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2 
CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE 

A TERMINALIDADE DA VIDA

A vida humana e sua preservação

A vida e suas variadas formas sempre foram objeto de interesse 

do ser humano, seja no âmbito biológico, filosófico ou religioso. O 

maior interesse volta-se para a vida humana. 

Os gregos faziam distinção entre o que se referia à vida humana 

e à de outros organismos vivos por meio dos radicais bio, relativo à 

vida humana, e zoé, concernente aos demais organismos vivos. Em 

latim, tem-se o termo vita, referente a todo tipo de vida, inclusive a 

humana (Schramm, 2009).

O que difere os seres vivos dos seres não vivos, segundo a filoso-

fia, é que os seres vivos são capazes de realizar ações que permitem 

aperfeiçoar a si próprios, assim como aos demais. Sendo assim, a 

vida pode ser considerada a capacidade de ação imanente. O pre-

texto e o objetivo da ação é a pessoa (Sgreccia, 2009).

Inicialmente, essa ação estava voltada exclusivamente para as 

necessidades essenciais do ser vivo, ou seja, a nutrição, para obten-

ção de energia suficiente para a manutenção das sua atividades bio-

químicas, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento próprio, e 

a reprodução para a perpetuação da espécie. Posteriormente, com a 
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evolução natural das espécies, desenvolveu-se a atividade sensorial, 

que possibilitou a autorregulação, e a capacidade intelectual e espi-

ritual, originando-se a consciência e a liberdade (Sgreccia, 2009). 

A vida humana é composta por elementos materiais (físicos e 

psíquicos) e imateriais (metafísicos). O conjunto desses elemen-

tos é tutelado como direito fundamental individual. É o direito de 

viver, defender a vida, continuar vivo. A vida não deve ser inter-

rompida por agentes externos ao seu próprio curso (Silva, 2003).

O direito à vida é essencial. Não existe nenhum outro bem jurí-

dico se não há vida (Vasconcelos, 2006).

A vida apresenta o componente biológico, que diz respeito 

a todas as reações físico-químicas que ocorrem no organismo; o 

componente psicológico, referente à condição emocional, prepon-

derante para o bem-estar do ser humano; e o componente social, 

concernente às relações interpessoais, sendo que não existe vida hu-

mana isolada, pois todas as pessoas dependem das relações sociais, 

em maior ou menor grau. Por isso se diz que o ser humano é um ser 

biopsicossocial. O equilíbrio humano depende da harmonia desses 

três componentes. Quando um deles é abalado, o indivíduo fica 

fragilizado (Almeida, 2012).

Viver não é a mesma coisa que estar vivo. Viver engloba o con-

junto dos elementos que compõem o ser humano, enquanto estar 

vivo remete apenas ao elemento biológico (Almeida, 2012).

Assim, uma pessoa pode estar viva em razão de suporte de vida 

artificial permanente, embora já tenha deixado de viver há algum 

tempo, pelo distanciamento dos elementos psicológicos e sociais, 

que não serão mais retomados, em virtude da irreversibilidade de 

seu quadro clínico. A manutenção do suporte artificial se justifica 

apenas pelo desejo daqueles que lhe têm afeto.

Nesse contexto, mostra-se imperioso refletir a respeito da obri-

gatoriedade da vida. A vida seria uma faculdade ou um dever? 

É comum usar-se os termos “inviolabilidade” e “indisponibi-

lidade” como sinônimos, mas há diferenças de significado entre 

eles. Inviolabilidade significa a oposição a uma agressão ou ameaça 
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de agressão praticada por terceiros, enquanto indisponibilidade se 

refere à proibição de o próprio detentor de um bem dispor dele, 

protegendo-o dele mesmo. Na interpretação constitucional, a vida 

é um bem inviolável, porém disponível (Almeida, 2012). Não há 

como negar a disponibilidade da vida, a própria Constituição assim 

dispõe. Embora se reconheça que a vida é um bem supremo e o 

direito natural proíba o ser humano de renunciar à própria vida, a 

Magna Carta prevê a privação da vida (Ligiera, 2009).

A Constituição Federal (Brasil, 1988) assevera que não pode 

haver privação da vida humana e reconhece sua inviolabilidade no 

inciso X do art. 5o. Contudo, a alínea a do inciso XLVII do mesmo 

artigo relativiza essa inviolabilidade, ao autorizar a pena de morte a 

militares, na hipótese de guerra externa. 

A disponibilidade da vida também está presente na legislação 

infraconstitucional. O Código Penal (Brasil, 1940) não elenca a 

tentativa de suicídio entre os tipos penais constantes no art. 122; 

menciona apenas as condutas praticadas por terceiros (induzimen-

to, instigação ou auxílio ao suicídio) como crime, reafirmando o 

caráter inviolável da vida.

Pode-se concluir que não existe o dever de viver, pois há previ-

são constitucional relativa à inviolabilidade da vida, mas não à sua 

indisponibilidade (Ligiera, 2009). 

Assim, é possível afirmar que a inviolabilidade da vida é relati-

va, enquanto a disponibilidade é absoluta (Almeida, 2012). 

A solução jurídica para conflitos aparentes entre 
princípios e regras

O direito se expressa por meio de princípios e regras (Dworkin, 

2013), os quais constituem normas, pois são formulados por meio 

de expressões impositivas que determinam deveres, permissões e 

proibições, fundamentando ponderações concretas de dever-ser. 

A distinção entre princípios e regras repousa no seu conteúdo qua-

litativo (Alexy, 2008). Os princípios jurídicos podem ser tratados 
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como regras jurídicas. Alguns têm a mesma obrigatoriedade que a 

lei, e devem ser assim considerados por toda a comunidade jurídica. 

Constituem comandos que podem ser satisfeitos em graus varia-

dos, o que não resulta apenas das realidades fáticas, mas também 

das possibilidades jurídicas, que surgem pelo conflito de princípios 

e regras. 

As regras são normas que podem ser satisfeitas ou não. A vali-

dade de uma regra impõe que seja feito exatamente o que ela exige, 

sem extrapolações. Regras se referem a determinações fáticas e 

juridicamente possíveis.

O conflito entre regras é resolvido por meio de critérios como 

anterioridade (cronológico) – lex posterior derogat priori (a lei poste-

rior revoga a anterior); hierarquia – lex superior derogat inferiori (a 

lei superior revoga a inferior); e especialização – lex specialis derogat 

generali (a lei especial revoga a lei geral) (Bobbio, 2008). 

No conflito de regras, apenas uma delas pode ser válida, e cabe 

ao intérprete a função de decidir qual é válida e qual necessita de 

reformulação ou não deve ser levada em conta. É tarefa do sistema 

jurídico regular esses conflitos por meio de regra de precedência, 

regra mais específica ou pela hierarquia. O sistema jurídico pode 

ainda determinar a prevalência da regra, com base em princípios de 

importância superior (Dworkin, 2013). 

Quando há colisão de princípios, isso significa que um deles 

tem precedência em relação ao outro. É a denominada relação de 

precedência condicionada, em que, no caso concreto, um dos prin-

cípios deve ser valorado mais intensamente em relação ao outro, em 

virtude de interesses colidentes, embora todos os princípios, como 

valores abstratos, se encontrem no mesmo nível (Alexy, 2008).

É fundamental destacar que a proporcionalidade é um instru-

mento metodológico importante para a promoção da justiça na 

ordem jurídica. É um mecanismo que desperta no ordenamento 

jurídico um valor de justiça que lhe é inerente, garantindo à popula-

ção a tutela adequada, por meio de um sopesamento entre bens ju-

rídicos, que podem ser valorados de modo distinto, bem como pela 
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relativização de direitos fundamentais, quando estes se encontram 

em conflito (Soares, 2008). 

A proporcionalidade abarca três axiomas parciais: adequação, 

ou idoneidade, necessidade e proporcionalidade, em sentido estrito. 

A adequação e a necessidade têm origem na natureza dos princípios, 

perante as possibilidades que o caso concreto oferece, enquanto a 

proporcionalidade, em sentido estrito, decorre das possibilidades 

jurídicas (Alexy, 2008).

A ponderação apresenta um caráter formal, logo não pode 

ser considerada objetiva, porque haverá um subjetivismo em sua 

apreciação, mas também não é correto afirmar que esteja apenas 

baseada nele. Não há objetividade perfeita em nenhum campo nor-

mativo, pois não existe sistema jurídico ideal, que estabeleça com 

exatidão todas as condutas permitidas ou proibidas. Além disso, os 

princípios são sempre disposições hipotéticas indeterminadas, por-

tanto é impossível prever e regular todos os conflitos que poderão 

emergir (Pulido, 2008).

É impossível encontrar um sistema dotado de tamanha racio-

nalidade, que consiga excluir por completo qualquer subjetivismo 

presente na interpretação ou na aplicação da norma (Silva, 2009). 

A solução de conflitos aparentes sempre deverá considerar as 

regras de hermenêutica jurídica, bem como a ponderação do intér-

prete, que desempenha função fundamental, em razão do subjeti-

vismo que é próprio da tarefa interpretativa.

O paradigma biotecnocientífico e sua influência no 
conceito de vida

O paradigma biotecnocientífico1 consiste nas ferramentas téc-

nicas e teóricas, institucionais e industriais que permitem estudar, 

 1 Biotecnociência é o “[...] conjunto de ferramentas teóricas, técnicas, indus-

triais e institucionais que visam entender e transformar seres e processos vivos, 

de acordo com necessidades e desejos de saúde [e] visando a um genérico bem-

-estar de indivíduos e populações humanas” (Schramm, 2005).
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modificar e transformar seres vivos e processos biológicos, confor-

me as suas necessidades, com o fim de promover o bem-estar das 

pessoas.

A evolução biotecnocientífica, que acelerou o ritmo de produ-

ção biotecnológica a partir da década de 1970, fez que a acepção 

do termo “vida” fosse repensada, pois práticas até então inexisten-

tes passaram a ser utilizadas, alterando o ciclo natural (Schramm, 

2005).

 A intervenção humana nos processos biológicos fez que esse 

ciclo de vida natural fosse relativizado, deixando de ser apenas na-

tural. O ser humano passou a agente transformador da vida, am-

pliando-a e ou reduzindo seu tempo.

Uma questão fundamental deve ser discutida inicialmente, pois 

é anterior a qualquer questão jurídica e bioética que envolva o prin-

cípio ou o término da vida: A vida possui um valor intrínseco? Este 

valor deve ser objeto de discussão? (Dworkin, 1998).

Ajudam a responder a essa questão dois princípios que, embora 

antagônicos, complementam um ao outro e, em situações limite, 

diante de conflitos éticos, auxiliam a encontrar a solução mais ade-

quada: o princípio da qualidade de vida e o princípio da sacralidade 

da vida.

Pelo princípio da qualidade de vida, será possível a intervenção 

na vida humana sempre que o objetivo for promover o bem-estar do 

seu titular, desde que não haja prejuízos para terceiros. Em outras 

palavras, trata-se de uma intervenção que visa minorar o sofrimen-

to da pessoa, melhorando sua qualidade de vida, ainda que para 

isso seja necessário interferir diretamente na vida (Schramm, 2009).

Pelo princípio da sacralidade da vida, esta é indisponível inclusi-

ve para o seu titular, que não pode interferir nos ciclos da natureza, 

ainda que seu objetivo seja a promoção do seu próprio bem-estar. 

Nenhuma intervenção pode ser realizada na vida, de modo inde-

pendente dos seus propósitos (Schramm, 2009). 

A sociedade atual é multifacetada, com uma moral plural, e não 

apresenta um padrão homogêneo de comportamento, o que po-
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deria levar a considerar um desses princípios principal em relação 

ao outro. Acredita-se que vivemos em um momento de transição. 

Antes preponderava a sacralidade da vida, acreditava-se que ela era 

um bem supremo e indisponível, contudo, na época atual, essa não 

é mais a visão dominante. Muitas pessoas consideram a qualidade 

de vida um bem superior à própria vida.

Há um verdadeiro embate de paradigmas entre a ideia de sacrali-

dade da vida, por séculos considerada um valor absoluto, e a ideia de 

qualidade de vida, derivada das teorias de direitos humanos, afeita à 

autodeterminação e considerada um valor (Schramm, 2009).

Se o princípio da sacralidade for considerado o mais importante, 

a vida deverá ser mantida a todo custo, lançando-se mão de avan-

çados procedimentos científicos, independente das consequências 

para a pessoa. Afinal, por esse princípio, a vida é um valor absoluto 

(Kovács, 2003).

Se a discussão não se restringe ao tempo de vida, mas abrange a 

qualidade de vida, o sofrimento impingido à pessoa e sua intensi-

dade, pondera-se qual será a melhor solução: deixar que continue 

sofrendo ou vivendo (Kovács, 2003).

A sacralidade da vida deve transcender o caráter religioso teísta. 

A morte antecipada é interpretada como uma afronta à própria 

evolução natural, por essa razão a vida pode ser considerada um 

bem moralmente inviolável. Ademais, a vida humana constitui 

a reunião de inúmeros investimentos criativos, que se iniciaram 

desde que o indivíduo foi concebido, passaram pela sua formação 

e permanecem até o fim de seus dias (Junges, 1993). A abordagem 

quantitativa da vida, presente na sacralidade, não necessita neces-

sariamente estar vinculada à religiosidade, ainda que a origem da 

vida, sob a perspectiva não religiosa, continue um grande mistério. 

É importante que essa abordagem seja considerada e defendida, 

mas não é preciso que se contraponha à abordagem qualitativa, 

voltada para a qualidade de vida. O que se mostra fundamental é 

buscar a conjugação de ambas, com o objetivo de proteger a pessoa 

humana, e um princípio não deve ser utilizado em contraposição ao 

outro, mas em união com o outro (Junges, 1993).
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Em razão dessa dicotomia, surge um terceiro princípio que pode 

auxiliar na busca de uma solução razoável: o princípio de indiferen-

ça da natureza, pelo qual existe distinção entre a vida biológica e a 

vida biográfica. A vida biológica não pode ser valorada como boa 

ou má; é neutra, pois se refere apenas a estar vivo, enquanto a vida 

biográfica pode ser valorada, com base em aspectos positivos (boa) 

ou negativos (má) (Mori, 2014).

Ao analisar os princípios da sacralidade e da qualidade de vida, 

a vida biológica e a biográfica, pode-se indagar: Qual deve receber 

maior valor? Qual deve preponderar? 

Uma pessoa pode ser mantida viva, mesmo sem viver, apenas 

com o coração batendo artificialmente, inconsciente, sem nenhuma 

esperança de reversão do quadro médico (Kovács, 1998).

Por essa razão, temas concernentes ao término da vida humana, 

como a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, as diretivas anteci-

padas de vontade, são tão debatidos e geram tantas e tão diversas 

opiniões, todas com argumentos sólidos, para demonstrar sua con-

vicção, auxiliando no processo biotecnocientífico.

Morte digna

O choque entre princípios, ou direitos fundamentais, pode dar 

origem a novos princípios, ou direitos fundamentais. O intérprete 

é responsável por harmonizar os conflitos entre normas, sem que 

qualquer regra seja desconsiderada (Dias, 2012).

A Constituição Federal preceitua a possibilidade de direitos fun-

damentais surgirem de princípios como consequência da ponderação. 

Surge uma nova regra ajustada ao caso concreto e com aplicabilida-

de imediata. A colisão de direitos fundamentais pode dar origem 

a um novo direito fundamental que não se confunde com aqueles 

dos quais se originou e aplicável ao caso concreto (Dias, 2012).

Só ocorre colisão de direitos fundamentais se um direito fun-

damental de um indivíduo interfere negativamente ou causa dano 

a um direito fundamental de outro indivíduo. Quando ambos os 
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direitos fundamentais têm como titular o mesmo indivíduo, consi-

dera-se que há um falso problema (Nery Jr., 2012).

O direito à morte digna surge do conflito e da harmonização 

entre os direitos fundamentais à vida, à dignidade e à liberdade. 

Possui conteúdo próprio, distinto dos direitos que lhe deram ori-

gem, mas tem origem na sua harmonização, a partir da ponderação 

das necessidades do caso concreto.

Em alguns contextos, os médicos podem manter vivas, por lon-

gos períodos de tempo, pessoas que se encontram em situação de ter-

minalidade, sem perspectiva de melhora ou de cura, inconscientes, 

sob o efeito de sedativos ministrados para amenizar seu sofrimento, 

irreconhecíveis em razão dos procedimentos a que são expostas, 

mantidas vivas por meio de tubos e aparelhos. O paciente se torna 

uma arena romana, em que os médicos digladiam contra a morte, 

causando angústia a todos os envolvidos. É da natureza humana 

temer o fim da vida, assim como a vida vegetativa, ainda que sejam 

oferecidos cuidados de extrema qualidade. Questiona-se o interesse 

e a validade desse tipo de conduta e tratamento (Dworkin, 2009). 

O direito à dignidade não pode restringir-se ao período em que 

a pessoa desfruta os prazeres da vida. Deve estender-se a todas as 

etapas, inclusive quando os valores existenciais se modificam, em 

razão das diferentes necessidades especiais de cada fase da vida, 

respeitando-se os valores de cada indivíduo, sua vontade, sua liber-

dade, sua autodeterminação.

O direito à morte digna consiste em respeitar a autonomia do 

indivíduo, sua personalidade, seus valores, sua concepção de vida 

e morte, que nada mais é do que a etapa conclusiva do fenômeno 

chamado vida.

Morrer dignamente é poder escolher o modo e o momento ade-

quado de partir, de acordo com os próprios valores, a própria per-

sonalidade. É permitir que a vida tenha continuidade, ainda que 

caminhe para o seu término, e receber na etapa final os mesmos 

cuidados das fases iniciais (Matias, 2004).

A morte coloca fim a tudo, não significa apenas o começo do 

nada. Devemos reconhecer a importância da dignidade humana 

e preservá-la em qualquer etapa da vida. Isso significa que a vida 
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deve ser vivida com dignidade, e também terminar com dignidade. 

A morte, desse modo, seria o reflexo de todos os valores de uma 

pessoa ao longo dos anos em que viveu (Dworkin, 2009). A tec-

nologia permite manter um paciente terminal, sem perspectiva de 

melhora, sofrendo de dores terríveis, por períodos que vão de horas 

a anos. Esse procedimento realmente interessa a essa pessoa que 

sofre, ou estaria apenas prolongando o seu sofrimento e retirando-

-lhe a dignidade no desfecho de sua existência? (Souza, 2002). 

A morte digna é a morte natural, em que a pessoa tem seu sofri-

mento aliviado por receber cuidados médicos paliativos adequados, 

em que ela é tratada, e não mais se combate a sua enfermidade, 

incurável.

Não se deve entender a morte digna como antecipação do fim 

da vida, pois não é isso o que acontece, mas relacioná-la à qualidade 

da vida, a qual não pode reduzir-se ao seu componente biológico. 

Morte digna significa evitar que o processo de morte seja retardado 

por meio da obstinação terapêutica, que realiza tratamentos fúteis, 

visto que a cura já não é mais possível.

Algumas vezes, o direito à vida transforma-se no dever de estar 

vivo. Isso penaliza o enfermo e retira-lhe o direito de libertar-se da 

dor, que pode ser muito intensa. A vida, deteriorada, perde o sen-

tido, e o direito a ela passa a não ter sentido para o seu titular, con-

denado a um sofrimento sem prazo para terminar (Ribeiro, 2006).

A autonomia do enfermo deve ser preservada. É ele quem deve 

escolher quais pessoas deseja perto dele na etapa final da sua vida, 

quais cuidados deseja receber, como deseja ser tratado. E, mesmo 

que peça de modo contundente ao médico que antecipe a sua morte, 

este ato não caracterizaria o direito à morte digna.

Morte digna é a situação em que os tratamentos infrutíferos são 

suspensos, uma vez que não há possibilidade de sobrevivência e 

todo e qualquer esforço apenas ampliaria o sofrimento do sujeito, 

sem lhe trazer nenhum benefício (Pessini, 2000).

Morrer com dignidade não é apenas um direito, mas a efetivação 

de vários direitos: de autonomia, de consciência, de liberdade e, 

principalmente, de dignidade. É a busca pela morte natural, sem o 
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sofrimento associado à obstinação terapêutica, que apenas prolonga 

a angústia dos envolvidos. É a busca do direito do ser humano de 

autodeterminação (Borges, 2007). 

O direito à morte digna envolve situações de conflito entre es-

colhas, desejos e decisões sobre questões que envolvem a ética e a 

moral (Kovács, 1998).

O prolongamento de terapias sem resultado, em situações irre-

versíveis, consiste em uma violação à dignidade da pessoa humana, 

causa sofrimento e dor não apenas ao paciente, mas também aos 

seus familiares e a todos os profissionais envolvidos no processo, 

razão pela qual a prática médica deve ser ponderada e os interesses 

e valores devem ser harmonizados.

O fim da vida em suas espécies 

Não se pode negar a finitude da vida humana. Em algum mo-

mento, a vida que habita todo ser humano será extinta. Morte e 

vida são as únicas certezas humanas, mas ainda existem questiona-

mentos que ultrapassam a esfera jurídica e que implicam o auxílio 

de outras áreas do conhecimento, como a medicina, a filosofia e a 

psicologia, em uma dialética interdisciplinar (Marreiro, 2013).

A discussão sobre o fim da vida remete à preocupação de de-

fesa da dignidade também nessa fase terminal e grande parte da 

discussão gira em torno dos meios para alcançar esse fim. O debate 

torna-se mais complexo devido a certa confusão terminológica, 

que, muitas vezes, não deixa explicitamente claro o que é condena-

do ou aprovado (Pessini, 2004). Desse modo, mostra-se imperioso 

proceder à distinção conceitual entre eutanásia, suicídio assistido, 

mistanásia, distanásia e ortotanásia, que é o que faremos a seguir.

Eutanásia

Littré (1908) define eutanásia como boa morte, morte suave e 

sem sofrimento. Em tempos mais recentes, entende-se eutanásia 
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como uma antecipação voluntária do passamento, para dar fim a 

um sofrimento insuportável, imbuída de um caráter humanitário, 

sobretudo no que diz respeito ao enfermo, mas que se estende à 

coletividade à qual ele pertence (Siqueira-Batista, 2005).

Pode-se afirmar que a eutanásia é um ato médico, munido de 

um sentimento humanístico, que, utilizando de meios para dar fim 

à dor e ao sofrimento, acaba por abreviar a vida (Conselho Federal 

de Medicina, 1998).

Para certos autores, como Garcia (2007), o termo “eutanásia” 

deve ser utilizado exclusivamente para nomear as práticas de pro-

fissionais da saúde juridicamente tuteladas, aplicadas em pacientes 

em estágio terminal, vítimas de doenças graves, com severas limi-

tações físicas e intenso sofrimento, as quais acabam por antecipar a 

sua morte. Já a conduta de um leigo fundamentada na piedade e na 

misericórdia deveria receber o nome de “homicídio piedoso”, afi-

nal, é o sentimento de compaixão que induz a tal prática, segundo 

Garcia (2007). 

O Código Penal (Brasil, 1940), no parágrafo 1o do art. 121, 

chama de “homicídio privilegiado” o ato de homicídio cometido 

por um agente, movido por relevante valor moral ou social. Nesse 

caso, a pena será reduzida em até um terço.

Já o Código de Ética Médica (Conselho Federal de Medicina, 

2009), no caput do art. 41, proíbe o profissional de abreviar a vida 

do paciente, mesmo a pedido dele ou de seus familiares, conside-

rando tal prática uma infração ética punível. 

A eutanásia recebe diferentes classificações, com destaque para 

aquelas que consideram o ato em si ou o consentimento do enfermo 

(Siqueira-Batista; Schramm, 2005).

Em relação ao ato em si, tem-se: eutanásia ativa: ato deliberado 

de provocar a morte sem sofrimento do paciente por fins humani-

tários (exemplo: injeção letal); eutanásia passiva: omissão proposi-

tal de procedimentos que garantiriam a perpetuação da sobrevida 

(exemplo: deixar de usar certos medicamentos); eutanásia de duplo 

efeito: nos casos em que a morte é acelerada em consequência de 

ações médicas, não visando o êxito letal, mas sim o alívio do so-
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frimento, gerando secundariamente a morte (exemplo: injeção de 

morfina para controle da dor, levando secundariamente a parada 

respiratória). 

Em relação ao consentimento do enfermo, tem-se: eutanásia 

voluntária: vontade expressa do doente, o que seria o mesmo que 

suicídio assistido; eutanásia involuntária: realizada contra a von-

tade do enfermo, o que pode ser igualado a “homicídio”; eutanásia 

não voluntária: quando a vida é abreviada sem que se conheça a 

vontade do paciente.

O suicídio assistido é uma variável do suicídio comum. Toda 

morte advinda de uma ação ou da omissão do próprio agente, 

consciente de sua conduta, deve assim ser considerada (Durkhein, 

2000). 

Com a finalidade de garantir o direito a uma morte digna, há 

quem defenda o suicídio assistido, prática institucionalizada na 

Holanda e na Suíça, configurada pela aplicação de uma injeção de 

substância letal pelo próprio paciente, orientado ou auxiliado por 

terceiros ou por um médico (Diniz, 2002).

O suicídio assistido é uma prática muito criticada, porque o au-

xílio de um profissional da saúde a um paciente que busca a morte 

atenta contra os princípios da ciência médica, que, ao contrário, 

busca salvar, e não abreviar a vida (Sousa, 2013).

A diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido é que neste o 

próprio doente provoca a sua morte, enquanto na eutanásia outra 

pessoa põe fim à sua vida.

A análise da conduta, contudo, pode ser distinta. O médico não 

tem como objetivo antecipar a morte, mas aliviar o sofrimento do 

paciente, permitir que a sua dignidade seja preservada, reconhe-

cendo o direito que ele e todas as pessoas têm de não sofrer (Chaves, 

1994). 

O suicídio se tornou internacionalmente conhecido com a 

ampla divulgação do caso do médico norte-americano Jack Ke-

vorkian, apelidado pela imprensa de “Dr. Morte”, que inventou a 

Thanatron, uma máquina de suicídio composta por um aparelho de 

eletrocardiograma munido de um mecanismo que, ao ser acionado 
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pelo próprio paciente, injeta em sua veia uma substância salina 

neutra que contém o anestésico Tiopental, acarretando inconsciên-

cia. Em seguida, uma dose letal de cloreto de potássio paralisa o 

coração. O médico disponibilizou o aparelho a 130 clientes, que o 

utilizaram, cometendo suicídio (Sousa, 2013). 

O Michigan, estado de origem do médico, não possuía legis-

lação que proibisse o suicídio assistido. Todavia, o médico foi de-

nunciado, julgado e condenado por homicídio, embora tenha sido 

comprovado que seus pacientes eram suicidas seguros de sua deci-

são. Uma das pacientes deixou uma nota confessando que, cons-

cientemente, não suportaria os sofrimentos de sua doença e não 

queria que sua agonia fosse presenciada pelos seus familiares. A 

defesa de Kevorkian sustentou que a decisão condenatória era in-

coerente, surgindo o seguinte dilema: por um lado, proibia-se um 

adulto consciente de pôr fim à sua vida com assistência médica; por 

outro lado, permitia-se o aborto, apesar de este colocar fim à vida da 

vítima sem a sua anuência (Diniz, 2002).

O argumento da defesa fundamentou-se na autonomia da von-

tade e na autodeterminação do indivíduo que não suporta mais o 

sofrimento causado pela enfermidade, mas está condenado a viver 

e suportar todas as dores enquanto a morte natural não chega, tra-

zendo-lhe alívio e paz.

No Brasil, o suicídio assistido é inadmissível por expressa deter-

minação do art. 122 do Código Penal, que estabelece reclusão que 

pode chegar a seis anos na hipótese de o suicídio ser consumado. Se 

a tentativa de suicídio resultar em lesão corporal de natureza grave, 

a sanção poderá ser de reclusão por um período de até três anos. 

Induzir ou auxiliar o suicídio são condutas passíveis de apenação. 

No Brasil, uma denúncia envolvendo uma médica que, supos-

tamente, acelerava a morte de pacientes na Unidade de Tratamento 

Intensivo do Hospital Evangélico de Curitiba ganhou grande re-

percussão no início do ano de 2013 (Médica acusada..., 2014).

A médica, chefe do setor de UTI de um dos maiores hospitais da 

capital paranaense, juntamente com outros médicos e enfermeiros, 
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além de uma fisioterapeuta, que compunham a equipe de saúde, 

foram denunciados pelo Ministério Público paranaense e pelo Nú-

cleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde (Nucrisa), sob a acu-

sação de homicídio e/ou formação de quadrilha, no período entre 

janeiro de 2006 e fevereiro de 2013 (Leitão, 2014).

A denúncia foi que a equipe médica, em razão da falta de leitos 

para acolher todos os pacientes que necessitavam de tratamento, 

elegia aqueles que permaneceriam na UTI e aqueles que deveriam 

ceder sua vaga para enfermos com maiores perspectivas de cura 

(Médica acusada..., 2014). 

Os acusados negaram a prática de eutanásia, tipificada como 

homicídio, uma vez que o Código Penal não dispõe de tipo penal 

específico para essa conduta.

O processo ainda não chegou ao seu término, contudo houve 

grande manifestação popular contrária à prática da eutanásia, de-

monstrando que parte considerável da população brasileira opõe-se 

à abreviação da vida de um paciente por um médico, ainda que a 

conduta seja revestida por valores humanitários. 

Distanásia

O ofício médico, desde o princípio do exercício da medicina, e 

ao longo dos séculos, sempre teve o fim maior de buscar a cura das 

enfermidades e diminuir o sofrimento. Porém, nem sempre a cura é 

possível. Como deve proceder o médico nessa situação? Lutar até o 

fim, independentemente dos custos para o paciente? Ou aceitar que 

nem sempre curar é possível?

A distanásia nada mais é do que a obstinação ou futilidade tera-

pêutica, ou seja, a prática de buscar prolongar ao máximo o tempo 

da vida humana, combatendo a morte como se ela fosse o grande e 

último inimigo (Pessini, 2001).

O termo “distanásia” significa “morte lenta”, que se prolonga 

no tempo e traz intenso sofrimento, provocando dores e aflições a 

todos os envolvidos (Lemes, 2000).
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A expressão “futilidade terapêutica” originou-se do inglês “me-

dical futility” e é utilizada sobretudo nos países anglo-saxões. Já a 

expressão “obstinação terapêutica”, ou “encarniçamento terapêuti-

co”, tem origem na expressão francesa “l’acharnement thérapeuti-

que” e é utilizada principalmente em países europeus (Villas-Bôas, 

2008).

Essas expressões têm o mesmo significado e referem-se à prá-

tica da distanásia, emprego de procedimentos médico-hospitalares 

para buscar, inutilmente, a cura de uma enfermidade, gerando um 

sofrimento maior, sem promover nenhum benefício ao paciente 

(Pessini, 2001), além de desrespeitar a vontade dele.

O preço do avanço biotecnológico é a despersonalização da dor 

e da morte. Ao usar meios para prolongar a vida, promove a inten-

sificação das dores. Além disso, não se conhece o limite para a vida 

mantida por meio de suporte artificial, o que, muitas vezes, gera 

mais perdas do que ganhos aos pacientes e seus familiares (Martin, 

1993).

Na distanásia, sacrifica-se a qualidade de vida em favor do pro-

longamento do tempo de vida. Quando não existe mais possibili-

dade de cura, como no caso de pacientes terminais, o objetivo de 

buscá-la perde o sentido (Oliveira, 2013).

Constitui uma violação à liberdade individual expor uma pessoa 

a um processo lento e doloroso de morte, fazendo-a sobreviver de 

modo artificial, apenas pelo fato de se dispor de recursos técnicos, 

sem nenhuma preocupação com o ser humano, suas aflições e seus 

desejos. Mais do que isso, trata-se de conduta incivilizada, que 

afronta a dignidade da pessoa humana, pois demonstra falta de 

compaixão com relação ao paciente e sua família, que também tem 

seu sofrimento prorrogado e ampliado (Palmer, 2002). 

A ideia de que a vida biológica é um bem supremo, que merece a 

concentração de todos os esforços disponíveis para ser mantida, in-

dependente do sacrifício da qualidade de vida, é um dos fatores que 

leva o profissional a praticá-la. Muitos profissionais, acostumados 

a salvar vidas, têm dificuldade em aceitar a morte, o que lhes traz 

grande angústia (Oliveira, 2013). 
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Ainda, com vistas a evitar ser acusado de atuação médica equi-

vocada e responder por isso, alguns profissionais optam por realizar 

procedimentos médico-hospitalares desnecessários (Pinto, 2008). 

Embora aconteça com pouca frequência, alguns profissionais 

empregam procedimentos médico-hospitalares de alto custo, 

mesmo à revelia da vontade do paciente, para tentar inutilmente 

mantê-lo vivo, com a intenção de obter ganhos financeiros (Villas-

-Bôas, 2008). 

O interesse econômico pode ser tanto do profissional da saúde 

quanto do hospital. O prejuízo se volta para o paciente, que deposi-

tou sua confiança no médico, ou para o seu plano de saúde, que su-

portará os altos custos do procedimentos, ou para a Administração 

Pública, se o tratamento for feito na rede pública de saúde. 

A vaidade também leva muitos profissionais à prática da dista-

násia. Eles não admitem o insucesso das tentativas de tratamento 

e veem a morte não como uma circunstância própria da vida, mas 

como um fracasso pessoal. Por esta razão, lutam contra ela como se 

fosse um inimigo que se aproxima (Villas-Bôas, 2008).

O Código de Ética Médica determina que a distanásia seja evi-

tada, que os doentes terminais, que padecem de moléstia incurável, 

recebam todos os cuidados paliativos disponíveis, que não sejam 

empreendidas ações diagnósticas ou terapêuticas obstinadas ou 

inúteis, que seja respeitada a autodeterminação do paciente.

Contudo, é imperioso ressaltar que todo procedimento deve ser 

discutido com o paciente ou com seus familiares, pois são diferentes 

as suas maneiras de ver a vida e o uso de procedimentos terapêuticos. 

Por meio do diálogo, a autodeterminação do paciente será respeita-

da, assim como será preservada a relação entre médico e paciente 

nessa situação limite (Scrigni, 2013).

Ortotanásia

O termo “ortotanásia” quer dizer morte correta (ortho = certo, 

thanatos = morte). Trata-se do não prolongamento do processo 
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natural de morte (Borges, 2012). Também é denominada de “pa-

raeutanásia” ou “eutanásia por omissão” (Diniz, 2002). 

Consiste em permitir que a morte ocorra no seu próprio tempo, 

sem adotar qualquer conduta com vistas a antecipar ou prolongar 

esse processo natural, seja por omissão, suspendendo suportes vi-

tais, caracterizando um comportamento comisso, seja pela ação de 

retirada ou desligamento de equipamentos que funcionam como 

substitutos de órgãos ou que controlam suas funções, causando o 

colapso do organismo e desencadeando a morte. Pelo prisma da 

ortotanásia, a morte é algo que faz parte da vida, e procura-se fazer 

que o paciente em fase terminal e seus familiares enfrentem-na com 

certa tranquilidade. Nesse processo, há a conjugação do conheci-

mento ético com o componente técnico. Respeita-se a autonomia 

do doente e proporciona-se a ele um tratamento paliativo para di-

minuir sua agonia e seu sofrimento. Ele não é tratado como mero 

objeto, sujeito ao prolongamento ou à abreviação de sua vida de 

acordo com as conveniências da família ou as escolhas da equipe 

médica (Pessini, 2004).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como cuida-

dos paliativos aqueles que têm por objetivo melhorar a qualidade 

de vida dos doentes que estejam vivenciando uma doença grave 

ou incurável, que ameace a vida. O tratamento visa sobretudo a 

prevenção e a diminuição do sofrimento, mas não se restringe às 

dores físicas, pois é oferecido apoio para enfrentar os problemas 

psicossociais e espirituais (Instituto Nacional do Câncer, 2014).

O profissional da saúde não deve visar prolongar indefinida-

mente a vida do paciente, gerando-lhe sofrimento insuportável e 

desnecessário. Ao contrário, deve evitar procedimentos considera-

dos desproporcionais, extraordinários ou fúteis, que não proporcio-

narão nenhuma melhora ao paciente (Nunes, 2009), a menos que 

este manifeste o desejo de que assim seja (Santos, 1998). 

O médico deve promover a saúde e o bem-estar do paciente, e 

não ampliar seu mal-estar (Pessini; Barchifontaine, 2000). Por isso, 

iniciar uma terapêutica considerada fútil pela ciência médica, bem 
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como dar continuidade a um tratamento que não proporciona ne-

nhum benefício ao paciente, não é uma atitude profissional.

Pode-se afirmar que a ortotanásia é mais do que uma simples 

atitude médico-hospitalar, é um ideal pelo qual tanto o direito 

quanto a medicina devem lutar (Pessini, 2001).

A ortotanásia encontra-se prevista na Resolução n. 1.805/2006, 

do Conselho Federal de Medicina, que foi elaborada sob a influên-

cia do princípio da dignidade da pessoa humana.

A resolução permite a limitação ou suspensão de procedimentos 

e terapias que busquem prolongar a vida de paciente em fase ter-

minal, porém determina que a vontade dele seja respeitada e impõe 

ao médico o dever de esclarecer-lhe quais são os tratamentos mais 

adequados para o caso dele, inclusive assegurando-lhe o direito de 

solicitar outra opinião médica.

 Reconhece ainda o direito do paciente de continuar recebendo 

cuidados paliativos, que aliviam os sintomas e diminuem o sofri-

mento, e assegura-lhe a assistência integral, de modo a propor-

cionar-lhe conforto físico, psíquico, religioso e social, sendo-lhe 

permitido ainda o direito de alta hospitalar.

Em 2007, o Ministério Público Federal entrou com uma Ação 

Civil Pública (Brasil, 2012) contra a referida resolução, requerendo 

a sua nulidade e exigindo que os critérios para a prática da ortotaná-

sia fossem definidos (Conselho Federal de Medicina, 2014).

A defesa apresentou parecer expondo os conceitos de eutanásia, 

ortotanásia e distanásia, detalhando suas aplicações e distinções, 

conforme solicitado, e pleiteou a improcedência da ação.

Em 2010, a Ação Civil Pública foi julgada improcedente. Tanto 

o juiz quanto a Procuradoria Federal entenderam que a posição do 

Conselho Federal de Medicina (2014) é válida. 

A legislação penal silencia com relação ao tema, embora, em 

1984, tenha sido proposta uma reforma do Código Penal, com a 

inclusão do parágrafo 4o ao art. 121, tornando a ortotanásia não 

punível, contudo a proposta foi rejeitada. O texto legal propunha 

que a ortotanásia excluísse a ilicitude do homicídio (Junges, 2010).
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Fica evidenciado que, na ortotanásia, a vida do paciente não é 

abreviada, nem mesmo prolongada, mas ocorre de modo natural, 

sem interferência humana direta. O que se objetiva é promover 

o bem-estar do paciente, que já se encontra fragilizado devido à 

doença e não deseja ter seu sofrimento prolongado e ampliado 

por práticas que não lhe trarão benefícios, apenas estenderão sua 

agonia.

Seguindo as lições da deliberação moral, a eutanásia, ou suicídio 

assistido, seria considerada uma prática extrema, pois anteciparia a 

morte do paciente por meio de conduta médica, ainda que a decisão 

esteja permeada por um espírito humanitário. No extremo diame-

tralmente oposto estaria a distanásia, que, refutando o processo de 

morte, busca combatê-la, mesmo que o custo dessa conduta seja a 

ampliação desnecessária do sofrimento do doente terminal. 

Nesse contexto, a ortotanásia se apresenta como solução mais 

ponderada, pois não antecipa a morte, nem a prolonga obstinada-

mente. Opta-se por tratar o paciente, quando a cura já não é mais 

possível, permitindo que a vida siga seu fluxo normal e buscando 

aliviar seu sofrimento. 
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