará a decisão que será me-
lhor para você, com base no que ele(a)
souber sobre sua vontade.

Que tipo de decisões seu repesen-
tante para questões referentes a
tratamento médico pode tomar?

Seu representante pode tomar todas e
quaisquer decisões referentes ao seu trata-
mento médico, inclusive a decisão de
aceitar ou recusar qualquer tratamento,
serviço ou procedimento utilizado para o
diagnóstico ou tratamento de qualquer
problema físico ou mental e também
pode tomar a decisão de utilizar ou não
equipamentos de suporte de vida. O re-
presentante para questões referentes a
tratamento médico não pode tomar
decisões referentes a determinados trata-
mentos para os quais existam exigências
especiais de acordo com a lei.

Como meu representante para
questões referentes a tratamento
médico saberá quando tomar as
decisões por mim?

Em qualquer momento após ter nomeado
seu representante, o mesmo poderá solici-
tar que o médico responsável pelo seu
tratamento o comunique por escrito caso

você se encontrar incapacitado de expres-
sar suas próprias decisões sobre seu trata-
mento médico. Em geral, mesmo se seu
representante não fizer esse pedido, os
profissionais responsáveis pelo seu trata-
mento entrarão em contato com seu re-
presentante caso você esteja incapacitado
de comunicar suas próprias decisões sobre
seu tratamento. A partir desse momento,
seu representante se tornará a única pes-
soa autorizada a tomar decisões em seu
nome. Nem mesmo um parente ou tutor
poderá tomar essas decisões, a menos que
os mesmos também tenham sido nomead-
os seus representantes para questões re-
ferentes a tratamento médico.

O que é um tutor?

O "tutor" é uma pessoa designada por
uma vara de família e sucessões quando
uma pessoa for considerada incapacitada
de cuidar de si própria e estiver incapaci-
tada de tomar suas próprias decisões
sobre seu tratamento médico. Uma pes-
soa mantida sob tutela por uma vara é
conhecida como “incompetente.” O tutor
de uma pessoa é responsável por garantir
que as necessidades de saúde e segurança
da mesma sejam atendidas. Em geral, o
tutor também tem poder para autorizar o
atendimento, tratamento e os serviços
para a pessoa considerada incompetente.
Você pode nomear antecipadamente a
pessoa que desejar que a justiça indique
como seu tutor para o caso de você se
encontrar incapacitado a tomar suas
próprias decisões. Se você tiver um tutor,
ele ou ela será consultado em todas as
decisões referentes ao seu tratamento
médico. No entanto, se você possuir um
Testamento vital, a autorização do tutor
não será necessária para que a vontade
expressa no Testamento vital seja realiza-
da. Se um tutor for posteriormente desig-
nado, ele ou ela deverá seguir suas
instruções com relação ao seu tratamento
médico, quer essas instruções tenham
sido registradas em um Testamento vital
ou expressas de outra maneira ao seu
tutor enquanto você se encontrava capa-
citado a comunicar suas decisões. O tutor
também não poderá revogar suas
Diretrizes antecipadas sem uma ordem da
vara de família e sucessões.

Qual tipo de Diretrizes anteci-
padas devo fazer?

Se você quiser ter certeza de que sua von-
tade sobre seu tratamento médico será co-
nhecida quando você não puder expressá-
la, você deve fazer um Testamento vital e
também nomear um representante para
questões referentes a tratamento médico.
No caso de você se encontrar incapacitado
de expressar suas preferências sobre seu
tratamento médico, em primeiro lugar seu
médico provavelmente tentará descobrir se
você tem um testamento vital para saber
sua vontade. O representante para questões
referentes a tratamento médico poderá
tomar decisões em seu nome de acordo
com o que tiver sido estabelecido em seu
Testamento Vital. Em situações que não
constarem em seu Testamento Vital, seu
representante poderá tomar as decisões que
ele(a) considerar melhor para você de acor-
do com o que ele(a) souber sobre sua von-
tade.

Quem posso nomear como meu
representante para questões refe-
rentes a tratamento médico ou
como tutor?

Você pode nomear a mesma pessoa para
ser o representante para questões refe-
rentes a tratamento médico e para ser seu
tutor. As pessoas listadas a seguir não
podem ser nomeadas como seu represen-
tante para questões referentes a tratamen-
to médico:
• seu médico;
• se você for paciente de um hospital ou

casa de repouso ou se você tiver se can
didatando para uma vaga, os opera-
dores, administradores e empregados
da instituição; ou

• um administrador ou empregado de
uma agência do governo responsável
pelo pagamento do seu tratamento
médico.

Com exceção das restrições acima citadas,
você poderá nomear qualquer pessoa que
julgar adequada para ser seu represen-
tante. Obviamente, você deve conversar
com a pessoa que você tem intenção de
nomear para ter certeza de que essa pessoa
esteja disposta a tomar decisões e agir de
acordo com sua vontade.

Nós, do Danbury Hospital, reconhecemos que a tarefa de formular
as Diretrizes antecipadas de maneira oportuna e objetiva pode ser
difícil para muitas pessoas. A confusão causada pelo início súbito de
uma doença ou mesmo por questões como envelhecimento e mortali-
dade pode ser bastante estressante.

A maioria das pessoas descobre que necessita de pelo menos alguma
assistência. Talvez você também deseje que a terminologia seja esclareci-
da, as opções explicadas e de esclarecer dúvidas sobre uma grande var-
iedade de tratamentos. Ainda que as Diretrizes antecipadas possam
aliviar a ansiedade em sua própria vida e serem recebidas como uma
benção pela sua família, o processo pode ser dificílimo.

Se você preferir conversar com alguém antes de preencher as Diretrizes
antecipadas, entre em contato com:

CARES Program 203-739-6662
Clinical Resource Management 203-797-7309

DDiissccuuttaa  ttaammbbéémm  ssuuaa  vvoonnttaaddee  ccoomm  sseeuu  rreepprreesseennttaannttee  ppaarraa  
qquueessttõõeess  rreeffeerreenntteess  aaoo  sseeuu  ttrraattaammeennttoo  mmééddiiccoo..

www.danhosp.org

            Page 3

Nós, do Western Connecticut Health Network, reconhecemos que a tarefa de
formularas Diretrizes antecipadas de maneira oportuna e objetiva pode ser
difícil para muitas pessoas. A confusão causada pelo início súbito de uma
doença ou mesmo por questões como envelhecimento e mortalidade pode ser
bastante estressante.

A maioria das pessoas descobre que necessita de pelo menos alguma assistên-
cia. Talvez você também deseje que a terminologia seja esclarecida, as opções
explicadas e de esclarecer dúvidas sobre uma grande variedadede tratamentos.
Ainda que as Diretrizes antecipadas possam aliviar a ansiedade em sua
própria vida e serem recebidas como uma benção pelasua família, o processo
pode ser dificílimo.

Se você preferir conversar com alguém antes de preencher as Diretrizes anteci-
padas, entre em contato com:

Palliative Care Program (Danbury Hospital) 203-739-6662
Clinical Resource Management (Danbury Hospital) 203-739-7309

Clinical Resource Management (New Milford Hospital) 860-210-5405

Discuta também sua vontade com seu representante para questões
referentes ao seu tratamento médico.

wchn.org



Observações/Perguntas É preciso ter um advogado para
elaborar uma Diretriz antecipada?

Não. Você não precisa ter um advogado
para elaborar uma Diretriz antecipada.
Você pode utilizar os formulários conti-
dos neste livreto.  

É preciso ter um notário para
elaborar uma Diretriz antecipada?

Não. Para que tenha validade, a Diretriz
antecipada deve ser assinada na presença
de duas testemunhas. Em seguida, as
testemunhas assinarão o documento.  

É necessário assinar o documento
de Diretrizes antecipadas na pre-
sença de testemunhas? 

Sim. Para que tenha validade, a Diretriz
antecipada deve ser assinada na presença
de duas testemunhas. Em seguida, as
testemunhas assinarão o documento. 

Quem pode testemunhar a as-
sinatura da Diretriz antecipada? 

Em geral, a lei de Connecticut não deter-
mina quem pode ou não pode ser teste-
munha da assinatura das Diretrizes anteci-
padas. Uma exceção importante é que a
pessoa que você nomear para ser seu re-
presentante para questões referentes a
tratamento médico ou tutor não pode ser
testemunha da assinatura do documento
de nomeação. 

O que devo fazer após ter as-
sinado uma Diretriz antecipada? 

Você deve comunicar e distribuir cópia da
Diretriz antecipada para as pessoas lis-
tadas a seguir: 
• seu médico;  

• a pessoa que você nomeou como seu 
representante para questões referentes 
a tratamento médico; e

• qualquer pessoa que faça com que a 
existência das Diretrizes antecipadas 
seja conhecida se você não puder fazer 
isso por si próprio, como membros de 
sua família, amigos próximos ou um 
religioso ou advogado.  

Você também deve levar cópias do docu-
mento com você quando for internado
em um hospital, casa de repouso ou outra
instituição de saúde Essas cópias farão
parte de seus registros médicos. 

É possível revogar as Diretrizes
antecipadas depois de assinado? 

Sim. Você pode revogar seu Testamento
vital ou a nomeação de um representante
para questões referentes ao tratamento
médico em qualquer momento. O
Testamento vital pode ser revogado tanto
verbalmente quanto por escrito. Se você
assinar um novo Testamento Vital, qual-
quer outro testamento vital assinado ante-
riormente será revogado. No entanto,
para que revogação da nomeação do re-
presentante para questões referentes a
tratamento médico seja válida, a mesma
deverá ser feita por escrito e assinada por
duas testemunhas. Lembre-se de comu-
nicar a revogação das Diretrizes anteci-
padas ao seu médico e às outras pessoas a
quem você tiver entregado cópias do do-
cumento.  A revogação da nomeação de
um tutor pode ser feita por meio de um
novo documento escrito de nomeação de
outra pessoa. Deve constar nesse docu-
mento a informação de que as nomeações
anteriores deverão ser revogadas pelo doc-
umento atual. Recomenda-se registrar por
escrito todas as revogações. No entanto,
uma vez que um tutor for nomeado pela
justiça, essa nomeação não poderá ser
revogada sem um mandado judicial. 

Se eu já tiver um Testamento
Vital, é necessário que faça
outro? 

Não. Os estatutos de Connecticut refe-
rentes ao Testamento vital foram revisa-
dos e entraram em vigor em 01 de ou-

tubro de 2006. Se seu Testamento vital ou
outras Diretrizes antecipadas, como desig-
nação de agente para tratamento médico
ou de Procurador para tratamento médi-
co tiverem sido feitos até esta data, DE
ACORDO COM A PROCURADORIA
GERAL DE CONNECTICUT, esses do-
cumentos ainda são válidos, embora
sejam um pouco diferentes das novas dire-
trizes antecipadas. Em 01 de outubro de
2006, o representante para questões refe-
rentes a tratamento médico passou a sub-
stituir o procurador para tratamento
médico. O representante para questões
referentes a tratamento médico é, de fato,
uma combinação desses dois tipos de dire-
trizes antecipadas. O novo Testamento
vital deixa claro que o testamento vital
pode ser usado para fornecer suas
instruções referentes a qualquer tipo de
tratamento médico e não trata somente
da utilização de equipamento de suporte
de vida. 

O que acontecerá com meu trata-
mento se eu não tiver assinando
uma Diretriz antecipada e não
puder expressar minha vontade? 

Caso você se encontre incapacitado de
tomar e comunicar suas decisões refe-
rentes ao seu tratamento médico e não
tiver feito um Testamento Vital, seu médi-
co poderá consultar outras pessoas para
saber qual é sua vontade em relação à uti-
lização ou não de equipamentos de
suporte de vida. Se você tiver discutido
esse assunto com seu médico, ele ou ela
saberá qual é sua vontade. Seu médico
também poderá perguntar ao seu repre-
sentante para questões referentes a trata-
mento médico, ao seu parente mais pró-
ximo ou a outros parentes e ao seu tutor,
se um tutor tiver sido nomeado, qual é
sua opinião sobre a utilização ou não de
equipamentos de suporte de vida. Se sua
vontade não for conhecida, as decisões
serão tomadas de acordo com o que for
considerado o melhor para você. Não se
recomenda que, para fazer com que sua
vontade seja conhecida, você confie
somente nas instruções verbais que tenha
dado a essas pessoas. Se você não tiver
feito um Testamento Vital, pode haver
necessidade de que essas instruções sejam
específicas e autorizadas judicialmente.

Recomenda-se que você faça um
Testamento vital se quiser ter certeza de
que sua vontade será compreendida e co-
nhecida na eventualidade de você se
encontrar incapacitado a expressá-la. 

O que é um documento de
doação de órgãos? 

O documento para autorização de doação
de órgãos permite que todas ou algumas
partes de seu corpo sejam doadas quando
da sua morte. Qualquer adulto compe-
tente pode fazer a doação de órgãos por
escrito, inclusive através de um testamen-
to, um cartão de doador ou por uma
declaração impressa ou afixada na carteira
de motorista. A doação de órgãos pode
ser feita para fins de transplante, trata-
mento, pesquisa ou estudo de ciências
médicas e odontológicas. Se você não
restringir a doação de órgãos a um ou a
alguns desses usos, a doação pode ser feita
para todas essas finalidades. Você pode
determinar quem receberá a doação: um
hospital, um médico, uma faculdade ou
uma organização de aquisição de órgãos.
Você também pode determinar que a
doação seja usada para o transplante ou
tratamento de uma pessoa em particular.
Se nenhuma pessoa em particular for
indicada, a doação será feita para qual-

quer hospital. 

Posso revogar a doação de
órgãos? 

Sim. A doação de órgãos pode ser revoga-
da ou modificada somente por meio de:
1) uma declaração assinada; 2) uma
declaração verbal na presença de duas
testemunhas; ou 3) informação ao seu
médico se você estiver em estado termi-
nal. A doação de órgãos não poderá ser
revogada após a morte do doador.  

Para compreender seus valores  Muito            Um pouco  Não muito  
importante         importante             importante  

1. Cuidar de mim mesmo sem ser um fardo para 
outras pessoas 

2. Levantar da cama todos os dias

3. Sair sozinho

4. Reconhecer minha família e meus amigos

5. Conversar e compreender as outras pessoas

6. Tomar minhas próprias decisões

7. Prefiro morrer em casa

8. Viver sem dor muito forte ou muito constante

9. Viver sem depender de tratamentos médicos 
ou aparelhos para me manter vivo

10. Ser fiel às minhas crenças

11. Receber todos os tratamentos possíveis

12. Viver o máximo possível, independentemente 
da qualidade de vida

13. Morrer naturalmente e ao mesmo tempo me 
sentir confortável

14. Obter cuidados paliativos para mim e minha família

RReeccoommeennddaa--ssee  qquuee  vvooccêê  ddiissccuuttaa  eesssseess  vvaalloorreess  ccoomm  sseeuu  rreepprreesseennttaannttee  ppaarraa  qquueessttõõeess  rreeffeerreenntteess  
aaoo  ttrraattaammeennttoo  mmééddiiccoo  ee  ccoomm  aa  ssuuaa  ffaammíílliiaa..  

             



Observações/Perguntas É preciso ter um advogado para
elaborar uma Diretriz antecipada?

Não. Você não precisa ter um advogado
para elaborar uma Diretriz antecipada.
Você pode utilizar os formulários conti-
dos neste livreto.  

É preciso ter um notário para
elaborar uma Diretriz antecipada?

Não. Para que tenha validade, a Diretriz
antecipada deve ser assinada na presença
de duas testemunhas. Em seguida, as
testemunhas assinarão o documento.  

É necessário assinar o documento
de Diretrizes antecipadas na pre-
sença de testemunhas? 

Sim. Para que tenha validade, a Diretriz
antecipada deve ser assinada na presença
de duas testemunhas. Em seguida, as
testemunhas assinarão o documento. 

Quem pode testemunhar a as-
sinatura da Diretriz antecipada? 

Em geral, a lei de Connecticut não deter-
mina quem pode ou não pode ser teste-
munha da assinatura das Diretrizes anteci-
padas. Uma exceção importante é que a
pessoa que você nomear para ser seu re-
presentante para questões referentes a
tratamento médico ou tutor não pode ser
testemunha da assinatura do documento
de nomeação. 

O que devo fazer após ter as-
sinado uma Diretriz antecipada? 

Você deve comunicar e distribuir cópia da
Diretriz antecipada para as pessoas lis-
tadas a seguir: 
• seu médico;  

• a pessoa que você nomeou como seu 
representante para questões referentes 
a tratamento médico; e

• qualquer pessoa que faça com que a 
existência das Diretrizes antecipadas 
seja conhecida se você não puder fazer 
isso por si próprio, como membros de 
sua família, amigos próximos ou um 
religioso ou advogado.  

Você também deve levar cópias do docu-
mento com você quando for internado
em um hospital, casa de repouso ou outra
instituição de saúde Essas cópias farão
parte de seus registros médicos. 

É possível revogar as Diretrizes
antecipadas depois de assinado? 

Sim. Você pode revogar seu Testamento
vital ou a nomeação de um representante
para questões referentes ao tratamento
médico em qualquer momento. O
Testamento vital pode ser revogado tanto
verbalmente quanto por escrito. Se você
assinar um novo Testamento Vital, qual-
quer outro testamento vital assinado ante-
riormente será revogado. No entanto,
para que revogação da nomeação do re-
presentante para questões referentes a
tratamento médico seja válida, a mesma
deverá ser feita por escrito e assinada por
duas testemunhas. Lembre-se de comu-
nicar a revogação das Diretrizes anteci-
padas ao seu médico e às outras pessoas a
quem você tiver entregado cópias do do-
cumento.  A revogação da nomeação de
um tutor pode ser feita por meio de um
novo documento escrito de nomeação de
outra pessoa. Deve constar nesse docu-
mento a informação de que as nomeações
anteriores deverão ser revogadas pelo doc-
umento atual. Recomenda-se registrar por
escrito todas as revogações. No entanto,
uma vez que um tutor for nomeado pela
justiça, essa nomeação não poderá ser
revogada sem um mandado judicial. 

Se eu já tiver um Testamento
Vital, é necessário que faça
outro? 

Não. Os estatutos de Connecticut refe-
rentes ao Testamento vital foram revisa-
dos e entraram em vigor em 01 de ou-

tubro de 2006. Se seu Testamento vital ou
outras Diretrizes antecipadas, como desig-
nação de agente para tratamento médico
ou de Procurador para tratamento médi-
co tiverem sido feitos até esta data, DE
ACORDO COM A PROCURADORIA
GERAL DE CONNECTICUT, esses do-
cumentos ainda são válidos, embora
sejam um pouco diferentes das novas dire-
trizes antecipadas. Em 01 de outubro de
2006, o representante para questões refe-
rentes a tratamento médico passou a sub-
stituir o procurador para tratamento
médico. O representante para questões
referentes a tratamento médico é, de fato,
uma combinação desses dois tipos de dire-
trizes antecipadas. O novo Testamento
vital deixa claro que o testamento vital
pode ser usado para fornecer suas
instruções referentes a qualquer tipo de
tratamento médico e não trata somente
da utilização de equipamento de suporte
de vida. 

O que acontecerá com meu trata-
mento se eu não tiver assinando
uma Diretriz antecipada e não
puder expressar minha vontade? 

Caso você se encontre incapacitado de
tomar e comunicar suas decisões refe-
rentes ao seu tratamento médico e não
tiver feito um Testamento Vital, seu médi-
co poderá consultar outras pessoas para
saber qual é sua vontade em relação à uti-
lização ou não de equipamentos de
suporte de vida. Se você tiver discutido
esse assunto com seu médico, ele ou ela
saberá qual é sua vontade. Seu médico
também poderá perguntar ao seu repre-
sentante para questões referentes a trata-
mento médico, ao seu parente mais pró-
ximo ou a outros parentes e ao seu tutor,
se um tutor tiver sido nomeado, qual é
sua opinião sobre a utilização ou não de
equipamentos de suporte de vida. Se sua
vontade não for conhecida, as decisões
serão tomadas de acordo com o que for
considerado o melhor para você. Não se
recomenda que, para fazer com que sua
vontade seja conhecida, você confie
somente nas instruções verbais que tenha
dado a essas pessoas. Se você não tiver
feito um Testamento Vital, pode haver
necessidade de que essas instruções sejam
específicas e autorizadas judicialmente.

Recomenda-se que você faça um
Testamento vital se quiser ter certeza de
que sua vontade será compreendida e co-
nhecida na eventualidade de você se
encontrar incapacitado a expressá-la. 

O que é um documento de
doação de órgãos? 

O documento para autorização de doação
de órgãos permite que todas ou algumas
partes de seu corpo sejam doadas quando
da sua morte. Qualquer adulto compe-
tente pode fazer a doação de órgãos por
escrito, inclusive através de um testamen-
to, um cartão de doador ou por uma
declaração impressa ou afixada na carteira
de motorista. A doação de órgãos pode
ser feita para fins de transplante, trata-
mento, pesquisa ou estudo de ciências
médicas e odontológicas. Se você não
restringir a doação de órgãos a um ou a
alguns desses usos, a doação pode ser feita
para todas essas finalidades. Você pode
determinar quem receberá a doação: um
hospital, um médico, uma faculdade ou
uma organização de aquisição de órgãos.
Você também pode determinar que a
doação seja usada para o transplante ou
tratamento de uma pessoa em particular.
Se nenhuma pessoa em particular for
indicada, a doação será feita para qual-

quer hospital. 

Posso revogar a doação de
órgãos? 

Sim. A doação de órgãos pode ser revoga-
da ou modificada somente por meio de:
1) uma declaração assinada; 2) uma
declaração verbal na presença de duas
testemunhas; ou 3) informação ao seu
médico se você estiver em estado termi-
nal. A doação de órgãos não poderá ser
revogada após a morte do doador.  

Para compreender seus valores  Muito            Um pouco  Não muito  
importante         importante             importante  

1. Cuidar de mim mesmo sem ser um fardo para 
outras pessoas 

2. Levantar da cama todos os dias

3. Sair sozinho

4. Reconhecer minha família e meus amigos

5. Conversar e compreender as outras pessoas

6. Tomar minhas próprias decisões

7. Prefiro morrer em casa

8. Viver sem dor muito forte ou muito constante

9. Viver sem depender de tratamentos médicos 
ou aparelhos para me manter vivo

10. Ser fiel às minhas crenças

11. Receber todos os tratamentos possíveis

12. Viver o máximo possível, independentemente 
da qualidade de vida

13. Morrer naturalmente e ao mesmo tempo me 
sentir confortável

14. Obter cuidados paliativos para mim e minha família

RReeccoommeennddaa--ssee  qquuee  vvooccêê  ddiissccuuttaa  eesssseess  vvaalloorreess  ccoomm  sseeuu  rreepprreesseennttaannttee  ppaarraa  qquueessttõõeess  rreeffeerreenntteess  
aaoo  ttrraattaammeennttoo  mmééddiiccoo  ee  ccoomm  aa  ssuuaa  ffaammíílliiaa..  

             



Qual é a função do representante
para questões referentes a trata-
mento médico?

O representante para questões referentes
a tratamento médico é a pessoa que você
autoriza por escrito a tomar toda e qual-
quer decisão sobre seu tratamento médico
em seu nome, inclusive a decisão de uti-
lizar ou não equipamentos de suporte de
vida. O representante para questões refe-
rentes a tratamento médico só atuará na
eventualidade de você se encontrar in-
capacitado de se comunicar e de tomar
suas próprias decisões sobre seu tratamen-
to médico. O representante para questões
referentes a tratamento médico tomará
decisões em seu nome com base na sua
vontade, expressa no Testamento vital ou
que ele(a) tenha tomado conhecimento
de outra maneira. No caso de sua vontade
não estar clara ou do surgimento de uma
situação não prevista por você, seu repre-
sentante tomará a decisão que será me-
lhor para você, com base no que ele(a)
souber sobre sua vontade.

Que tipo de decisões seu repesen-
tante para questões referentes a
tratamento médico pode tomar?

Seu representante pode tomar todas e
quaisquer decisões referentes ao seu trata-
mento médico, inclusive a decisão de
aceitar ou recusar qualquer tratamento,
serviço ou procedimento utilizado para o
diagnóstico ou tratamento de qualquer
problema físico ou mental e também
pode tomar a decisão de utilizar ou não
equipamentos de suporte de vida. O re-
presentante para questões referentes a
tratamento médico não pode tomar
decisões referentes a determinados trata-
mentos para os quais existam exigências
especiais de acordo com a lei.

Como meu representante para
questões referentes a tratamento
médico saberá quando tomar as
decisões por mim?

Em qualquer momento após ter nomeado
seu representante, o mesmo poderá solici-
tar que o médico responsável pelo seu
tratamento o comunique por escrito caso

você se encontrar incapacitado de expres-
sar suas próprias decisões sobre seu trata-
mento médico. Em geral, mesmo se seu
representante não fizer esse pedido, os
profissionais responsáveis pelo seu trata-
mento entrarão em contato com seu re-
presentante caso você esteja incapacitado
de comunicar suas próprias decisões sobre
seu tratamento. A partir desse momento,
seu representante se tornará a única pes-
soa autorizada a tomar decisões em seu
nome. Nem mesmo um parente ou tutor
poderá tomar essas decisões, a menos que
os mesmos também tenham sido nomead-
os seus representantes para questões re-
ferentes a tratamento médico.

O que é um tutor?

O "tutor" é uma pessoa designada por
uma vara de família e sucessões quando
uma pessoa for considerada incapacitada
de cuidar de si própria e estiver incapaci-
tada de tomar suas próprias decisões
sobre seu tratamento médico. Uma pes-
soa mantida sob tutela por uma vara é
conhecida como “incompetente.” O tutor
de uma pessoa é responsável por garantir
que as necessidades de saúde e segurança
da mesma sejam atendidas. Em geral, o
tutor também tem poder para autorizar o
atendimento, tratamento e os serviços
para a pessoa considerada incompetente.
Você pode nomear antecipadamente a
pessoa que desejar que a justiça indique
como seu tutor para o caso de você se
encontrar incapacitado a tomar suas
próprias decisões. Se você tiver um tutor,
ele ou ela será consultado em todas as
decisões referentes ao seu tratamento
médico. No entanto, se você possuir um
Testamento vital, a autorização do tutor
não será necessária para que a vontade
expressa no Testamento vital seja realiza-
da. Se um tutor for posteriormente desig-
nado, ele ou ela deverá seguir suas
instruções com relação ao seu tratamento
médico, quer essas instruções tenham
sido registradas em um Testamento vital
ou expressas de outra maneira ao seu
tutor enquanto você se encontrava capa-
citado a comunicar suas decisões. O tutor
também não poderá revogar suas
Diretrizes antecipadas sem uma ordem da
vara de família e sucessões.

Qual tipo de Diretrizes anteci-
padas devo fazer?

Se você quiser ter certeza de que sua von-
tade sobre seu tratamento médico será co-
nhecida quando você não puder expressá-
la, você deve fazer um Testamento vital e
também nomear um representante para
questões referentes a tratamento médico.
No caso de você se encontrar incapacitado
de expressar suas preferências sobre seu
tratamento médico, em primeiro lugar seu
médico provavelmente tentará descobrir se
você tem um testamento vital para saber
sua vontade. O representante para questões
referentes a tratamento médico poderá
tomar decisões em seu nome de acordo
com o que tiver sido estabelecido em seu
Testamento Vital. Em situações que não
constarem em seu Testamento Vital, seu
representante poderá tomar as decisões que
ele(a) considerar melhor para você de acor-
do com o que ele(a) souber sobre sua von-
tade.

Quem posso nomear como meu
representante para questões refe-
rentes a tratamento médico ou
como tutor?

Você pode nomear a mesma pessoa para
ser o representante para questões refe-
rentes a tratamento médico e para ser seu
tutor. As pessoas listadas a seguir não
podem ser nomeadas como seu represen-
tante para questões referentes a tratamen-
to médico:
• seu médico;
• se você for paciente de um hospital ou

casa de repouso ou se você tiver se can
didatando para uma vaga, os opera-
dores, administradores e empregados
da instituição; ou

• um administrador ou empregado de
uma agência do governo responsável
pelo pagamento do seu tratamento
médico.

Com exceção das restrições acima citadas,
você poderá nomear qualquer pessoa que
julgar adequada para ser seu represen-
tante. Obviamente, você deve conversar
com a pessoa que você tem intenção de
nomear para ter certeza de que essa pessoa
esteja disposta a tomar decisões e agir de
acordo com sua vontade.

Nós, do Danbury Hospital, reconhecemos que a tarefa de formular
as Diretrizes antecipadas de maneira oportuna e objetiva pode ser
difícil para muitas pessoas. A confusão causada pelo início súbito de
uma doença ou mesmo por questões como envelhecimento e mortali-
dade pode ser bastante estressante.

A maioria das pessoas descobre que necessita de pelo menos alguma
assistência. Talvez você também deseje que a terminologia seja esclareci-
da, as opções explicadas e de esclarecer dúvidas sobre uma grande var-
iedade de tratamentos. Ainda que as Diretrizes antecipadas possam
aliviar a ansiedade em sua própria vida e serem recebidas como uma
benção pela sua família, o processo pode ser dificílimo.

Se você preferir conversar com alguém antes de preencher as Diretrizes
antecipadas, entre em contato com:

CARES Program 203-739-6662
Clinical Resource Management 203-797-7309

DDiissccuuttaa  ttaammbbéémm  ssuuaa  vvoonnttaaddee  ccoomm  sseeuu  rreepprreesseennttaannttee  ppaarraa  
qquueessttõõeess  rreeffeerreenntteess  aaoo  sseeuu  ttrraattaammeennttoo  mmééddiiccoo..
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Nós, do Western Connecticut Health Network, reconhecemos que a tarefa de
formularas Diretrizes antecipadas de maneira oportuna e objetiva pode ser
difícil para muitas pessoas. A confusão causada pelo início súbito de uma
doença ou mesmo por questões como envelhecimento e mortalidade pode ser
bastante estressante.

A maioria das pessoas descobre que necessita de pelo menos alguma assistên-
cia. Talvez você também deseje que a terminologia seja esclarecida, as opções
explicadas e de esclarecer dúvidas sobre uma grande variedadede tratamentos.
Ainda que as Diretrizes antecipadas possam aliviar a ansiedade em sua
própria vida e serem recebidas como uma benção pelasua família, o processo
pode ser dificílimo.

Se você preferir conversar com alguém antes de preencher as Diretrizes anteci-
padas, entre em contato com:

Palliative Care Program (Danbury Hospital) 203-739-6662
Clinical Resource Management (Danbury Hospital) 203-739-7309

Clinical Resource Management (New Milford Hospital) 860-210-5405

Discuta também sua vontade com seu representante para questões
referentes ao seu tratamento médico.

wchn.org



Tenho direito de tomar decisões
sobre tratamento médico?

Sim. Em Connecticut, pacientes adultos
têm o direito de determinar qual, se
algum, tratamento médico receberá. Se
puder compreender a natureza e as conse-
qüências da decisão a ser tomada sobre o
tratamento médico, você poderá concor-
dar em receber um tratamento que irá
ajudá-lo ou poderá se recusar a receber o
tratamento recomendado, mesmo se esse
tratamento puder mantê-lo com vida por
mais tempo.

Tenho direito de obter as infor-
mações necessárias para tomar
decisões sobre tratamento
médico?

Sim. Os médicos são responsáveis por
fornecer informações que possam ajudar
seus pacientes a tomarem uma decisão.
Seu médico fornecerá informações sobre:

• os tipos de tratamento que podem
ajudá-lo;

• como cada um dos tratamentos pode
afetá-lo, isto é, como o tratamento
pode ajudá-lo e os problemas sérios ou
efeitos colaterais que o tratamento
pode causar, se houver;

• o que pode acontecer se você decidir
não receber o tratamento; e

• seu médico também poderá informar
qual tratamento é clinicamente indicado,
se houver, mas a decisão final é sua.
Todas essas informações são fornecidas
para que você possa exercer seu direito de
decisão de maneira consciente.

O que é uma Diretriz
antecipada?

A diretriz antecipada é um documento
legal por meio do qual você pode fornecer
instruções ou expressar suas preferências
em relação ao seu tratamento médico
e/ou nomear uma pessoa para tomar
decisões em seu nome. Esse documento
será utilizado pelo médico e outras pes-
soas caso você se encontre incapacitado

de se comunicar e de tomar suas próprias
decisões sobre seu tratamento médico. As
diretrizes antecipadas são preparadas
antes que ocorram situações ou circuns-
tâncias que impeçam que você tome uma
decisão ativamente sobre seu tratamento
médico. Existem dois tipos de diretrizes
antecipadas em Connecticut:

• o Testamento vital ou instruções
sobre tratamento médico, e

• a nomeação de um representante para
questões referentes a tratamento médico

Preciso ter as diretrizes
antecipadas?

Não. Você não precisar fazer um
Testamento vital ou outro tipo de diretriz
antecipada para receber tratamento médi-
co nem para ser internado em um hospi-
tal, casa de repouso ou outro tipo de insti-
tuição de saúde. Uma pessoa não pode ser
negada tratamento médico ou internação
com base no fato de ele(a) ter ou não as-
sinado um Testamento vital ou outro tipo
de Diretriz antecipada. Se algum profis-
sional se recusar a fornecer tratamento
médico ou internação a menos que você
assine um Testamento vital ou outro tipo
de diretriz antecipada, entre em contato
com o Department of Public Health
(Departamento de Saúde Pública) em
Hartford, Connecticut pelo telefone
(860) 509-7400.

O que é Testamento Vital?

O Testamento vital é um documento em
que você expressa sua vontade em relação
ao tipo de tratamento médico que deseja
receber. Se você estiver em estado termi-
nal ou permanentemente inconsciente, o
Testamento vital também fornecerá infor-
mações ao seu médico sobre se você dese-
ja que sejam utilizados "equipamentos de
suporte de vida" para mantê-lo vivo ou se
você não deseja receber esse tipo de trata-
mento, mesmo que isso resulte em sua
morte. O Testamento vital só entrará em
vigor na eventualidade de você se encon-
trar incapacitado de se comunicar e de
tomar suas próprias decisões sobre seu
tratamento médico. Embora uma mu-
lher grávida possa possuir ou fazer uma

Diretriz antecipada, a suspensão ou reti-
rada de equipamentos de suporte de vida
não poderá ser aplicada durante a ges-
tação.

O que significam os termos esta-
do terminal e permanentemente
inconsciente?

"Estado terminal" significa que os médi-
cos consideram que o paciente tem uma
doença (1) incurável ou irreversível e (2)
que resultará em morte em um período
relativamente curto de tempo sem o uso
de equipamentos de suporte de vida.
"Permanentemente inconsciente" signifi-
ca uma coma irreversível ou um estado
vegetativo persistente no qual os
pacientes não têm consciência e não
respondem ao que acontece ao seu redor.

O que é um equipamento de
suporte de vida?

Um “equipamento de suporte de vida” é
uma forma de tratamento que literal-
mente mantém a vida, pode adiar o
momento da morte ou manter o paciente
em um estado de inconsciência perma-
nente. Os equipamentos de suporte de
vida podem incluir: aparelhos como ven-
tiladores (máquinas para respiração) e
diálise; ressuscitação cardiopulmonar
(RCP); e/ou administração de alimentos
e líquidos por meios artificiais, como
tubos de alimentação e administração
intravenosa de líquidos. A alimentação e
administração normal de líquidos ou
medicamentos para ajudar a aliviar a dor
não fazem parte desse tipo de tratamento
de suporte de vida.

Receberei medicamentos para
dor se eu tiver feito um
Testamento Vital?

Sim. O Testamento vital não interfere na
administração de medicamentos para dor
ou de tratamentos destinados a manter
seu conforto físico (como por exemplo,
tratamento para manter a circulação ou a
saúde de sua pele ou de seus músculos).
Esse tipo de tratamento será administra-
do sempre que necessário.

TESTAMENTO VITAL ESTATUTÁRIO DE CONNECTICUT
(Outros documentos devidamente firmados/testemunhados também são válidos em Connecticut)

Na eventualidade de eu me encontrar incapacitado a ponto de não poder mais participar ativamente das
decisões referentes à minha própria vida e de não poder orientar meu médico sobre meu tratamento
médico, desejo que esta declaração seja utilizada como um testamento da minha vontade.

Eu, ______________________________(NOME), determino que, se minha condição for con-
siderada terminal ou se for determinado que ficarei permanentemente inconsciente, minha morte seja
autorizada e que eu não seja mantido vivo com o uso de equipamentos de suporte de vida. Com o
termo condição terminal, quero dizer uma doença incurável ou irreversível que na opinião do médico
responsável pelo meu atendimento resultará em morte em um período relativamente curto de tempo
sem a utilização de equipamentos de suporte de vida. Com o termo permanentemente inconsciente,
quero dizer se eu estiver em coma permanente ou em estado vegetativo persistente irreversível e no
qual eu não tenha consciência de minha própria existência ou do ambiente e não apresente resposta
comportamental aos estímulos do ambiente.

Instruções específicas
Minhas instruções referentes a tipos específicos de equipamentos de suporte de vida são apresentadas
na lista a seguir. Essa lista não é completa. Minha instrução geral de que eu não seja mantido vivo por
meio do uso de equipamentos de suporte de vida deve ser limitada somente aos itens em que eu
indicar que não desejo receber um tratamento em particular.

Administrar Não administrar
Ressuscitação cardiopulmonar
Respiração artificial (incluindo um respirador)
Meios artificiais de fornecer nutrição e hidratação

Outras solicitações específicas:

Não desejo que minha vida seja diretamente interrompida, mas somente que a minha morte não seja
insensatamente prolongada. Esta manifestação de minha vontade foi feita após uma profunda reflexão e
enquanto me encontro em plena posse de minhas faculdades mentais.

Assinatura Data

Este documento foi assinado em nossa presença pela pessoa supra citada,
(NOME) que aparentava ter dezoito anos de idade ou mais, estar em plena posse de suas faculdades
mentais e capacitada a compreender a natureza e as conseqüências de suas decisões referentes ao
seu tratamento médico no momento da assinatura do documento.

Testemunha Endereço

Testemunha Endereço

           



DANBURY, CONNECTICUT

NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA QUESTÕES REFERENTES A TRATAMENTO MÉDICO

Compreendo que, como um adulto competente, tenho o direito de tomar decisões sobre meu tratamento médico. Pode acon-

tecer de em alguma ocasião eu não poder tomar minhas próprias decisões devido a algum tipo de incapacitação. Nessas

circunstâncias, as pessoas responsáveis por meu tratamento necessitarão de orientação e procurarão as pessoas que co-

nhecem meus valores e minha vontade em relação a tratamento médico. Ao assinar este documento de nomeação de um

representante para questões referentes a tratamento médico, nomearei um representante com autoridade legal para tomar

decisões em meu nome na eventualidade dessas circunstâncias ocorrerem.

Nomeio __________________________________ para ser meu representante para questões referentes ao meu tratamento

médico. Se o médico responsável pelo meu atendimento me considerar incapacitado a compreender e avaliar a natureza e

as conseqüências das decisões referentes ao tratamento médico e de decidir conscientemente e comunicar minha decisão,

meu representante para questões referentes a tratamento médico está autorizado a tomar essa decisões por mim, inclusive

a decisão de aceitar ou recusar qualquer tipo de tratamento, serviço ou procedimento utilizado para diagnosticar ou tratar

meu problema físico ou mental e a decisão de fornecer, suspender ou retirar equipamentos de suporte de vida, exceto nas

situações determinadas de outra maneira pela lei, como por exemplo, psicocirurgia ou eletrochoque.

Encarrego meu representante para questões referentes a tratamento médico a tomar decisões em meu nome de acordo

com minha vontade expressa em um Testamento vital ou que ele(a) tenha tomado conhecimento de outra maneira. No caso

de minha vontade não estar clara ou do surgimento de uma situação não prevista por mim, meu representante tomará a

decisão que considerar ser a melhor para mim, com base no que ele(a) souber sobre minha vontade.

Se _________________________________ não estiver disposto(a) ou capacitado a desempenhar a função de represen-

tante para questões referentes a tratamento médico, nomeio ___________________________________ como meu repre-

sentante alternativo para questões referentes a tratamento médico. Esta manifestação de minha vontade foi feita depois de

uma profunda reflexão e enquanto me encontro em plena posse de minhas faculdades mentais.

______ / ______ / ______ (Data) X ______________________________

DECLARAÇÃO DAS TESTEMUNHAS
Este documento foi assinado em nossa presença por _____________________________ , o autor deste documento, que

aparentava ter dezoito anos de idade ou mais, estar em plena posse de suas faculdades mentais e capacitado a compre-

ender a natureza e as conseqüências de suas decisões referentes ao seu tratamento médico no momento da assinatura do

documento. O autor não parecia estar agindo sob influência indevida. Firmamos este documento na presença do autor e a

pedido do mesmo e na presença um do outro.

x __________________________ x ___________________________

(Testemunha) (Testemunha)

x __________________________ x ___________________________

(Rua e número) (Rua e número)

x __________________________ x ___________________________

(Cidade, Estado e CEPl) (Cidade, Estado e CEP)
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Ao ser internado no Danbury Hospital, você precisará infor-
mar se possui algum tipo de Diretrizes antecipadas, como por
exemplo, um Testamento vital ou um representante para
questões referentes a tratamento médico. Se possuir esse do-
cumento, será necessário nos fornecer uma cópia do mesmo
todas as vezes que for internado para que sua vontade atual
seja documentada.

Esse procedimento está em conformidade com a lei estadual e
federal, mas nossa principal preocupação é respeitar e honrar
ao máximo possível sua vontade pessoal. No entanto, o trata-
mento que você receberá aqui não depende de você possuir ou
não as diretrizes antecipadas.

As informações apresentadas a seguir são fornecidas pela
Procuradoria Geral para ajudá-lo a decidir se deseja ou não
fazer as diretrizes antecipadas e como fazer.

Você tem direito de tomar suas próprias decisões sobre o trata-
mento médico que recebe. Se não desejar receber determina-
dos tratamentos, você tem o direito de dizer ao seu médico
que não quer receber esses tratamentos. Você também tem o
direito de obter do seu médico informações que o ajudem a
tomar a decisão sobre o tratamento médico que receberá.

Pode acontecer de você se encontrar em uma situação em
que não será possível participar ativamente da decisão sobre
seu tratamento médico devido a uma doença grave, lesão ou
algum outro tipo de incapacitação.

O objetivo deste livreto é discutir as opções disponíveis em
Connecticut para ajudá-lo a colocar suas instruções em um
documento por escrito para orientar seu médico, sua família e
outras pessoas em relação às opções de tratamento médico que
você deseja que sejam administradas em situações em que
você não possa expressar sua vontade.

Embora tenhamos tentado fornecer informações precisas, este
livreto não se destina a fornecer informações legais ou orien-
tações médicas. Essas informações e orientações devem ser
obtidas com seu advogado ou médico.

Diretrizes
antecipadas

O DIREITO DE
TOMAR SUAS
PRÓPRIAS
DECISÕES
SOBRE
TRATAMENTO
MÉDICO

           

Ao ser internado no Western Connecticut Health Network,
você precisará informar se possui algum tipo de Diretrizes
antecipadas, comopor exemplo, um Testamento vital ou um
representante para questões referentes atratamento médico.
Se possuir esse documento, será necessário nos fornecer
uma cópia do mesmotodas as vezes que for internado para
que sua vontade atual seja documentada.

WESTERN CONNECTICUT HEALTH NETWORK
DANBURY, CONNECTICUT • NEW MILFORD, CONNECTICUT
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