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RESUMO 

 
 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as práticas de eutanásia e suicídio 

assistido, condutas tipificadas como crime no Brasil, buscando argumentos para a 

morte digna, frente às controvérsias do tema. A pesquisa aborda as peculiaridades de 

cada procedimento de eutanásia, delineando o princípio da dignidade humana, da 

autonomia da vontade do paciente, buscando elucidar sobre o início da vida, como se 

dá a morte em suas modalidades, a maneira como é visto o processo de “morrer”. A 

pesquisa discorre acerca do testamento vital, o qual, mesmo regimentado, é pouco 

utilizado por falta regulamentação específica trazendo insegurança jurídica aos 

médicos, por meio deste testamento o indivíduo possa decidir o tipo de tratamento 

médico ao qual irá submeter-se, e como deseja, para que seja realizado ou não, 

devendo os profissionais da saúde acatar o desejo do enfermo, por se tratar de 

resolução de vontade. 

 
Palavras-chave: Eutanásia. Morte digna. Testamento vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the practices of euthanasia and assisted suicide, 

behaviors typified as a crime in Brazil, seeking arguments for a dignified death, in the 

face of the controversies of the theme. The research addresses the peculiarities of each 

euthanasia procedure, outlining the principle of human dignity and the autonomy of the 

patient's will, seeking to elucidate about the beginning of life, how death occurs in its 

modalities, how the process of "die". The research deals with the living will, which, even 

regimented is little used for lack of specific regulations, bringing legal uncertainty to 

doctors, through this will the individual can decide the type of medical treatment to which 

he will submit, and as he wishes, to be carried out or not, and health professionals must 

comply with the patient's wish, because it is a resolution of will. 

 
Keywords: Euthanasia. Worthy death. Living will. 
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INTRODUÇÃO 

 
O tema abordado nesse trabalho de pesquisa tem como escopo principal 

esmiuçar a prática da Eutanásia que é conhecida como o ato que dá ao paciente 

incurável ou em estado terminal uma morte rápida e sem dor, ou sofrimento, partindo 

da escolha do mesmo ou manifestação anterior expressa, dando ao indivíduo uma 

morte digna. O enfrentamento do tema aos dogmas de uma sociedade nova, mas 

obsoleta, que tende a deixar„ debaixo do tapete‟ um assunto que se faz necessário 

frente ao envelhecimento das populações e das doenças novas e muitas vezes sem 

cura conhecida. 

No primeiro capítulo apresentamos um breve relato sobre bioética, que é a 

ciência que estuda os comportamentos psíquicos dos seres humanos a fim de 

compreender a relação do indivíduo na sociedade na qual estão inseridos, com uma 

explanação discutindo os princípios que norteiam a bioética: princípio da autonomia 

da vontade, princípio da beneficência, princípio da maleficência e o princípio da 

justiça e o biodireito, que resulta na teoria de fazer cumprir o direito à vida com seus 

limites e princípios. 

No segundo capítulo o texto aborda as fases da vida humana biológica, 

desde a fecundação e suas ramificações, até a morte e o testamento vital, que 

confere o direito ao indivíduo de ter um tratamento médico ou escolher não tê- lo, 

porém não permite o direito de escolha ao doente de recorrer à eutanásia ou suicídio 

assistido. 

Nesse sentido, no terceiro capítulo examinamos a dignidade da pessoa 

humana e direito à vida e o consequente „ direito à morte digna‟, em que o mesmo 

poderá ter direito de viver ou morrer, obrigar o indivíduo detentor de direitos e 

deveres que sofre uma doença degenerativa seguir o percurso da sobrevida 

submetendo-o à tortura, sendo este proibido em nosso ordenamento jurídico. A 

prática da eutanásia daria a este humano a possibilidade de sair do sofrimento 

desumano, tanto do paciente quanto de seus familiares por presenciar o suplício e a 

mortificação do familiar. 

Por outro lado, no quarto capítulo buscamos esclarecer sobre a eutanásia, na 

qual recorrendo ao desenvolvimento histórico e conceitual da eutanásia de suas 

modalidades: Eutanásia ativa e passiva, ortotanásia, suicídio assistido, distanásia e 

mistanásia. 
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CAPÍTULO 1. BIOÉTICA PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA E BIODIREITO 

 

 

 

 

4.4. BIOÉTICA CONCEITO E ORIGEM 

 

 

 

A expressão “bioética” tem origem grega “bios” que, por conseguinte significa 

“vida”, sendo esta, a ciência que estuda biologicamente os seres viventes, em 

contrapartida a palavra ética, do grego ethiké “ética” busca estudar os valores 

humanos, no campo da bioética, é tida como a ciência que estuda o comportamento 

humano através da vida e da saúde a luz dos valores e princípios morais.1 

Segundo CLAUDIO COHEN2 apud Marcolino Jam (2018) esclarece, sobre a 

diferença entre moral e ética, a moral possui os valores absolutos adquiridos e 

aceitos por determinado povo, quando estes valores são corrompidos o indivíduo 

passa a ser punido. Quanto à ética, o autor tece o argumento de que existe três pré- 

requisitos sendo eles: Discernimento sobre os conflitos criados pelos indivíduos, 

capacidade de tomar partido entre a razão e sentimentos e a conexão entre 

determinada ação e decisão. 

A bioética que conhecemos na atualidade nasceu nos Estados Unidos entre 

o final dos anos 1960 e o começo de 1970. Fatores históricos, como o primeiro 

transplante de miocárdio (1967) contribuíram para demonstrar a necessidade do 

estudo dessa disciplina. O termo bioética ganhou destaque após estudos, realizados 

pelo oncologista Van Rensselaer Potter, em 1970, graças ao seu livro Bioethics. 

                                                
1 MICHAELIS. Dicionário online Michaelis. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=bioetica acesso em: (01 de outubro 
de 2018) 
2 Professor Associado da FMUSP, incumbido por lecionar as disciplinas de Bioética e 

bioética clínica e presidente da Comissão de Bioética do HC da FMUSP 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bf=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bt=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bpalavra=bioetica
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Bridge to the Future, publicado em 1971 nos Estados Unidos da América3. Na obra 

Bioethics. Bridge to the Future, Potter chama a atenção sobre a necessidade da 

existência de um bom relacionamento do homem para com a natureza. 

 Ao analisar a forma que o indivíduo se relaciona com a natureza Potter 

percebe que o indivíduo tem se tornado um câncer para a mesma. Sendo deste 

modo necessário o estudo de uma nova ciência para impor limites aos humanos 

quando a natureza, chamando-a de bioética. 

 

Desta forma relata Potter: 

 
O objetivo desta disciplina, como eu vejo, seria ajudar a humanidade 
em direção a uma participação racional, mas cautelosa, no processo 
da evolução biológica e cultural. Escolho “bio” para representar o 
conhecimento biológico, a ciência dos sistemas viventes, e “ética” 
para representar o conhecimento dos sistemas de valores humanos. 
(apud. Adriana Diaféria, 1999. p. 81) 

 

Mesmo que o médico Potter tenha instituído o termo bioética, esta ciência 

passou a ser questionada por não estar em conformidade com as carências dos 

indivíduos, necessitando assim, de novas interpretações, esta mudança aconteceu 

no ano de 1970 quando Kennedy Institute for Study of Human Reproduction and 

Bioethics, na Georgetown University de Washington (D.C.), para os cientistas de 

Kennedy Institute, a bioética não é a nova “ética científica”, mas sim a ética aplicada 

a um novo campo de estudo, o campo médico e biológico. Sendo esta aplicada na 

atualidade buscando impor limites éticos aos profissionais da saúde. 

Mesmo tratando-se de disciplina ju sedimentada, no século XXI a bioética, 

em relação do médico com o paciente, tem como pressuposto duas ideias principais, 

sendo elas: o princípio da beneficência, em que o médico só toma atitudes, 

priorizando o bem estar do enfermo, sendo o médico responsável por tomar todas as 

decisões cabíveis, concernente ao moribundo ter apenas a confiança em seu 

médico, sendo visível a relação de desigualdade moral. Na atualidade vemos que 

isso mudou na prática, os enfermos passaram a decidir se querem passar por um 

                                                
3Fermin Roland Schramm e Marlene Braz. Disponível em:  

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1335849/mod_resource/content/1/Introdu%C3%A7%C3

%A3o%20%C3%A1%20bio%C3%A9tica%20cronologia.pdf acesso em: 17 de dezembro de 

2018 
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procedimento invasivo ou não, se querem receber doação de sangue, dependendo 

sempre de seus valores morais e religiosos. 

LUCIANO DE FREITAS SANTORO (2012, p.99), apontou que a bioética é 

uma ciência que visa garantir a sobrevivência do universo, tendo- se assim um 

equilíbrio entre os humanos com o ecossistema, permitindo a participação do 

indivíduo na evolução biológica, e ciências biológicas, melhorando assim, sua 

qualidade de vida. 

MARIA HELENA DINIZ (2006, p.11), define bioética com base na 

Encyclopedia of bioethics de 1978, o conceito de bioética sendo “o estudo 

sistemático da conduta humana no campo das ciências da vida e da saúde, enquanto 

examinada à luz dos valores e princípios morais”. 

FERNANDA SCHAEFER (2007, p.42), explica de forma objetiva que Bioética 

é “o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e do 

cuidado da saúde, quando esta conduta se examina a luz dos valores e princípios 

morais” . 

No entanto o conceito da ciência bioética foi alterado no ano de 1995, 

passando a ficar conhecido como: 

 
Bioética é (...) o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo 
visão, decisão, conduta e normas morais – das ciências da vida e da 
saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num 
contexto multidisciplinar.4 

 
Com a edição do ano de 1995, o conceito da ciência bioética tem como 

objetivo não fazer referência aos valores e princípios morais. Sendo assim, 

reconhecida como estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e 

do cuidado à saúde, por este motivo adaptou-se ao pluralismo ético atual na área da 

bioética. 

Diante de tantos debates com base nos estudos realizados por Léo Pessini e 

Barchifontaine, em decorrência da mudança do conceito de bioética, a professora 

Adriana Diaféria, destaca que: 

 
(...) houve muita polêmica em torno dessa definição, devido à 
utilização da palavra “princípio”, que nos sugeria serem os princípios 
entendidos como regras normativas inventadas e aperfeiçoados pelos 
filósofos da moral aplicáveis aos problemas morais, quaisquer que 

                                                
4 Adriana Diaféria. Op. cit., p. 84. 
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fossem estes problemas. Assim, esta definição enfocava o 
conhecimento moral para os princípios éticos, excluindo, assim, os 
relacionamentos, emoções, narrativas, imagens, atitudes e 
convicções das pessoas envolvidas nos casos médicos, etc., como 
fontes sérias de conhecimento e normas morais.”5 

 

Estudar bioética vai além da deontologia médica, esta disciplina tem como 

finalidade analisar questões sociais, animais e ecológicas, ou seja, toda forma de 

vida dentro de uma sociedade pluralista, laica, igualitária que vive em conflitos. 

Estudar a bioética tornou-se viável quando se viu a necessidade de 

disciplinar o comportamento do homem frente às novas tecnologias e avanços, nos 

conhecimentos científicos, surgindo assim problemas éticos que nascem com o 

avanço das ciências tecnológicas e médicas no mundo contemporâneo, onde o 

homem passa a interferir nos processos de nascer e morrer, se achando heróis. 

Conclui-se assim, que a preocupação da bioética é preservar o ser humano em sua 

dignidade diante dos avanços tecnológicos e da ciência. 

Diante das discussões que nasceram com a bioética, em que o indivíduo 

passa a agir como suficientes utilizando-se da ciência para prolongar a qualquer 

custo a existência humana independente da ética, a liberdade da atividade científica 

é reconhecida como um direito fundamental, estando legitimado no artigo 5°, inciso 

IX da Constituição Federal de 19886, suas atividades não podem vir a atentar contra 

a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito, em decorrência desta situação, surge então a necessidade 

de uma nova disciplina da área jurídica denominada como biodireito será explanada 

nos próximos tópicos. 

 

 

 

 

1.2. PRINCÍPIOS INERENTES À BIOÉTICA 

 
 

 
A bioética tem como embasamento vários princípios, e foi através da 

                                                
5 Op. cit., p. 84. 
6 Art.5, IX dispõe: “ É Livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença 
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publicação da obra Princípios da Ética e Biomédica, do filósofo Tom Beauchamp e do 

teólogo James Childress, em 1979. Segundo Débora Diniz e Dirce Guilhem (2002, 

p.10-11) afirmam ser a primeira experiência de instrumentalizar os dilemas 

relacionados ás opções morais dos cidadãos no campo da saúde e doença. Os 

autores nesta obra presumiam que os impasses éticos poderiam ser resolvidos, 

através dos princípios éticos. 

Este instituto é dado o nome de teoria principalista por estar fundada em 

quatro princípios, sendo utilizado nos dias atuais, como parâmetros para as diretrizes 

da bioética, sendo eles: O princípio da autonomia; o princípio da beneficência; o 

princípio da não maleficência; e o princípio da justiça. 

 
 

 

1.2.1. O Princípio da Autonomia 

 

 

 

A terminologia da palavra autonomia tem origem grega autós (próprio) e 

nomos (regra, autoridade ou lei), significando desta forma, a regra que o indivíduo 

cria por si mesmo com base em seus conceitos éticos e morais não dependendo do 

terceiro, sendo assim, este princípio vem nos salientar que uma pessoa pode tomar 

suas decisões não dependendo do terceiro. 

Para OSCAR ERNESTO GARAY7, para enriquecer a existência da 

autonomia deve- se observar três requisitos: A) a vontade deve ser voluntária; B) o 

paciente deve-se ter esgotados as opções ou alternativas reais; e por fim, C) o 

indivíduo deve tomar a decisão livre de interferências externas advindas de outras 

pessoas é necessário que tenha todas as informações possíveis da posição que irá 

tomar. 

A discussão a ser tecida neste subtítulo sobre a manifestação da vontade do 

paciente em morrer, trazendo muitas discussões sobre a problemática, no primeiro 

momento o apetecer morrer causa inquietação para aquele que ouve alguém dizê-lo, 
                                                
7 GARAY, Oscar Ernesto. Tratado de la Responsabilidad Civil em las Especialidades 
Médicas. Buenos Aires: Errepar, 2009.t.I.p.282 apud Saldanha, Rodrigo Roger. Testamento 
Vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: Juruá, 2017.p.42 
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o que parece é que a vida segue um curso e manifestar essa vontade é um ato 

atentatório contra si mesmo, parecendo haver um instinto de conservação 

incansável, elo esse desfeito no momento em que o indivíduo aceita e respeita que a 

morte é um processo e esta faz parte se sua existência, mas que sabe que através 

de sua autonomia pode deixar de sofrer e tendo dignidade no momento de mais 

fragilidade. 

A possibilidade do indivíduo decidir sobre sua própria morte é enfatizado 

desde os primórdios da humanidade e atualmente discutido no mundo 

contemporâneo. Os gregos acreditavam que ao nascer cada indivíduo traz para si 

uma vida plena de felicidade ou de desgraça, cabendo a este aceitar e se curvar 

diante das adversidades, pois os acontecimentos futuros foram predeterminado. 

PLATÃO, no diálogo de Fédon, em que Sócrates está preso aguardando pela 

hora de sua morte, teria relatado “Assim como os escravos são propriedade de 

homens livres, os homens são propriedades dos deuses” (SÁ, 2012, p.6), ou seja, o 

filósofo nos faz lembrar sobre a divindade, de que dispor da própria existência 

inaceitável e profanação contra as divindades, porém é descaracterizado quando a 

autorização do autocídio é dada ao indivíduo através dos Deuses. 

A filosofia Kantiana nos dá o respaldo dizendo que o indivíduo não é 

determinado pela existência e conteúdo da moralidade exterior, mas sim do fato de 

conhecer e perceber a moral e o agir, dando assim a autodeterminação ao próprio 

indivíduo. 

Sendo assim na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant 

 tece: 

 

A autonomia, atrelando-a ao fundamento a priori de dever aplicável 
ao mundo sensível, de forma que um sujeito verdadeiramente 
autônomo seria aquele que age a partir de uma determinação interna, 
livre de inclinações, de forma que sua ação valeria para todo o ser 
racional em geral. (SÁ, 2012,p.7) 

 

 

Todos os seres racionais segundo o filósofo escreve no livro a 

“Fundamentação da Metafísica dos Costumes” o reconhecimento dos indivíduos 

como o fim em si mesmos, os legisladores Kant conceitua como reino dos fins, onde 

vários seres racionais serão interligados através de leis estando assim, submetidos a 

ela. 



18 
 

Aproximando o homem não falando em gênero e sim espécie no ponto 

central de que ele é o fim em si mesmo podendo assim discutir sobre questões 

filosóficas, sociais e jurídicas, podendo tirar suas próprias interpretações, tornando-

se um legislador universal sendo desta forma dotado de autonomia. 

KANT é contra a prática do suicídio para este filósofo o ser humano tem o 

dever de preservar a vida, preservando a si mesmo em seu estado de natureza, 

sendo assim uma ofensa do próprio homem para com os demais da sociedade. 

Diante da narrativa o indivíduo como fim em si mesmo teria a autonomia de 

morrer? 

Hodiernamente é comum nos noticiários a exposição de pessoas, estando 

estas em perfeito estado de consciência mental, ou representadas, ambos com 

interesse em comum, clamam para que lhes seja permitido o exercício da autonomia 

para morrer, muitos recorrem aos amigos íntimos ou familiares para que os libertem 

deste martírio que tornou sua existência. È árduo a situação de familiares que têm 

em suas casas doentes em estado vegetativo persistente8, ou aqueles que se 

encontra em coma, e que estão vivos por ventilação mecânica, outros acometidos 

por doenças degenerativas, tendo a vida prolongada, por alimentação mecânica 

(sonda nasogástrica). 

No filme “Mar Adentro” de (2004), dirigido por Alejandro Amenábar, Javier 

Bardem interpreta a luta inesgotável de Ramón Sampedro para através de sua 

autonomia, fosse outorgado sua morte - na juventude Ramón sofre um acidente que 

o deixou paraplégico, ficando enclausurado em sua cama por 28 anos, 4 meses 

(vinte oito anos e quatro meses) meses e alguns dias. Não vendo alternativa Ramón 

leva seu caso ao judiciário, sua luta judicial durou cinco anos, acreditando que ali 

encontraria o respaldo para alcançar a “morte digna”. Seu pedido não é aceito pela 

Corte, diante disso Sampedro não vislumbra alternativa, se não optar pelo suicídio, 

tendo cooperação de amigos para planejar teu suicídio de forma que não viesse a 

incriminar sua família ou amigos. No ano 1997, em novembro, mudou-se de cidade, 

tendo assistência de seus amigos, pois não era capaz de realizar atividades devido à 

                                                
8 Estado vegetativo ocorre em pacientes com desordem cerebral severo permanecendo em 
estado de vigília parcial mas o hipotálamo e o tronco cerebral (parte do cérebro que controla 
as funções vitais, tais como ciclos de sono, temperatura corporal, respiração, pressão 
arterial, frequência cardíaca e consciência) continuam a funcionar, o paciente é 
diagnosticado com estado vegetativo persistente (EVP) após um ano permanecendo em 
estado vegetativo. 
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tetraplegia. Em 15 de janeiro de 1998 foi encontrado morto, a necropsia indicou que 

a morte foi causada por ingestão de cianureto. Sampedro gravou seus últimos 

instantes de vida em um vídeo. Na filmagem, fica evidente que o mesmo teve a 

colaboração de seus amigos que colocaram um copo com um canudo ao alcance de 

seus lábios, no entanto o ato de tomar o conteúdo sólido foi de Ramón Sampedro. 

Vale ressaltar que mesmo havendo resistência médica por conta do 

paternalismo médico o princípio da autonomia do paciente tem ganhado espaço, 

como vemos alguns casos, apresentados recentemente pela mídia por todo Brasil. 

O primeiro documento de declaração prévia da autonomia e manifestação da 

vontade para pôr fim a vida foi firmado em Lisboa sobre os Direitos de Pacientes em 

1981, passando por duas revisões a primeira em 1995, na 47°Assembleia Geral em 

Bali na Indonésia, e a segunda e ultima em 2005, tendo como propósito garantir ao 

enfermo direito a informação sobre seu estado clínico, além de poder recusar o 

tratamento conforme suas decisões. 

No Brasil o tema veio à tona, após a VI jornada de direito civil, sendo 

apresentada a autonomia da vontade, de forma objetiva pelo enunciado 533, em 

queda a possibilidade ao paciente capaz, deliberar sobre todos os aspectos 

referentes a tratamentos que possam causar risco à vida: 

 
ENUNCIADO 533 – O paciente plenamente capaz poderá deliberar 
sobre todos os aspectos concernentes tratamento médico que possa 
lhe causar risco a vida, seja imediato ou mediato, salvo as situações 
de emergência ou no curso de procedimentos  médicos cirúrgicos 
que não possam ser  interrompidos. (SALDANHA, p.42- 43, 2017) 

 
Além do requisito da capacidade, é necessária a legitimidade temporal para 

que a manifestação do paciente seja coeso, onde as decisões serão tomadas a partir 

das experiências e comportamento sociais por este indivíduo vividas, passando 

assim, essas experiências influenciando-o para a tomada de decisão de forma 

subjetiva e livre. 

Diante do exposto, destaca Aldo Vendemiatti, com relação ao 

comportamento voluntário do indivíduo: “A vontade faz em modo que a ação que eu 

realizo seja "minha‟, que o meu comportamento surja de mim mesmo, do meu 

interior, ele faz em modo que eu seja autor e protagonista do meu agir, e não objetivo 
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passivo da ação alheia”9 

 
 

1.2.2. O Princípio da Beneficência 

 
 
 

A etimologia da palavra beneficência tem origem do latim bonum facere, 

significando assim, “fazer o bem”, tendo este princípio origem no juramento de 

Hipócrates10, que ficou conhecido como o “pai da medicina”, se compromete a aplicar 

regimes para o bem do enfermo, sem agir para causar danos ou a morte. 

Em outubro de 2017, a Associação Médica Mundial aprovou uma nova 

versão da Declaração de Genebra, o juramento hipocrático (anexo-A) ganhou nova 

versão visto que o mesmo se tornou obsoleto com o passar das décadas, 

necessitando assim, ser requalificado a fim de atender o interesse da sociedade do 

mundo contemporâneo. 

Segundo Aline Mignon de Almeida (2000): 

 

A ponderação entre os riscos e benefícios, tanto atuais como 
potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o  
máximo de benefícios e o mínimo de danos ou riscos[...]. 
 

 

É fácil a compreensão de que o princípio da beneficência está embasada no 

agir do médico em prol do bem-estar dos enfermos, maximizando os benefícios e 

minorar os possíveis prejuízos que venham surgir. 

Diante do exposto está previsto no capítulo I, incisos II e VI do Código de 

Ética Médica: 

 
Capítulo I [...] 

 
II. O alvo de toda a atenção do médico, é a saúde do ser humano, em 
benefício a qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional. 

                                                
9 Apud: VENDEMIATTI, Aldo. Em primeira pessoa: elementos de ética geral.Tradução de José 

Francisco de Assis Dias. Maringá: Humanitas Vivens, 2012.p.83. 
10 O Juramento de Hipócrates é um “juramento solene efetuado pelos 

médicos,tradicionalmente por ocasião de sua formatura, no qual juram praticar a medicina 
honestamente. 
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[...] 
VI. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para 
causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano 
ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e 
integridade. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009) 

 

Preceituando-se o dever ético do profissional da saúde em promover 

primeiramente o bem estar do paciente, necessitando muitas vezes de suas 

intervenções para garantir o bem-estar do acamado evitando na medida do possível, 

a existência de danos. 

 

 
 

1.2.3. O Princípio da Não Maleficência 

 

 
 
Etimologicamente maleficência, vem do latim, primum no nocere, significando 

“primeiro não prejudicar”. 

Luciano de Freitas Santoro (2012, p.103) afirma que, o médico não deve 

submeter um paciente, intencionalmente a um dano, não podendo também, expor a 

risco desnecessário, por atividades invasivas e inoportunas, sem que lhe cause 

benefício a sua saúde. 

É necessário explanar o princípio da maleficência, o objetivo deste, princípio 

é reduzir os efeitos indesejáveis de condutas, diagnósticos ou terapêuticos do 

paciente. Não se confundindo com o princípio da beneficência, uma vez que este se 

refere à obrigação ética do médico em neutralizar e reduzir o prejuízo do moribundo. 

Diante disto, fica evidente que o médico em relação ao princípio da 

maleficência deve evitar qualquer intervenção que tenha por finalidade única 

prolongar a vida do paciente, deve este princípio atuar em conjunto com o da 

beneficência, viabilizando os cuidados paliativos, reduzindo desta forma o sofrimento 

do paciente em estado terminal. (SANTORO, 2012, p.105). 

 
 

1.2.4. Princípio da Justiça 
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Etimologicamente, justiça vem do latim justitia. Sendo um princípio básico 

que mantém a ordem social através da preservação dos direitos individuais ou 

coletivos em sua forma legal. 

Tem como objetivo e requisitos primordiais o princípio da justiça a igualdade; 

equidade e justiça, como dispõe o artigo 10 da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos: 

 
Art.10. Igualdade, Justiça e Equidade 
 

A igualdade fundamental entre todos os seres humanos em termos 
de dignidade e de direitos deve ser respeitada de modo que todos 
sejam tratados de forma justa e equitativa. (UNESCO, 2006) 

 

Diante do exposto, é indispensável compreender que o papel do princípio da 

justiça no âmbito da bioética é proteger as pessoas enfraquecidas sendo em sua 

capacidade física e de tomar suas próprias decisões com base em suas convicções, 

tratando-as de forma justa cada um em sua particularidade. 

Sendo assim, o médico deve agir de forma imparcial e equitativa, evitando 

que os aspectos sociais, culturais, religiosos ou financeiros venha interferir em sua 

relação com o paciente (MENEZES, 2015, p.45). 
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1.3. BIODIREITO 

 
 

 
Biodireito é o ramo do Direito, pouco conhecido por se tratar de uma 

disciplina nova, estando em constante desenvolvimento da Ciência Jurídica. É sabido 

que o ordenamento jurídico brasileiro deve-se adequar as a nova realidade em que 

estamos inseridos, necessitando assim que seja realizada análises sob o foco da 

bioética e do biodireito necessitando serem discutidas e analisadas questões sobre: 

o aborto, ortotanásia, eutanásia, alimentos transgênicos, pesquisas com células 

tronco, e outros questionamentos a serem indagados demandando uma resposta 

jurídica, sendo papel do direito brasileiro refutá-las adequadamente.11 

Biodireito pode ser entendido como o ramo do desenvolvimento do Direito 

que tem como objetivo por regras (sinônimos) e normatizar os efeitos jurídicos da 

prática biotecnológica (Fernanda Schaefer, 2007, p.41). 

O conceito de biodireito é discutido entre autores que pensam de forma 

divergente, por ser este uma instituição independente ou microssistema, não sendo 

assim aprovado por todos os autores. Para Maria do Céu Patrão Neves12 biodireito é 

“é um fenômeno tipicamente europeu, sem correspondente exato na cultura anglo- 

saxônica, devendo constituir-se em espaço de interação interdisciplinar e não em 

mais um ramo do ordenamento jurídico”. 

Para VOLNEI GARRAFA13, há necessidade de um equilíbrio entre a 

liberdade do cientista e a imposição legal, devendo se criar normas positivas 

evitando-se as proibitivas, retrai o crescimento da ciência impossibilitando que a 

mesma traga benefícios para os homens. 

Seguindo o entendimento de Maria Helena Diniz (2010, p. 7-8) biodireito é 

entendido sendo o: 

Estudo jurídico que, tomando por fontes imediatas a bioética e a 
biogenética, teria por objeto principal, salientando que a verdade 

                                                
11 DireitoNet. Biodireito. Disponível  em: http://www.direitonet.com.br/dicionario_juridico.Acesso em: 
03 de outubro de 2018 . 
12 NEVES, Maria do Céu Patrão. Bioética e biodireito. In: NEVES, Maria do Céu Patrão. (Coord.). 
Comissões de Ética: das bases teóricas à actividade quotidiana. 2ª ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 
2002. p.499-502. 
13 GARRAFA, Volnei. Bioética e Ciência: até onde avançar sem agredir. In: COSTA, 

Sérgio Ibiapina Ferreira; OSELKA, Gabriel; GARRAFA, Volnei. (Orgs.) Iniciação à Bioética. 
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998. p. 105 
 

http://www.direitonet.com.br/dicionario_juridico
http://www.direitonet.com.br/dicionario_juridico
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científica não poderá acobertar crimes contra a dignidade humana, 
nem traçar, sem limites jurídicos, os destinos da humanidade. Por 
isso, como diz Regina Lúcia Fiuza Sauwen, “a esfera do biodireito 
compreende o caminhar sobre o tênue limite entre o respeita às 
liberdades individuais e a coibição de abusos contra o indivíduo ou 
contra a espécie humana” (...). 
 

 
 

Por sua vez, Renata Rocha (2008, p.131-132), compreende que o 

Biodireito: 

 
Cumpre a missão de guardar a vida humana, no sentido de proteger, 
de tutelar, de assegurá-la, tanto com relação ao ser humano 
individualmente considerado quanto com relação ao gênero humano, 
tanto com relação às presentes quanto às futuras gerações, em 
qualquer etapa de seu desenvolvimento, da concepção à morte, onde 
quer que se encontre, garantindo não só a vida, mas, sobretudo, vida 
digna, vida com dignidade. 

 
A incumbência do biodireito é regular as condutas dos humanos perante as 

inovações tecnológicas das ciências médicas e biológicas, objetivando preservar a 

dignidade da pessoa humana, não sendo este ramo do direito confundido com a 

bioética, mas é usado como fonte a fim de delimitar a bioética, pois, por si só não é 

eficiente para impor responsabilidades, por não ter força coercitiva, para a bioética 

cabe apenas estabelecer limites éticos e racionais para a construção de um 

biodireito, para delimitar, mas não proibir o desenvolvimento científica, de forma ética 

e responsável, estando assim a serviço do bem-estar dos seres humanos. 
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CAPÍTULO 2. VIDA, MORTE, PROCESSO DE MORRER E TESTAMENTO VITAL. 

 
 
 

 
2.1. VIDA 

 
 
 

A palavra vida é conceituada no Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa14 

compreendida como o período dividido entre o nascimento com vida, a morte e a 

existência de um ser, entusiasmo ou prazer; alma e espirito, acontecimentos 

relevantes na existência de alguém. 

O início da vida humana, no seu desenvolvimento natural, se trata de um 

período delicado do ponto de vista da Bioética. Segundo a teoria concepcionista, a 

vida se inicia-se com o encontro dos gametas, masculino (espermatozóide) e 

feminino (óvulo), em um processo de fusão de membranas ocorrendo à fecundação 

dos gametas (singamia). Após essa união, inicia a combinação genética e a evolução 

de um novo ser humano15 

Na fase antecedente à singamia, não há de se falar em nova vida humana. 

São apenas células, masculinas e femininas, e tem como única função a reprodução, 

mas não há de se falar na existência de vida biológica. Sendo assim, esta teoria se 

mostra frágil. Só com a fusão dos núcleos das células masculina e feminina que 

surge um novo genoma, distinto do dos progenitores.16 

A nova vida não é assim vida de qualquer dos progenitores, mas uma vida 

individualizada, ainda que se vá conformando no interior do corpo da mãe. Conduzirá 

ao nascimento de um novo ser no seu desenvolvimento natural. Isso não significa 

                                                
14 MICHAELIS. Dicionário online Michaelis. Disponível em: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno- portugues/busca/portugues-brasileiro/vida/ acesso em: (14 de 
setembro de 2018 
15 SOUSA, Fernanda dos Santos. Células-Tronco Embrionárias: Aspectos Éticos e 
Jurídicos da Utilização dos Embriões Excedentes para Fins Terapêuticos à Luz da Lei 

de Biossegurança. Mestrado em Direito, orientado pela Professora Doutora Ana Paula 
Sebbe Filippo, Santos, 2009, p. 65 
16 REBOUÇAS, Ramiro Carlos Rocha. Inconsistências da teoria concepcionista como 
absoluta e única de defesa do direito à vida frente aos conflitos jurídicos da 
anencefalia outros Disponível em:http://www.amems.org/amems/index.php?option=com_ 
com_content&view=article&id=247:juristas&catid=135:contra &Itemid=416.Acessoem 16 de 
setembro de2018 
 

http://www.amems.org/amems/index.php?option=com_co
http://www.amems.org/amems/index.php?option=com_co
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que antes da singamia os gâmetas não tenham relevância ética jurídica. Após a 

relação sexual e enquanto a singamia não opera têm relevo jurídico e poderão 

receber proteção específica; mas essa proteção não se confunde com a proteção da 

vida humana nascente. É indispensável que o nascimento ocorra com vida, sem isso 

não há nascimento e, portanto não há que se falar em proteção à vida. 

CANOTILHO (2000, p.523, 533, 539) exemplifica que o direito à vida, trata- 

se de direito subjetivo de defesa, sendo este indiscutível sendo garantida a todos 

indivíduos a tutela de não ter sua integridade física lesionada, também a garantia de 

uma dimensão protetiva deste direito à vida. Ou seja, os seres humanos têm o direito 

perante o Estado a não ser morto por este, e o Estado tem a obrigação de se abster 

de atentar contra a vida do indivíduo, e, por conseguinte, o sujeito tem o direito à vida 

perante os outros indivíduos da sociedade e estes devem inibir-se de praticar atos 

que atentem contra a vida de alguém. Fica evidente que o direito à existência trata-se 

de um direito, mas não é uma liberdade, visto que o indivíduo não pode dispor de sua 

existência, mesmo quando essa lhe cause tortura. 

Frente à quantidade de teoria que dispõe explicações em que se inicia o 

processo vital, não é difícil admitir que este ocorre, nas formas de reprodução 

sexuada, no momento da união dos gametas, cuja consolidação ocorre com a 

implantação ou nidação uterina.17 

O direito à vida é um direito fundamental, garantindo desta forma a proteção 

do embrião permitindo seu desenvolvimento, sendo este direito inato, absolutos, 

invioláveis e intransferíveis e imprescritíveis.18 

O embrião humano em desenvolvimento no útero materno tem a proteção 

garantida até o nascimento, por meio do disposto na segunda parte do artigo 2° do 

Código Civil Brasileiro, sendo assim uma garantia fundamental.19 

Segundo ALEXANDRE DE MORAES (2000, p.62), lembra-nos

 que: A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, sendo o 

dever do Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao 

direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. 

Diante disso fica evidente que o direito à vida, está correlacionado com a 
                                                
17 ROCHA, Renata da. O Direito à Vida e as Pesquisas com Células-Tronco: Limites Éticos e 
Jurídicos Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 80 
18 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª ed. revista e 
atualizada, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 180. 
19 MICHAELIS. Dicionário online Michaelis. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno- 

portugues/busca/portugues-brasileiro/morteacesso em: (14 de setembro de 2018) 
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dignidade, não tendo o indivíduo apenas direito de sobreviver, mas de viver 

dignamente com base em suas concepções. 

 
 

 
2.2.  MORTE 

 
 
 
 

A palavra morte é conceituada no Dicionário Michaelis da Língua 

Portuguesa20 sendo como a cessação da vida do ser humano, dada através do 

falecimento, tendo-se assim, o fim de sua vida; passagem da alma que estava ligada 

ao corpo material (perispírito) para o plano espiritual. 

Morte encefálica, ocorre quando as funções neurológicas estão ausentes, 

para que seja decretada a morte do paciente é necessário a realização de exames 

clínicos (cintilografia de perfusão cerebral, arteriografia, eletroencefalograma, doppler 

dentre outros), por dois médicos em pelo menos duas vezes, em intervalo de horas, 

tendo por finalidade constatar a ausência dos reflexos cerebrais.20 

O direito individual de cada ser humano no Brasil tem início a partir do 

nascimento com vida, muitos só enquanto muitos só podem ser exercidos com a 

maioridade. Os direitos inerentes ao indivíduo, cessam com a morte da pessoa 

natural ou com a declaração de sua ausência, conforme se verifica interpretando o 

artigo 6º do Código Civil.21 

É determinada a morte de uma pessoa com o fim de sua atividade neural, 

não havendo possibilidade de reversão deste quadro, mesmo que os demais 

sistemas anatômicos estejam em pleno funcionamento (respiratório, circulatório, etc) 

(FAUSTINO, 2008, p.79-80). O sistema neurológico acarreta a morte dos demais em 

atividade, sua paralisação, consequentemente levará a dos outros. 

A morte encefálica consiste na parada definitiva e irreversível do encéfalo 

(cérebro e tronco cerebral), onde estão presentes as estruturas responsáveis pela 

                                                
20  JusBrasil. A Lei e a morte encefálica Disponível em: 
https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/407089333/a-lei-e-a-morte-encefalica. Acesso em: 03 de 
outubro de 2018 
21 Obra citada, p.62 
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manutenção dos processos vitais autônomo, tal como a pressão arterial e a função 

respiratória, provocando assim a falência de todo o organismo em questão de tempo. 

Quando ocorre a cessação das funções citadas, a parada cardíaca é inevitável. 

(PESSOA, 2011.p.26) 

Impor a continuidade da vida de uma pessoa desenganada pela medicina, ou 

seja, paciente terminal, apenas para que sejam cumpridas metas estatísticas fere o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio dá garantias ao indivíduo 

através da autonomia de escolher como viver sua vida e, portanto, o mesmo pode 

fazer quanto a sua morte. Verifica-se que a manutenção da vida de um indivíduo por 

meio de técnicas, equipamentos e tratamentos fortíssimos, é desumana, 

transgredindo completamente sua dignidade (CUNHA, 2012, p.187- 188). 

É notório que a eutanásia e o suicídio assistido são contrários às leis 

brasileiras, pois exige uma ação por parte de terceiro, que abreviaria a vida de 

outrem. Mas, a distanásia não se mostra a melhor opção, visto que fere direitos 

fundamentais e da personalidade, a imposição de tratamentos inúteis e fúteis ao 

indivíduo cuja morte ocorrerá inevitavelmente. 

Desta forma, é digno e humano a adoção da ortotanásia aos enfermos que 

não desejam postergar sua vida, diante de uma doença incurável. Pois através da 

escolha deste procedimento o indivíduo não será submetido a tratamentos invasivos, 

mas, será apenas amenizando as dores e sintomas consequentes à doença. 

Ao reflexionar sobre a morte, vem imediatamente ao pensamento a morte 

clínica (e/ou biológica). Há diferentes interpretações para a conceituação da morte, 

podendo-se estabelecer as posteriores, segundo Juliana Marinho apud Siqueira- 

Batista e Schramm (2011, p.13): a) morte clínica, é determinada por parada cardíaca 

(com ausência de pulso e/ou pulsação do miocárdio), respiratória e midríase 

paralítica (que surge cerca de 30 segundos após a suspensão dos sinais vitais), 

podendo ser reversível, desde que sejam implementadas adequadas diligências de 

vivificação; b) morte biológica; ocorre gradativamente, diferindo da morte clínica, por 

ter caráter irreversível ( a ressuscitação não regridirá a midríase); caracteriza-se pelo 

extermínio celular em todo o organismo, o que habitualmente se desenrola ao longo 

de 24 horas (algumas células demoram esse período para findar); neste caso, pode-

se dizer que um evento essencial na morte celular é a ativação da enzima catepsina, 

recentemente, a lesão encefálica irreversível está sendo considerada morte 

biológica; c) morte óbvia, na qual o diagnóstico é inequívoco (evidente estado de 
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decomposição corpórea,decapitação, esfacelamento ou carbonização craniana); d) 

morte encefálica, que é compreendida como um sinônimo para a morte biológica 

(Resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina), necessitando de vários 

parâmetros a fim de atestar a lesão encefálica irreversível; e) morte cerebral, que não 

deve ser confundida com a morte encefálica, uma vez que pode ser feita a distinção 

entre ambas pela análise da respiração: esta função tem um “componente” voluntário 

e um involuntário, este último “comandando” o processo, por exemplo, durante o 

sono; nos casos de morte cerebral, perde-se a consciência da respiração, a qual 

permanece funcionando de forma “automática”; se há morte encefálica, o centro 

respiratório se torna danificado de forma irreversível, com a “vida” podendo ser 

mantida apenas com o emprego de instrumental técnico científico; f) morte jurídica, 

estipulando-se, no artigo 10 do Código Civil, que a morte termina com a finitude da 

vida da pessoa natural; entretanto, não estabelecendo a lei o conceito de vida e de 

morte; g) morte psíquica, a percepção psicológica da morte antecede, em um tempo 

variável, a morte biológica; o doente toma consciência da defluência progressiva e 

inevitável de sua vida, habitualmente após receber a notícia de ser portador de uma 

enfermidade insanável, por exemplo, um câncer disseminado; neste caso, a maior 

complexidade do conceito de morte psíquica é a similaridade entre a morte o 

processo de morrencia. 

 

 

 

2.3. PROCESSO DE MORRER E TERMINALIDADE HUMANA 

 
 
 

Em face da morte não temos nenhum controle, ela é inevitável. É inerente à 

vida humana, assim como o nascimento, a fome, a sede, a sexualidade, o riso, e, 

como tal, possui significados que vão além da sua representatividade.22  

O vocábulo "terminal" tem muitos significados. Um deles refere-se ao doente 

que se encontra na etapa final de uma doença, portanto próximo da morte sem 

perspectiva de continuidade de vida.23 

                                                
22 Maranhão JLS. O que é a morte? 4ª ed. São Paulo: Brasiliense; 1998 
23 MICHAELIS. Dicionário online Michaelis. Disponível em:< 
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A compreensão de morte na percepção do paciente terminal é distinta em 

cada fase do ciclo de vida. Segundo os autores, na infância, a morte é representada 

conforme se modificam o pensamento e a linguagem. Para o adulto, a morte 

depende da experiência física e psicológica da qual está vivendo. Para o idoso, a 

morte é configurada em uma perspectiva de maior aceitação.24 

A maior parte dos indivíduos não pensa a respeito da morte, por tanto não 

estão preparados para lidar com leveza a morte, incluindo os pacientes e seus 

cuidadores. A falta de esclarecimento, o medo de arrostar o fim da existência como 

algo natural, pode tornar a assistência a pacientes em fase terminal uma experiência 

horrenda para muitos profissionais. E, quanto mais jovem o paciente, mais difícil lidar 

com a situação. A morte é evento previsto para as pessoas idosas e, por isso os 

pacientes idosos têm melhor aceitação da morte.25 

Segundo Costa e Lima26, é preciso compreender as reações e 

comportamentos de negação tanto de pacientes quanto familiares, que podem 

apresentar diante da proximidade da morte, para que os profissionais de saúde 

possa se posicionar. As reações dos pacientes frente à morte ou a doença incurável 

pode ser as mais variadas Poderá aceitar ou negar; poderá ter o conhecimento de 

que está morrendo, mas emocionalmente se sentir incapaz de aceitar; ou poderá 

aceitá-la, mas não conseguir verbalizar a situação, visto que não estamos 

preparados emocionalmente e psicologicamente para lidarmos com a finitude da 

vida.27 

O indivíduo quando diagnosticado com uma doença potencialmente terminal 

é fator de desestruturação psicológica, fazendo com que pacientes e familiares 

passem por algumas fases emocionais características,28 ter ajuda profissional para 

                                                                                                                                                   

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/terminal/> 
acesso em: (16 de setembro de 2018) 
24 Borges ADVS, Silva EF, Toniollo PB, Mazer SM, Valle ERM, Santos MA. Percepção 
da morte pelo paciente oncológico ao longo do desenvolvimento. Psicol Estud. 

2006;11(2):361-9 
25 Kübler-Ross E. Sobre a morte eo morrer: o que os doentes terminais têm para 

ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 9ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes; 2008 
26 Costa JC, Lima RAG. Luto da equipe: revelações dos profissionais sobre o cuidado à 
criança/adolescente no processo de morte e morrer. Rev Latino-Am Enfermagem. 2005 

27 Oliveira MF, Luginger S, Bernardo A, Brito M. Morte: intervenção psicológica junto da 
família do paciente terminal [monografia]. Lisboa: Universidade Lusíada; 2004. 
28 Paiva FCL, Júnior JJA, Damásio AC. Ética em cuidados paliativos: concepção sobre o 
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acompanhar o processo de morte desses pacientes terminais, é saber que seu 

sofrimento e medo serão minorados, por estar recebendo auxílio tanto dos 

profissionais da saúde quanto seus familiares. 

Quando o indivíduo é diagnosticado com doenças terminais ou parcialmente 

terminais, ele pode passar por um ou todos os estágios, frente a notícia que mudará 

tudo a sua volta, é sentirá o chão estremecer, o esmorecimento toma conta do 

doente. 

Primeiro estágio29: negação e isolamento; trata-se de mecanismo de defesa 

temporário diante da morte. Ocorre com frequência no início da doença, e em 

pacientes e familiares que são pegos de surpresa, informados acerca do seu 

diagnóstico. A intensidade e duração desse estágio dependem da capacidade do 

doente, e das outras pessoas que convivem com ele, para lidar com esse 

padecimento. No entanto, a fase da negação não postergar no tempo. É sensato 

falar sobre a morte com pacientes e familiares antes que ela ocorra de fato e desde 

que o queiram, até porque é menos penoso para a família discutir esses assuntos em 

tempos de relativa saúde e bem-estar do paciente. Além do mais, procrastinar esse 

tipo de conversa não trás benefício ao paciente terminal em nenhum sentido. 

Segundo estágio30: raiva; esse estágio pode estar relacionado à debilidade e 

à falta de controle sobre a própria vida. É extremamente difícil lidar com o paciente 

nessa fase: faz exigências, se revolta, solicita atenção contínua, faz críticas e tem 

explosões comportamentais, ou quando se sente incompreendido e desrespeitado. 

Neste estágio é importante que a equipe médica e familiar tenha paciência e se 

conscientize com a angústia, tristeza e negação transformada em raiva no paciente 

que teve de interromper as atividades da sua vida por causa da doença. 

Normalmente costumam se revoltar contra Deus, o destino, buscam até mesmo 

depositar a culpa em alguém próximo. 

Terceiro estágio31: barganha; nessa fase, o paciente tenta negociar com 

                                                                                                                                                   

fim da vida. Rev. Bioét. vol.22 no.3 Brasília Sept./Dec. 2014 apud Kübler-Ross E. Sobre a 
morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, 
religiosos e aos seus próprios parentes. 9ª ed. São Paulo: Martins  Fontes; 2008 
 
29 Paiva FCL, Júnior JJA, Damásio AC. Ética em cuidados paliativos: concepção sobre o 

fim da vida. Rev. Bioét. vol.22 no.3 Brasília Sept./Dec. 2014 apud Kübler-Ross E. Sobre a 
morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, 
religiosos e aos seus próprios parentes. 9ª ed. São Paulo: Martins  Fontes; 2008 
30 Ibid. 
31 Ibidem. 
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Deus, ou até mesmo com médicos, afim de que seja adiado o desfecho inevitável. 

Acreditam ainda, se forem pacientes obedientes não questionadores e alegres o 

médico fará com que melhorem. Geralmente, a pessoa que se encontra nessa fase 

faz promessas em sigilo, contando com a possibilidade de ser recompensada por seu 

bom comportamento e que da noite para o dia a doença desaparecerá de seu corpo. 

Por este motivo o paciente tende a se manter sereno e reflexivo. 

Quarto estágio32: depressão; Ocorre quando o paciente se encontra em fase 

terminal e tem consciência da sua debilidade física; entretanto, não pode mais negar 

sua doença. Está fase costuma ser a mais dolorosa, tanto para a família quanto para 

o paciente indivíduo, muitas vezes é forçado a submeter-se a mais uma 

hospitalização ou a outra cirurgia. Nesta etapa a depressão assume quadro clínico 

característico: desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, choro etc. È neste momento 

que o paciente tem o discernimento, de que está prestes a perder tudo que ama por 

isso o recomendado é que passe os últimos momentos com pessoas que realmente 

lhe são caras e que as tentativas anteriores não deram certo: negar não adiantou; 

revoltar-se e fazer barganhas, também não. Diante disso, é necessário deixá-lo à 

vontade para externar seu pesar e assim aceitar. 

Por último o quinto estágio33: aceitação; Kübler-Ross citado por Paiva34 

conclui que, no último estágio, os pacientes que viveram a doença e receberam 

apoio podem chegar a essa fase aceitando o processo. O paciente manifesta 

tranquilidade e pode permanecer em silêncio. Já não experimenta o desassossego 

nem posterga sua realidade. Esse é o momento em que os familiares mais 

precisarão de amparo, ajuda e compreensão, devendo a equipe responsável ter 

ciência do estágio pelo qual o paciente está passando. 

Conhecer os principais fatores implicados no processo do adoecer e morrer é 

de grande relevância. É necessário amparar o paciente terminal, amenizando seu 

sofrimento e sentimento de impotência. O paciente se sentirá confortado ao saber 

que não foi esquecido, mesmo quando não houver mais nada a se fazer. Os 

cuidados paliativos vão ao encontro das carências do paciente terminal, podendo 

                                                
32 Op.cit. 
33 Op.cit. 
34 Paiva FCL, Júnior JJA, Damásio AC. Ética em cuidados paliativos: concepção sobre o fim da 
vida. Rev. Bioét. vol.22 no.3 Brasília Sept./Dec. 2014 apud Kübler-Ross E. Sobre a morte e o morrer: 
o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus 
próprios parentes. 9ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 2008 
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minorar a dor e o sofrimento mantendo sua dignidade. 

 
 
 

5.4. TESTAMENTO VITAL 

 
 

Historicamente falando, o primeiro testamento vital teve origem nos Estados 

Unidos, no ano de 1967, através do advogado de Chicago, Luis Kutner, que elaborou 

um documento para um cliente que recusava receber determinados tratamentos se 

um dia sobreviesse enfermidade terminal, surgindo, desta forma, o famoso termo 

living will, sendo o testamento vital propriamente dito. 

A palavra “testamento vital” pode ocasionar ambiguidade com o instituto do 

testamento, de eficácia causa mortis. Os institutos se assemelhavam-se por se 

tratarem de um negócio jurídico, unilateral, personalíssimo, gratuito e revogável, 

consideram-se métodos diferentes, por duas características: a produção de efeitos 

post mortem e a solenidade. (DADALTO, 2015, p.89) 

Diferente do que é apresentado no Código Civil de 2002, que passa a ter 

validade jurídica no momento em que o testamentário falece. Algumas considerações 

se fazem pertinentes quanto ao conceito. Segundo entendimento de Flávio Tartuce 

(2009, p. 433.), testamento, é o exercício da autonomia privada, como típico instituto 

mortis causa, dando ensejo a abertura da sucessão testamentária, podendo este, ser 

de cunho patrimonial ou não, sendo redigido por ato de última vontade, sendo esse 

ato unilateral, personalíssimo e revogável conforme vontade do testador. 

Para Silvio Rodriguez (2003, p.146) “testamento é negócio jurídico unilateral 

em que seu autor faz disposição da totalidade de seus bens, ou de parte deles, para 

depois de sua morte” 

Cabe à doutrina explanar sobre o testamento, visto que no Código Civil de 

2002, os legisladores não apresentou uma conceituação clara, diferente do código de 

191635, no entanto é a partir do artigo 185736 do Código Civil vigente, que trata sobre 

                                                
35 Art. 1.626. Considera-se testamento o ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com 
lei, dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para depois da sua morte.” (Código Civil 
de 1916). 
36 Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, 

ou de parte deles, para depois de sua morte. 

§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. 

§ 2o São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o 
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o testamento. 

Alguns doutrinadores criticam a expressão “testamento vital”, pois pode 

trazer equívocos com relação ao testamento tradicional. Chamam assim, o 

testamento vital de ”diretivas antecipadas da vontade do paciente” 

O testamento vital vem ganhando visibilidade hodiernamente no Brasil. 

Defende-se a legitimidade do testamento vital, sendo de manifestação escrita, 

realizado por pessoa capaz, sem interferência de terceiros e consciente, é através 

deste documento que o indivíduo expresse suas vontades e preferências, devendo 

estas serem respeitadas, em casos de cometimento de doenças degenerativas que 

possam impossibilitar a comunicação do paciente, impedindo assim, a manifestação 

da vontade por parte do titular. 

Diante disso, Maria Freire de Sá, ensina que a morte põe fim ao processo 

dialético de ser indivíduo detentor de direitos e obrigações, desta forma a morte é 

manifestação da pessoalidade, ainda que seja para o seu fim. (SÁ, 2012, p.83) 

O testamento vital é tido como negócio jurídico unilateral, tendo como 

finalidade os cuidados futuros de saúde em caso de incapacidade, este negócio 

jurídico passa a ter produzir efeitos a partir do momento em que o seu autor seja 

considerado doente em fase terminal e não esteja mais de posse das suas 

faculdades mentais. 

O testamento vital trata-se de documento, elaborado por pessoa capaz, com 

o objetivo de despojar-se de cuidados, intervenções e procedimentos que deseja ou 

não ser submetido a tratamentos invasivos, caso venha ser diagnosticado com uma 

doença, sem perspectiva de melhora terapêutica. (DADALTO, 2014, p.102). 

Fica evidente que o testamento vital é o meio pelo qual o indivíduo vai 

manifestar suas vontades de forma antecipada, seja em recusar um tratamento ou 

ficar a disposição do mesmo, deixando claro como deseja viver os momentos finais 

de sua existência. (NERY, 2014, p 74) 

No Brasil inexiste legislação específica que trate sobre o tema, no entanto 

existem inúmeras interpretações que fornecem sustentação jurídico-legal para a 

aplicação de tal instrumento. (LIMA, 2018, p 21) 

O Conselho Federal de Medicina, pensando em minorar as consequências 

do abandono legislativo, com o propósito de evitar medidas terapêuticas 

                                                                                                                                                   
testador somente a elas se tenha limitado. 
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desnecessárias, passou a regulamentar através de normas médicas. A primeira 

resolução foi publicada em 28 de novembro de 2006, n°1.805/2006, e a segunda em 

31 de agosto de 2012, n°1995/2012 (anexo-B). Mesmo as resoluções do Conselho 

Federal de Medicina, não possuírem força de lei, elas vieram para contribuir com a 

ideia do testamento vital é válido, tendo os profissionais da saúde o deve cumprir 

com as resoluções. 

O artigo 2° da Resolução de 2012 (anexo-B) coloca em pauta que: “Nas 

decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de 

comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o 

médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade”. 

Cristina Lopes Sanchez (2003, p.48), identifica dois objetivos fundamentais 

no testamento vital, o primeiro é a possibilidade de serem atendido as vontades dos 

pacientes no momento vulnerável e terminativo de suas existência; e segundo dar 

respaldo ao profissional da saúde para tomada de decisões em situações 

conflituosas. 

Viabilizar que o indivíduo exterioriza por meio de documento o fim de sua 

pessoalidade é fazer com que ela determine sua finitude, seus desejos enquanto 

detentor de direitos e agente de sua própria existência, sendo garantido o direito a 

cada indivíduo do exercício de sua dignidade. 
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CAPÍTULO 3.  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DIREITO A MORTE DIGNA. 

 
 
 

 
3.1. DIGNIDADE DA PESSOA 

 
 
 

Antes de adentrar as considerações sobre o termo dignidade da pessoa 

humana, é sabido que se trata de um princípio constitucional, para que possamos 

entender é necessário saber a etimologia da palavra. 

Dignidade, em sua etimologia refere-se a um indivíduo que possui a 

qualidade de digno, com grandeza palavra de origem latim “dignitas dignitatis”37 A 

origem da palavra “dignidade‟ ou “dignitas‟ tinha como significador a admiração, 

honradez, virtude e consideração, o mérito, a referência e respeito por se tratar de 

pessoa digna, sempre de forma a exaltar positivamente determinado indivíduo. 

(GARCIA, 2003, p.34) 

A origem axiológica da palavra pessoa tem expressão latina conhecida como 

“personare,”38 outrora reportava aos atores como forma de fortalecer suas vozes. No 

entanto é adotada no linguajar jurídico, reportando a todos os seres da espécie 

humana, fazendo-se a junção das duas palavras, facultando a dignidade aos 

indivíduos sem distinção. 

Interpretar e conceituar o princípio da dignidade humana é uma tarefa difícil, 

por abrir um leque de interpretações baseando-se no subjetivo de cada indivíduo, 

torná-la constitucional é fundamental, quer dizer que a qualquer momento este 

direito, pode o Estado tutela-lo é o que acontece quando um paciente terminal é 

privado de exercer sua autonomia no momento que decide praticar a eutanásia. 

                                                
37Michaelis,DicionárioBrasileirodeLínguaPortuguesa.Em:<http://michaelis.uol.com.br/bus
ca?r=0&f=0&t=0&palavra=dignidade>. (Acesso em 25 de agosto de 2018) 
38 Idem. Em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=pessoa>. (Acesso 

em 25 de agosto de 2018) 
 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bf=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bt=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpalavra=dignidade
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bf=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bt=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpalavra=dignidade
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;amp%3Bamp%3Bf=0&amp;amp%3Bamp%3Bt=0&amp;amp%3Bamp%3Bpalavra=pessoa
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RIZZATTO NUNES (2002, p.45 e 46), explana que o princípio da dignidade 

humana, não está direcionado em discutir se o indivíduo é por sua natureza bom ou 

mau, pois qualificar o indivíduo seria uma maneira de relativizar o princípio da 

dignidade, desta maneira o estudioso deixa em evidência que o princípio não pode 

ser relativizado uma vez que é absoluto. Ficando desta forma evidente que a morte 

não pode ser antecipada, pois estaria o indivíduo relativizando este princípio 

constitucional. 

No texto constitucional o legislador deixa claro no artigo 5°, inciso III que 

nenhum indivíduo será submetido à “tortura”, “tratamento desumano” ou 

“degradante”39 Nessa transcrição fica claro que o interesse do constituinte é a 

preservação da dignidade do indivíduo e conseguinte tutelar a vida como um bem 

inviolável. 

Tutelar e afirmar que o indivíduo, sendo este detentor de deveres para com a 

sociedade possui o direito a uma existência digna, ou seja, viver com dignidade é 

assegurar que este ser terá autonomia vital, e sua autodeterminação relativamente 

ao Estado, às entidades públicas e os outros seres humanos. 

Para tecer um argumento plausível referente à tutela que o estado tem sobre 

a vida do indivíduo é necessário estudar o porquê a vida se tornou um bem 

indisponível. O indivíduo é um ser racional e deve ser tratado como fim em si mesmo 

e não como meio, sendo moldado por sua moral, independente de normas jurídicas, 

religiosas ou consuetudinárias, para o filósofo KANT, o homem, possui por sua 

natureza a dignidade em sua razão. Ou seja, não podemos quantificar o indivíduo, o 

Estado obriga o moribundo à vida indigna e miserável por não lhe oferecer meios 

para realização da eutanásia, as pessoas recebem o cuidado paliativo, entretanto 

muitas vezes não é suficiente, pois as mesmas ficam esperando seu corpo morrer, 

algumas levam anos para que isso aconteça e com sofrimento surreal. 

Negar a eutanásia ao paciente terminal é o mesmo que infligir sua dignidade 

e expondo o mesmo ao tratamento desumano, degradante equiparando- o com a 

tortura. È obrigá-lo a viver em cárcere do próprio corpo, muitas vezes vendo a 

imobilidade causar em seu corpo úlceras de pressão conhecida popularmente como 

                                                

39 Vade Mecum Saraiva Compacto.Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 
colaboração de Lívia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha. São Paulo: Editora Saraiva, 19. 
Ed.,2018, p.5. 
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“escaras”.  

Ingo Sarlet considera a dignidade: 

“A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos”. (SARLET, 2002, p.62). 
 

 
Dessa maneira, dignidade pode ser entendida como o tratamento igualitário, 

compassível, ofertados pelo Estado, permitindo a vivência em sociedade de forma 

mais humana e participativa. A dignidade humana é a base para o nascimento e 

existência de vários direitos fundamentais, conforme Alexandre de Moraes (2010, 

p.23), a dignidade da pessoa humana possui importância espiritual e moral, traduzida 

singularmente na autodeterminação da própria vida. 

Hodiernamente vivemos no âmbito onde tudo se posterga, as incertezas que 

vem a tona é, se o doente que vive em estado terminal tem qualidade de vida frente 

à condição em que está vivenciando. Diante disso, Maria Helena Diniz clarifica que o 

óbito não pode ser evitado, por se tratar de um processo em que estamos 

predestinados, ainda mais em casos de doença intransponível, ressalta ainda o fato 

de cuidar e não curar, devendo o médico buscar formas de aliviar o padecimento, o 

indivíduo pode ser curado de uma doença grave, mas, mesmo assim será mortal. 

(DINIZ, 2006, p.409) 

Entretanto DINIZ se posiciona de forma contrária a prática da eutanásia, diz 

que não é possível aceitar a legitimidade na prática sendo tutelada 

constitucionalmente. Dado que não é direito do indivíduo dispor de sua vida, e tão 

pouco um terceiro, não pode sequer o indivíduo renunciar de ser assistido por um 

médico mesmo que este cuidado seja parcialmente eficaz. (DINIZ, 2006, p 392) 

È necessário ponderar a possibilidade de uma morte digna em face de uma 

existência tendente ao sofrimento insuportável e imensurável. Se ainda não há na 

legislação brasileira, um dispositivo que permita o indivíduo a morte menos dolorosa 

e mais digna, pelo menos, há de ser necessário um meio de dar liberdade de optar 

por tratamentos ao paciente, cabendo apenas a este decidir até que ponto vale estar 

vivo, com o propósito de apenas prolongar sua vida estando ela sem qualidade. Não 
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é somente viver, mas sim viver com dignidade, com o mínimo de cidadania, com 

liberdade, prazeres, tendo integridade física e moral. 

 

 

 

 

 

3.2. DIREITO À VIDA 

 
 
 

O direito à vida é tratado constitucionalmente no caput do artigo 5°, como 

direito fundamental, sendo garantida sua inviolabilidade seja para brasileiros natos ou 

naturalizados40 oferecendo assim, a possibilidade do cidadão não ser privado da 

vida, como garantir que o mesmo tenha uma vida digna. 

Tendo como base o artigo 2°do Código Civil de 2002 dispõe que a 

capacidade civil do indivíduo inicia a partir do nascimento com vida, no entanto a 

legislação brasileira protege o indivíduo desde sua concepção os direitos do 

nascituro (aquele que é concebido e não nascido, tendo este mera expectativa de 

vida).41 

Segundo a estudiosa LUCIANA RUSSO (2009, p.88) a vida deve ser 

analisada no sentido amplo, pois a mesma é relevante ao indivíduo, diz ainda que 

sem vida não há que se falar em dignidade. 

A vida é tida como bem supremo tido como um pré-requisito para a 

coexistência dos demais direitos defendidos constitucionalmente. (TAVARES, 2010, 

p.569). 

É claro que o direito à vida é defendido afinco através de segurança pública, 

proibindo a justiça privada, assegurando a todos cidadãos a inviolabilidade de suas 

vidas. Mas além do Estado assegurar constitucionalmente o mínimo de vida, sendo 

esta compatível com a dignidade humana. (TAVARES, 2010, p.570) 

                                                
40 CAMPOS, Jeferson de. Direitos Fundamentais: direito à vida, 2016. Disponível em: 

<https://jeferssoncampos7.jusbrasil.com.br/artigos/327902431/direitos-fundamentais- 
direito-a-vida>. Acesso em: 25 de agosto de 2018. 
 
41 BRASIL. Código Civil brasileiro, Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 
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Na medicina, a compreensão que se tem sobre o indivíduo é que este possui 

código genético, sendo definido a partir de sua concepção. Alguns estudiosos 

acreditam na teoria que mesmo tendo a base genética estabelecida, o embrião 

necessita se desenvolver mais, partindo do entendimento desses estudiosos a vida 

se inicia desde a nidação; ou quando se inicia o parto, ou após a formação do 

sistema nervoso. 

Entender o que se trata a vida é complicado por estar em constante 

transformação, não somos dotados de imortalidade, não podendo desta forma a vida 

ser analisada apenas no sentido orgânico, mas, sim em sua acepção biográfica. 

(SILVA, 2014, p.199) 

Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA (2014, p.199) a vida é constituída por 

elementos físicos, psíquicos e espirituais, sendo assim, um bem jurídico, sendo de 

fonte primária é dela que nascem os demais direitos tais como: a igualdade, a 

liberdade, a intimidade e outras garantias. 

Enfim, o direito à vida para alguns é absoluto e oponível erga omnes e para 

outros e segundo entendimento jurisprudencial não há que se falar em direitos 

fundamentais absolutos. Contudo, a sociedade contemporânea é incentivada a 

exaltar discussão acerca da mitigação do direito à vida, sucedido pelas mudanças de 

valores que ocorre devido a evolução social. O tema deve ser discutido, devido a 

importância e relevância no campo jurídico. A renúncia da vida é questão jurídica, 

não apenas, religiosa, medicinal ou moral. 

Em consoante, é compreendido para que o indivíduo viva com qualidade 

deve além de biologicamente, desfrutar de valores espirituais e morais. Além do 

mais, a vida em processo de morrencia, inativa é, no mínimo, questionável. Será que 

o vegeto possui qualidade de vida, estando este no leito hospitalar, não tendo 

reações e sensações quanto ao calor, frio e o qual é a qualidade de vida que possui 

uma pessoa vegetando no leito hospitalar, sem reagir a sensações naturais como o 

frio, calor e carinho de seus amigos e familiares. 
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6.4. DIREITO À MORTE DIGNA 

 
 
 

Preliminarmente, é indispensável salientar que, a morte digna a que se 

propõe-se a expor, diz respeito à morte enfrentada de acordo com a dignidade 

pessoal de cada indivíduo. Dignidade pessoal, é a circunstância considerada por 

cada indivíduo para viver dignamente, não dependendo de conceitos genéricos 

acerca do que seria a reputada dignidade da pessoa humana, até porque, a definição 

desse conceito não guarda consenso, e, ao que parece, não guardará, pelo menos 

em um futuro próximo, havendo consenso, isso sim, acerca da dificuldade de sua 

definição, segundo Meirelles (2009, p.336). 

A morte é um processo inerente ao próprio processo vital. A morte digna 

seria aquela que sucede no momento escolhido pelo próprio titular da vida, buscando 

no fim de sua existência a preservação de sua dignidade pessoal. Diante disso, a 

morte seria digna caso correspondesse ao que o paciente terminal entenderia por ser 

digno para sua própria existência. A despeito da morte, a única certeza que temos é 

que ela faz parte do processo vital, sendo desta forma inevitável, sendo este o motivo 

pelo qual se busca o critério de morte digna e piedosa. 

Defender a possibilidade do indivíduo ser capaz de exercer sua autonomia 

de escolha entre a vida ou a morte piedosa, é terrificante justamente pelo medo 

ligado à ideia de extinção, de deixar de viver, e a tentativa de torná-la um momento 

um tanto quanto mais confortável, buscando através deste ato, esquivar-se do 

sofrimento exacerbado, é, por assim dizer, buscar a dignidade deste momento cheio 

de medos e inseguranças por sua própria natureza, respeitando a dignidade da vida 

do doente terminal. 

GIOSTRI (2006, p.155-170) destaca que os indivíduos têm direito a viver 

com dignidade. E do mesmo modo ter o direito de ver respeitada a sua dignidade 

durante toda a vida, merecem ainda as vontades individuais ser respeitada no 

momento em que é chegada a hora irrefutável da decisão entre a morte digna 

misericordiosa, e aquela prolongada, com imensurável dor e sofrimento. 

DWORKIN (2003, p.362) defende a morte digna, o autor utiliza o argumento 

que todos os dias, ao redor do mundo, pessoas em perfeito estado psíquico, 

requerem que lhes seja permitido morrer, muitas vezes implorando que outras 
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pessoas os suprimam a vida. Algumas delas se encontram em processo de morte, 

em estado de insuportável sofrimento, e outras, preferem morrer por não quererem 

mais permanecer vivas da única maneira que lhes resta. 

Existem casos em que os familiares pedem concessão para pôr fim à vida de 

algum membro da família, visto que o mórbido em questão está em estágio 

vegetativo irreversível. 

Para FABRIZ (2003, p.398), expõe que a rejeição para fazer determinado 

procedimento terapêutico não significa que o paciente está renunciando a vida. O 

indivíduo, com base em sua existência, faz sua escolha, arcando com os possíveis e 

prováveis riscos. 

A morte faz parte do próprio processo de vida. O paciente, autônomo, ao 

decidir morrer, será responsável com a possibilidade de alcançar seu propósito, que 

é a morte, por entender alcançar uma morte digna. 

PESSINI (2004, p.33) escreve que morrer com dignidade é um termo 

complexo e inclui assistência e um ambiente afetivo. A morte digna precisa ocorrer 

em um recinto específico, cercado de pessoas as quais se possui um vínculo afetivo. 

A preservação da vida é tida apenas pelo privilégio de sua dimensão biológica, sendo 

negligenciada a qualidade de vida a ser proporcionada ao indivíduo. Segundo Sá 

(2001, p.195), não pode mais ser considerada nos dias hodiernos, de acordo com 

esse entendimento. Prolongar a vida pode ser justificado caso traga algum benefício 

significativo na qualidade da existência do paciente, e desde que não fira a dignidade 

do viver e do morrer, do contrário, a morte digna deve ser aceita, por respeitar todas 

as dimensões constitutivas de um indivíduo, e não apenas a questão biológica. 

A morte deve ser enfrentada, então, como parte essencial da vida e algo que, 

nos propicia sentido, não permitindo que ela seja ininterrupta e inóxia de acordo com 

Cabette (2009, p.124). 

Seguindo o mesmo raciocínio MÖLLER (2007, p.186), a dignidade pessoal (e 

a questão da morte digna) se tratar de um valor imensurável, deve ser analisado 

caso a caso, cabendo ao paciente terminal à exposição do conteúdo do que seria 

uma morte digna para sim, com finalidade de colocá-la em prática. 
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CAPÍTULO 4. EUTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO: EM BUSCA DOS 

ARGUMENTOS POR UMA MORTE DIGNA. 

 
 
 
 
 

4.1 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO ACERCA DA EUTANÁSIA. 

 
 
 

A prática da eutanásia é exercida desde os primórdios dos tempos, por 

consideráveis grupos e povos, dentre eles, os Celtas tinha a tradição dos filhos 

executar seus pais, quando estivesse com idade avançada ou inválidos, dando deste 

modo, fim a vida de seus descendentes. Na Ásia, na Índia precisamente, os doentes 

analto, eram carregado até o rio Ganges, suas narinas e boca tapados com barro, 

após o feito, os indivíduos eram arremessados ao rio para morrerem.42 

Na Grécia e Roma antiga, o suicídio assistido e a eutanásia eram realizados 

em grande escala. Os idosos era levados à festas onde lhes ofereciam veneno. 

Assim como em Atenas o Senado tinha o poder de exterminar os moribundos, velhos 

dando-lhes bebida venenosa, os recém-nascidos com má formação eram jogados do 

Monte Taijeto. (Ferreira, 2014, p.10) 

Segundo Maria Helena Diniz (2009, p.386) neste período executar doentes e 

idosos, em rituais bárbaros era costumeiro. Os judeus ofereciam aos crucificados o 

vinho da morte. Os nascituros defeituosos eram mortos pelo seu povo (Brâmanes) 

por serem considerados imprestáveis, visto que não iriam contribuir para o 

crescimento da sociedade. 

Encontramos na própria bíblia trechos que faz alusão a prática da eutanásia, 

no livro de Samuel, na passagem em que Saul43 na ânsia de fugir de seus inimigos 

para não virar prisioneiro se lançou sobre sua espada, sem êxito teve que pedir 

auxílio a seu escravo para pôr fim ao seu sofrimento. Que faz referência à prática da 

eutanásia. 

                                                
42 BIZATTO, José Ildefonso. Eutanásia e Responsabilidade Médica, Leme, Ed. de Direito, 2000 
43 Bíblia Católica, Samuel capítulo 31, do versículo 01 ao 05. Disponível em : 
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/i-samuel/31/. Acesso em : 17 de outubro de 2018 
 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/i-samuel/31/
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Os valores sociais, culturais e religiosos vêm sendo analisados desde a 

Grécia antiga, temos como exemplo Platão, Sócrates e Epicuro, sustentam que o 

sofrimento resultante de uma doença extremamente dolorosa poderia fundamentar a 

prática do suicídio. Já Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates apresentava ideia.contrária, 

não aceitavam a prática da eutanásia. Para Platão os velhos e indivíduos acometido 

por doenças incuráveis, justificaria o suicídio uma vez, que ambos não poderiam 

contribuir economicamente com a sociedade em que estão inseridos. (FERREIRA, 

2014, p.10) 

PLATÃO em sua obra República (1949, p.101-159) expõe seu pensamento 

sobre a prática da eutanásia, em sua concepção a cidade era como um corpo e a 

função dos médicos na pólis era livrar- se dos enfermos, onde o Estado deveria 

cuidar dos sãos de corpo e alma, mas deveria por fim a vida dos moribundos que 

nada teria a contribuir. 

As discussões acerca da eutanásia não ficaram apenas na Grécia, ganhou 

expansão em VII (69 aC-30 aC) no Egito Cleópatra criou uma academia, em que 

destinava para estudar formas menos angustiantes para morrer. (FERREIRA, 2014, 

p.11) 

Historiar a trajetória da eutanásia faz-se necessário mencionar o médico e 

filósofo pai da ciência experimental Francis Bacon (1561-1626) em seus escritos nos 

faz pensar a respeito da sociedade contemporânea, inclusive fazendo nos analisar 

sobre a sobrevida, se temos condições técnicas e materiais, se devemos prorrogar a 

existência. Bacon afirma que a morte é extremamente horrível, entretanto defendia 

quando esta fosse praticada para mitigar o sofrimento. 

A discussão sobre a prática da eutanásia transitou ao longo da história da 

humanidade. O ápice ocorreu no século passado em 1895, em Prússia, durante a 

conferência do plano nacional de saúde, foi proposto para o Estado que promovesse 

meios para a realização da eutanásia em pessoas que por si só não poderia 

requerer. 

SÊNECA citado na obra de Leo Pessini (2000, p.288) aduz que não havendo 

qualidade de vida não deveria haver interposição da mesma, na perspectiva 

senequiano a morte não é bem nem mal, mas pode se tornar em alforria para 

aqueles que se encontra em escravidão do próprio corpo por causa de doenças 

incuráveis. Sêneca se posiciona da seguinte forma: 
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“Contra todas as ofensas da vida tenho o refúgio da morte. Se posso 
escolher entre a morte de suplício e a morte simples e fácil, porque 
não hei- de escolher a última? Se escolho o barco em que viajo, a 
casa que vou habitar, porque não hei-de escolher a morte pela qual 
deixo a vida? Especialmente em matéria de morte deveríamos agir de 
acordo com o nosso desejo. Porque hei-de sofrer agonias da 
doença… quando posso emancipar- me de todas as minhas 
angústias. Não renunciarei à velhice se ela me deixar intacta a 
melhor parte de meu eu. Mas se começar a perturbar o meu espírito, 
se destruir as suas faculdades uma  a uma, se não me deixar a vida 
como vida, partirei do edifício pútrido e vacilante. Se souber que 
tenho de sofrer sem esperança de qualquer alívio, partirei,não pelo 
receio da dor mas em si, mas porque ela impede tudo aquilo para o 
que eu viveria.”44 

 

No século XVI, questionar a eutanásia era tido como tabu na sociedade atual 

basta observar para vermos que nada mudou. Tomás Morus publicou sua obra 

Utopia e trouxe algumas considerações sobre a temática da eutanásia, para aqueles 

cujo sofrimento amargurou a vida por ter sido acometido por uma enfermidade 

incurável, diante disto segue seu posicionamento: 

 
Se a enfermidade não é somente incurável, mas significa um 
tormento e um martírio contínuo, os sacerdotes e as autoridades 
devem dizer a tal enfermo que dado que não é capaz de assumiras 
exigências da vida e é um peso para os outros e insuportável para si 
próprio [...] não deve obstinar em alimentar a epidemia e o mal e não 
deve titubear em morrer, pois a vida para ele é um tormento.45 

 

Diante desta breve análise, nota-se que Tomás Morus não se coloca contra a 

pratica da “boa morte”, aconselha no caso do enfermo estar de acordo, podendo 

assim, causar a morte por privação de alimentos ou utilizando veneno que funcione 

como narcótico, visto que este moribundo se tornou um fardo para a sociedade. 

Em 1920 na Alemanha aconteceu a publicação do livro “La autorizacion para 

la supreción de las vidas que no merecem viverse: Su alcance y su forma.”, os 

autores defendiam a abolição dos loucos e deficientes, a morte desses indivíduos 

                                                
44 SANTOS, Sandra Cristina Patrício. Eutanásia e Suicídio assistido O direito e liberdade de 
escolha. Coimbra: FLUC, 2011. 196 f. dissertação (mestrado em história contemporânea) - Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal, 2011. 
Apud, Lecky, History of European Morals 
45 PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de bioética. 6. 

ed. São Paulo: Loyola, 2000. p. 289-290. 
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não seriam considerado imoral e tão pouco crime.46 Ainda na Alemanha a eutanásia 

foi realizada em indivíduos com deformidades físicas, psíquicas, alcoólicos e 

delinquentes, as mortes tinham por objetivo evitar pessoas com essas características 

no futuro. 

Dando um salto na história, partindo para a época nazista sabemos que 

houve práticas de eutanásia em judeus por motivos políticos e raciais. As mortes 

tiveram início em 1933, com a promulgação da lei para prevenção das enfermidades 

hereditárias tal como a anormalidade mental e o alcoolismo, até 1939 foram mortos 

375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) pessoas inocentes. Deve-se ressaltar que 

este modelo de eutanásia nada tem a ver com a eutanásia contemporânea. (Santos, 

2011, p.23-24) 

Segundo reportagem da RPT notícias, uma pesquisa técnica realizada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), afirma que do ano de 2007-2050 (dois mil e 

sete à dois mil e cinquenta) exatamente daqui 43 (quarenta e três) anos, as pessoas 

com mais de 60 (sessenta) anos poderá triplicar chegando a 2 (dois) milhões de 

pessoas. (Rpt notícias, 2018) 

Nunca antes na história da humanidade os métodos mais ou menos 

científicos de prolongar a vida foram discutidos de maneira tão incessante em toda a 

sociedade como em nossos dias. O sonho do elixir da vida e da fonte da juventude é 

muito antigo, mas só assumiu uma forma científica – ou pseudocientífica – em 

nossos dias. A constatação de que a morte é inevitável  está encoberta pelo 

empenho em adiá-la mais e mais com a ajuda da medicina e da previdência, e pela 

esperança de que isso talvez funcione (Elias, 1982, p.56) 

É sabido que em nossa sociedade atual, os médicos, cientistas, e meios de 

comunicação contemporâneos estão empenhados no prolongamento da vida, a cada 

dia que passa vê mais pessoas em busca de dietas, tratamentos em geral buscando 

o prolongamento da existência atual, entretanto esquecem que a morte é um 

processo natural da vida, não estou dizendo que não devemos ser saudáveis, e 

buscar uma qualidade de vida, mas será que esse desassossego em prolongar a 

vida não é de certa forma exagerado. 

Em 1931 na Inglaterra, foi apresentado no parlamento o projeto de lei 

elaborado pelo médico Dr C.K. Millard, inspetor de saúde na cidade de Leicester, 
                                                
46 SANTOS, Sandra. Ob,Cit., p.23 
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entretanto fora infrutífera o projeto de lei, no ano de 1935 foi criada uma comissão 

constituída por três médicos do clero e um advogado que trouxeram a tona o projeto 

de lei de MILLARD47 chamando-o de The Voluntary Euthanasia Legalization Society, 

sendo rejeitada mais uma vez no ano de 1936. (Ferreira , 2014,p.24) 

Nos Estados Unidos em 1938 foi criado uma associação semelhante à citada 

anteriormente mas dessa vez titulada como Euthanasia Society of America. Na 

Holanda NVVVE48 atualmente ativa, visa proporcionar tendo já publicado um livro no 

qual explicam as modalidades de proporcionar uma morte suave.(Ferreira, 2014, 

p.24) 

Na Austrália em 1996 entrou em vigor a lei que autorizava a prática da 

eutanásia de Bob Dent,49 sendo o primeiro a ter amparo a receber a morte doce, logo 

após mais três pacientes receberam a autorização para suspender os tratamentos 

médicos que os mantinham vivos. Mesmo tendo pessoas a favor da prática, a lei foi 

anulada e foi então criada uma nova lei dos direitos dos doentes terminais. Esta lei 

trás diretrizes a prática do suicídio assistido. No Brasil uma proposta de lei para 

legalização da eutanásia50 foi revogada. 

Em 1979 acontecia o movimento de direito à morte na Colômbia, a corte 

colombiana estabeleceu que não seriam penalizados os indivíduos que ajudassem a 

tirar a vida do paciente terminal desde que este tenha dado o consentimento. 

(Ferreira, 2014, p.25) 

Na Suíça, em Zurique, é aprovada a eutanásia por referendo, entretanto, o 

Conselho Federal proibiu a prática sendo está punível, mas o suicídio assistido não 

é, na Suíça, punível por lei, desde que não seja por motivo egoísta. No país existem 

algumas organizações51 que oferecem a morte piedosa através do suicídio assistido. 

(FERREIRA, 2014, p.26) 

Certamente, vale ressaltar que na história da eutanásia existem pontos 

controversos, como os historiadores ocidentais enaltecem tanto o judaísmo como o 

cristianismo contribuíram para que a vida humana fosse vista de forma generalizada 

como santidade, não devendo desta forma ser aniquilada, mas sim, preservada a 

                                                
47 Fundador e Primeiro secretário da Voluntary Euthanasia Legislation society. 
48 Associação holandesa para um fim voluntário da vida. 
49 Australiano, doente terminal com câncer de próstata , decidiu acabar com a própria  vida 
com a ajuda de um médico, Dr. Philip Nitschke. 
50 Projeto de lei do Senado n° 125, de 1996. 
51 EXIT e a Dignitas organizações que oferecem a prática do suicídio 
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todo custo. 

 
 

 
4.2. CONCEITO DE EUTANÁSIA 

 
 
 

Eutanásia como estabelece no dicionário Michaelis52 é a ação de provocar a 

morte (indolor) a paciente ou animal atingido por uma doença sem cura que causa 

sofrimento ou dores insuportáveis. A palavra eutanásia se deriva da expressão grega 

euthanato "eu” tido como bom, belo e thanatos, morte, ou seja, é a morte piedosa, 

calma e doce, sem sofrimentos. (FERREIRA, 2014, p.14) 

O significado literal da palavra teve visibilidade no século XVII com o filósofo 

Francis Bacon, sendo assim, passa a ter a mesma conotação dos dias atuais, como 

morte boa, sem sofrimento, aliviando desta forma o sofrimento do indivíduo 

acometido por uma doença grave e sem cura e sem condições dignas e humanas. 

Entender a eutanásia, aceitando que é o abrandamento do sofrimento do 

doente, ou abreviação das dores através do fármaco aliviando-as. Existem variáveis 

conceituações de eutanásia, porém pode ser resumida por morte boa ou morte que 

liberta o moribundo das dores físicas intoleráveis, incapazes de serem atenuadas por 

remédios. (NOGUEIRA, 1995, p.42) 

O procedimento seria justificado como meio de mitigar o sofrimento 

acarretado por um longo período de doença, libertando-o da dor insuportável e 

pertinaz. 

Eutanásia vai além das discussões médicas, existindo uma linha tênue entre 

a moral e a religião especialmente do direito, visto que no ordenamento jurídico a 

“vida” é considerada garantia básica, confundindo com a própria ação de ser do 

direito, é tutelado a intangibilidade53 no ordenamento jurídico, sendo a vida tratada 

como bem inviolável de garantia plena, sendo assim, dever do Estado tutelar a todo 

                                                
52 MICHAELIS. Dicionário online Michaelis. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=eutan%C3%A1sia+ acesso em: (08 outubro 
de 2018) 

53 Art. 5º - “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes[...]”, Brasil,1988. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bf=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bt=0&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bpalavra=eutan%C3%A1sia%2B
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custo. 

A eutanásia é definida juridicamente por Otho Sidou54 como: “[...] Prática de 

abreviar sem dor ou sofrimento, a vida de um doente a quem a medicina ainda não 

oferece a possibilidade de cura”55. Sendo prática para Otho, congruente aos motivos 

egoísticos de desocupar leitos, que nos dias atuais vêm se tornando escasso, 

deixando de lado o desejo do paciente, não devendo está prática ser designada 

como eutanásia, por outro lado se aproxima da prática designada mistanásia ou 

eutanásia social. 

É necessário deixar claro que o propósito da eutanásia não é a eugenia, não 

sendo utilizada para eliminar os fracos, enfermos e portadores de deficiência, como 

supracitado anteriormente na parte histórica, em que se levava em consideração a 

contribuição do enfermo à sociedade e eliminação da raça. O propósito da eutanásia 

é proporcionar uma morte tranquila ao indivíduo que agoniza e os remédios 

cessaram os efeitos, a doença passa a privar-lhe da sua dignidade gerando um 

profundo sofrimento, sendo este psicológico e físico. (FERREIRA, 2014, p.16) 

Os indivíduos intitulados como pacientes terminais, são aqueles que 

apresentam estado irreversível da doença e têm grande probabilidade de vir a óbito 

repentinamente ou em um futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

7.4. MODALIDADES DE EUTANÁSIA 

 
 
 
A eutanásia resume-se em uma intenção, em um ato deliberado, podendo 

ser ativa, passiva, eutanásia de duplo efeito, eutanásia voluntária, não voluntária. 

A “eutanásia ativa” é realizada através de uma ação positiva em que pode 

ser realizado pela equipe médica, familiar sendo esta direta e imediata pela qual se 

põe fim à vida, como é o caso da injeção letal, para alguns essa prática trata- se de 

                                                
54Presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2010-fev-22/morre-othon-sidou-presidente-academia- 

brasileira>. acesso em: 30 de abril de 2018 
55 Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas/J.M Otho Sidou. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitário, 2006, p. 367 

http://www.conjur.com.br/2010-fev-22/morre-othon-sidou-presidente-academia-
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suicídio assistido. Por outro lado a “eutanásia passiva” realizada através de uma 

omissão sendo o ato de provocar a morte, ou seja, abreviá-la com o propósito de 

amenizar o sofrimento do paciente acontece pela interrupção dos cuidados médicos, 

ou pela cessação de todos os cuidados que tem por objetivo prolongar a vida do 

paciente em que a morte é um fim certo e determinado, na eutanásia passiva o 

médico deixa de realizar procedimentos, como uso de medicamentos, aparelhos, 

deixando assim de prorrogar a vida do moribundo artificialmente, mantendo-se 

apenas as medidas paliativas para aliviar as dores alguns autores acreditam que a 

ortotanásia e eutanásia passiva são sinônimas. (SÁ, 2005, p.39) 

A “eutanásia de duplo efeito” ocorre quando é acelerada a morte, como uma 

consequência indireta através de fármacos e das ações médicas aplicando doses 

altas visando o alívio do sofrimento físico de um paciente terminal causado por 

doenças mortais diminuindo assim, a estimativa da vida, causando um efeito 

indesejado a morte do paciente.56 

Quanto a “Eutanásia voluntária” podendo ser entendida como morte 

misericordiosa, realizada através de uma ação para ceifar de imediato a vida 

daqueles que padecem de uma doença incurável, partindo da escolha voluntária do 

moribundo que cansado de prorrogar seu martírio muitas vezes por anos antes que a 

morte natural o abrace.57 

A “Eutanásia não voluntária” é tida como oposto da voluntária enquanto uma 

o paciente consegue manifestar seu desejo de abreviar vida, nesta modalidade o 

paciente está impossibilitado de manifestar sua vontade por conta da doença, sendo 

assim, será acometido pela decisão de seus entes para a execução da eutanásia.58 

Na “eutanásia lenitiva” ocorre através da ação com o propósito de mitigar o 

sofrimento do enfermo terminal, mas tem o objetivo de preservar a vida, ou seja, não 

tem o propósito de encurtar-la, mas aguardar que a doença provoque a morte.59 

A “eutanásia eugênica e econômica” o escopo era eliminar o sofrimento dos 

incuráveis, inválidos, velhos crianças com má formação congênitas ou deterioração 

irreversível podendo ser física ou mental com o objetivo de aliviar a sociedade do 

peso de pessoas economicamente inúteis este tipo de eutanásia, foi aplicada em 

                                                
56 FRANCISCONI, Carlos Fernando; GOLDIM, José Roberto. Tipos de eutanásia. Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/bioetica/eutantip. Acesso em: 08 de outubro de 2018 
57 Idem. 
58 Op.cit. 
59 Idem. 

http://www.ufrgs.br/bioetica/eutantip
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Esparta e na Alemanha nazista, com o pretexto da purificação da raça. (CABETTE, 

2009, p.21-22) 

Quanto à “eutanásia homicida” é uma ação realizada com a finalidade de tirar 

o moribundo do sofrimento, através do homicídio piedoso, abreviando assim, a vida 

do individuo, faz-se menção à prática da mistanásia. (CABETTE, 2009, p.30) 

Em 1928 foi apresentado pelo autor espanhol Ricardo Royo-Villanova citado 

por Santos (2011, p.16)60 uma nova divisão sendo esta: 

● Eutanásia Súbita – morte instantânea 

● Eutanásia Natural - decorre do processo natural e gradual do 

envelhecimento. 

● Eutanásia Estóica, - morte obtida com a exaltação das virtudes do 

estoicismo, a indiferença e o desprezo pelos males físicos e morais. (CABETTE, 

2009, p.28) 

● Eutanásia Teológica - morte em estado de graça, pessoa imaculada, 

sem pecados, que vive no amor divino. 

● Eutanásia Terapêutica - obtida por emprego ou omissão de meios 

terapêuticos para obter uma morte suave, aos pacientes incuráveis e com dor. 

● Eutanásia Eugênica e Económica - eliminação de todos os seres 

degenerados ou inúteis, por não contribuírem com o crescimento do país. 

● Eutanásia Legal - permitida e regulamentada por lei. 
 

No mesmo ano o médico brasileiro Ruy Santos61, apresenta nova proposta 

sobre a divisão para a utilização do termo eutanásia sendo esta dividida em: 

 
● Eutanásia homicídio – Ação realizada por alguém (médico ou familiar) 

com o proposito de por fim a vida de um paciente. 

● Eutanásia suicídio – Quando o próprio doente na ânsia de acabar 

com o martírio, executa sua morte. 

Jiménez de Asúa, professor e penalista no ano de 1942 dividiu a eutanásia 

                                                
60 SANTOS, Sandra Cristina Patrício. Eutanásia e Suicídio assistido O direito e liberdade 
de escolha. Coimbra: FLUC, 2011. 196 f. dissertação (mestrado em história 
contemporânea) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, Portugal, 2011. Apud, Royo-Villanova Morales. Concepto y 
definición de la eutanásia. Zaragoza: La Academia, 1928:pg 16. 

61 SANTOS Ruy. Da euthanásia nos incuráveis dolorosos. These de doutoramento. 
Bahia; - 1928:pg. 6-7 
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nos seguintes tópicos: 

● Eutanásia libertadora – Realizada a clamor do doente terminal, que 

se encontra em grande sofrimento. 

● Eutanásia eliminadora – Esta prática é realizada em pessoas que, 

mesmo não estando em condições próximas da morte, mas carrega em seu gene 

alguma anomalia sendo estes distúrbios mentais ou deficiência física, e por este 

motivo é um fardo para suas famílias e para as ociedade. 

● Eutanásia Económica – é a realizada em indivíduos que, por motivos 

da doença, ficam inconscientes e, ao recuperar os sentidos, sofrem por conta de 

sua doença. 

Ao longo da história a terminologia deste estudo teve grandes variações, de acordo 

com o entendimento de cada autor, uns com posicionamento a favor e outros contra, serão 

estudados ainda de forma sucinta as modalidades distanásia, ortotanásia, mistanásia e o 

suicídio assistido tema deste trabalho. 

Quanto aos procedimentos para auferir a morte, é necessário cuidados para 

que a vida não passe a ser seletiva, sendo assegurada para alguns, e os demais não 

lhe sejam dadas opções de ter êxito com a “morte piedosa”. (CABETTE, 2009, p.32) 

 

 

 

 Distanásia 

 
 
Palavra distanásia tem origem grega, dis significa "afastamento" e thanatos 

quer dizer "morte". A etimologia da palavra traz acepção de “Morte lenta, ansiosa e 

com muito sofrimento”. A prática da eutanásia se dá pelo prolongamento exacerbado 

para manter a vida do indivíduo, independente da qualidade que o indivíduo venha a 

ter, buscando sempre a manutenção dos sinais vitais dos pacientes. (SANTORO, 

2010, p.128) 

Distanásia é a ação que respalda o uso de procedimento que seja capaz de 

prolongar a vida do mórbido, mesmo que isso leve ao sofrimento exagerado do 

paciente. (BOTTEGA, 2011, p.47) 

A distanásia para os americanos é vista como “tratamento fútil”. Os franceses 

adotam o termo “encarniçamento terapêutico”, ou seja, prorroga-se a morte, através 

de medidas desproporcionais sem conforto ao enfermo. Devido ao avanço da 



53 
 

medicina, em que o propósito é prolongar a existência, tais medidas são utilizadas, 

acrescendo horas ou dias ao paciente, mediante a perda da dignidade daquele que 

se encontra no leito da morte. 

Diante do que foi analisado até o presente momento fica evidente que a 

distanásia não prolonga a vida propriamente dita, mas sim, adia o processo de 

morrer, tornando em demasia a mortificação do paciente, tornando esses 

procedimentos mais nocivos que a própria doença. (DINIZ, 1999, p.257) 

 
 
 

4.3.2. Mistanásia 

 
 

 
A etimologia da palavra mistanásia é incerta, entretanto sua conotação diz 

sobre uma morte miserável, precoce é também conhecida como eutanásia social ou 

eugenia, pois acontece antes da hora, podendo ocorrer por erro médico. (SANTORO, 

2010, p.128) 

Na esfera da mistanásia é importante esmiuçar os três contextos 

preexistente na analogia de Leonard Martin62: Primeiro, a massa de doentes e 

deficientes que, por motivos políticos, sociais e econômicos, não logram em ser 

pacientes, pois não conseguem ingressar efetivamente no sistema de atendimento 

médico; segundo, os doentes que conseguem ser pacientes para, em seguida, se 

tornar vítimas de erro médico e, por derradeiro, os pacientes que acabam sendo 

vítimas de má-prática por motivos econômicos, científicos ou sociopolíticos. 

(FERREIRA, 2013, p18) 

Diante da análise a respeito da mistanásia, fica claro que está prática é a 

ação por omissão de socorro estrutural, seja simplesmente pela maldade humana, ou 

pela precariedade do estado na prestação da tutela jurisdicional referente à saúde ou 

por erro médico. 

 

                                                
62 Ferreira, Jeniffer Claudino. Eutanásia à luz do princípio da dignidade humana / Jeniffer Claudino 
Ferreira – João Pessoa, 2014.Apud MARTIN, Leonard. Mistanásia. In: GOLDIMJ. R. Disponível 
em:<http://www.bioetica.ufrgs.br/eutanasi.htm#mistan%C3%A1sia>. Acesso em: 30 de abril de 
2018 
 

http://www.bioetica.ufrgs.br/eutanasi.htm#mistan%C3%A1sia
http://www.bioetica.ufrgs.br/eutanasi.htm#mistan%C3%A1sia
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4.3.3. Ortotanásia 

 
 

 
A terminologia ortotanásia ou “ortonásia” têm origem grega “orto” significa 

correto, ou seja, é uma atuação correta diante à morte, sendo a denominação correta 

frente ao paciente que está falecendo. (FERREIRA, 2013, p.20) Tal prática poderia 

ser associada, caso fosse um termo amplamente adotado, aos cuidados paliativos 

adequados prestados aos pacientes nos momentos finais de suas vidas. Sem 

abreviações ou prolongamentos, acompanhado de medidas paliativas para mitigação 

da dor, a fim de que o enfermo tenha uma morte sem dor. 

A ortotanásia ocorre de acordo com Martini (2010, p.33-34) quando o 

paciente se encontra diante do processo de morrer e recebe ajuda médica a fim de 

que esse estado siga o processo natural da morte, sendo esta a morte correta. 

Os médicos na prática abstêm-se de usar recursos que serviria apenas para 

prorrogar o sofrimento, com a suspensão dessas práticas contribuiria para o percurso 

da morte natural. Quando exaurida todas as possibilidades de melhora e cura 

significativa do paciente é cessado os métodos artificiais para prorrogar o indivíduo 

vivo, no geral são utilizados medicamentos para mitigar as dores neste estágio final 

de vida dos enfermos. (SANTORO, 2010, p.119) 

A distinção de eutanásia e ortotanásia é evidente, visto que a ortotanásia não 

é considerada infração ética. Em novembro de 2006, teve aprovação por 

unanimidade de votos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), da resolução que 

autoriza a prática entre os médicos de suspender os tratamentos terapêuticos que 

mantêm vivos artificialmente os pacientes incuráveis que estão em estado terminal 

da doença. (Anexo-B) 

Tanto no procedimento da eutanásia passiva com a ortotanásia está 

presente o desejo de respeitar o momento natural da morte do paciente terminal, 

sem abreviar sua existência e tão pouco prolongá-la, mas sim, mitigar o dissabor. 

É importante o reconhecimento da prática na sociedade ocidental, visto que a 

ortotanásia permite ao enfermo e seus familiares, que estando no perecimento da 

vida, na fase irreversível da doença, enfrentar a morte com tranquilidade visto que 

ela é um processo natural da vida. 
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Por fim, ortotanásia é deixar que a morte ocorra de forma natural, tendo o 

amparo médico e familiares, dando ao enfermo conforto, segurança, amor para 

realizar sua passagem em paz, de forma digna que todo indivíduo merece. 

 
 

4.3.4. Suicídio assistido 

 

 
O suicídio assistido advém quando uma pessoa pede ajuda a outra para 

colocar fim à sua vida seja por debilidade ou uma doença que impossibilita de 

cometer o suicídio por si só, o terceiro não comete crime, apenas presta auxílio para 

alcançar o fim desejado pelo doente, estando o paciente consciente. (CONTI, 2004 

p.149) 

Suicídio assistido é conceituado por José Roberto Goldim : 

 

O suicídio assistido é quando a pessoa não consegue concretizar 
sozinha sua intenção de morrer. A assistência ao suicídio de outra 
pessoa pode ser feita por atos, como a prescrição de doses 
excessivamente altas de medicação e da indicação de seu uso, ou 
ainda, de forma passiva, por meio de persuasão ou de 
encorajamento. Em ambas as situações, alguém contribuiu para a 
morte de outra, por compactuar com a sua intenção de morrer. 
Independente do tipo de suicídio, todas são ações executadas pela 
própria pessoa e não por um terceiro.63 

 
 
No suicídio assistido têm-se a contribuição de terceiro normalmente um 

parente próximo, que coloca próximo do enfermo terminal alguma droga letal ou 

outro meio congênere, esta morte se dá nas circunstâncias em que o paciente se 

encontra insuprível de vida, vale ressaltar que a morte propriamente dita aqui é 

realizada através da conduta do doente terminal, que pede auxílio para a preparação 

da droga letal. 

O suicídio que está sendo analisado não é os que falam habitualmente 

praticados por pessoas depressivas, mas sim, encarado por muitos como sendo a 

salvação para excluir o sofrimento causado por determinada doença. 

Eutanásia ativa se difere de suicídio assistido pois, neste último, o individuo 

                                                

63 GOLDIM, José Roberto. Suicídio Assistido. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm>. Acesso em: 30 de abril de 2018 

http://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm
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enfermo é assistido para a morte, mas os atos que aceleram a morte é por ela 

realizado. Criaram um mecanismo para aquelas pessoas que não possuem 

independência locomotora, nem mesmo para levar um canudo à boca. Com esse 

mecanismo basta à pessoa apertar um botão para que seja injetado o 

medicamento.64 

Pode ser qualificada como autotanásia, sendo desta forma o suicídio 

assistido confundido com a eutanásia, em razão da motivação do paciente diante de 

uma moléstia incurável. (SANTORO, 2010, p.124) 

Nos Estados Unidos da América, o médico Jack Kerkovian ficou conhecido 

por dar assistência ao suicídio assistido, antes de sua morte em junho de 2011 aos 

83 anos, criou uma máquina para facilitar os pacientes enfermos, que tivessem 

manifestação expressa de realizar o suicídio assistido, por não suportar tanta 

penúria. As doses letais de cloreto de potássio eram colocadas por Kerkovian em 

tubos de ensaio, depois inseriu-se uma agulha na veia do paciente, cabendo ao 

doente ativar a máquina quando estivesse preparado, cerca de 130 pacientes 

colocou fim à vida através da criação do médico. (DWORKIN, 2003, p.261) 

Em 1998 KERKOVIAN foi preso por mostrar um vídeo. do último momento de 

vida de um paciente, afirma ainda na gravação que ajudou na morte de Thomas 

Youk, através de uma injeção letal, o paciente sofria de esclerose lateral amiotrófica 

(ELA) em estado avançado. Sendo encontrada parte do vídeo no youtube, mas 

atualmente fora do ar. O propósito do médico era ganhar no tribunal o direito a 

legalizar a prática do suicídio assistido, entretanto foi condenado a cumprir uma pena 

entre dez anos a vinte cinco anos de prisão. Apenas do suicídio propriamente dito 

não ser considerado ilegal, ajudar alguém a praticá-lo é considerado ilegal em muitos 

estados. 

Desta forma o suicídio foi condenado nas sociedades ocidentais, sendo 

considerado afronta aos preceitos divinos, sendo alvo de pesadas sanções judiciais e 

religiosas. 

È notório a diferença entre eutanásia e o suicídio assistido, é o doente que 

toma o fármaco letal, tendo o controle sobre a situação podendo mudar de ideia 

sendo facultativo o uso da medicação para se suicidar. O importante a salientar é 

                                                
64  DINIZ, Débora. Quando a morte é um ato de cuidado: obstinação terapêutica em 
crianças. Disponível: . Acesso em: 24 de março de 2010. 
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que, quando não se consegue lutar pela vida e não consegue que a mesma seja 

prazerosa, a única solução que os doentes encontram é o suicídio (assistido) ou a 

eutanásia. Para o paciente em penúria, o importante é ter um fim doce, calmo e 

digno. 

José Saramago65 defendeu em entrevista ao TSF o direito ao suicídio, a 

pessoa que se submete a prática utilizando o direito que têm sobre a própria vida. 

Em novembro de 2005 apresentou em Lisboa sua obra, “As intermitências da morte”, 

sendo uma fábula em que a morte fica ausente na sociedade, para o escritor o 

individuo tempo demasiado a pensar no que há após a vida, esquecendo-se de viver 

o presente. 

 

 
4.4. ARGUMENTOS PRÓS E CONTRA À PRÁTICA DA EUTANÁSIA 

 

As polêmicas preexistentes sobre à prática da eutanásia, os argumentos se 

fragmentam de um lado indivíduos de tecem argumentos a favor e do lado oposto 

ideia contrária. 

Quem é pró a eutanásia utiliza-se do argumento que a prática é o percurso 

que sana a dor e o martírio de pessoas no estágio terminal ou sem qualidade de 

vida, sendo assim, a eutanásia, é a morte piedosa, tem como escopo dar ao 

indivíduo meios de acabar com a perpetuidade de seu sofrimento. A saber: 

 
“Os casos comprovadamente incuráveis devem ter a benevolência da 
lei”, pois “ a própria Igreja [Católica] admite a eutanásia indireta” 
(teoria do duplo efeito), e, também porque a “ fome, a miséria e a falta 
de assistência social e previdenciária matam mais atrozmente do que 
a eutanásia”. Ou, ainda, porque “ a vida de uma pessoa que está 
sofrendo de uma doença mortal tornou-se inútil a ela,à sua família e à 
sociedade”, razão pela qual se justifica moralmente pôr termo à sua 
“própria vida, quer sozinha, quer com auxílio de outros”66 

 
Desde o nascimento o indivíduo é detentor de direitos, em contrapartida deve 

cumprir com alguns deveres sociais e econômicos estando assim, apto à vida civil, 

desde que seja absolutamente capaz ou relativamente incapaz, partindo desse 

                                                
65 Escritor português, ganhador do prémio Nobel da literatura 
66 RAMOS, Augusto César. Eutanásia: aspectos éticos e jurídicos da morte. 
Florianópolis OAB/SC Editora, 2003. p 119 
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pressuposto, se a pessoa cumpre com seus deveres dentro da sociedade, fazendo 

jus a autonomia da vontade na tomada de decisões. (Dworkin, 2003, p.268) 

É necessário analisar a vida social que se encontra o indivíduo, devendo ser 

incluso os componentes biológicos, familiares e econômicos, de quem deseja a 

eutanásia. A escolha em colocar fim a existência, deve ser analisada os elementos 

biológicos, sociais, econômicos e psíquicos de forma minuciosa, a fim de assegurar a 

verdadeira autonomia do individuo que, longe de influências, podendo assim, 

manifestar suas vontades. (Dworkin, 2003, p.319) 

Para LEO PESSINI (2004, p.250), o tratamento que só serve para prolongar 

o processo da morte, não se pode considerar o suicídio assistido ou eutanásia a 

interrupção ou a recusa de um tratamento doloroso. Aquiescer que o doente morra, 

não significa matá-lo. Além do mais, os pacientes em estado terminal podem utilizar 

de medicamento afim de aliviar suas mazelas, ainda que de forma intencional, pode 

ocorrer o evento morte. 

A vida não deve ser considerada apenas no sentido biológico funcional, mas 

também na acepção biográfica, em sua mudança constante, sendo como um 

processo vital, em que se transforma, cresce, amadurece, até, que deixa de ser vida 

para ser morte. (Silva, 2006, p.197) 

Em contrapartida, aqueles que possuem entendimentos divergentes ocorrem 

pela incerteza sobre as ondas de ocorrências que estimulariam as pessoas excluídas 

socialmente ao suicídio, onde os indivíduos menos favorecidos desconfortáveis com 

a posição social, se sentiriam inválidos, ocupando o lugar de pessoas jovens ou 

ameaçadas diante dos olhos dos herdeiros sobre seu patrimônio.67 

Segundo MARIA HELENA DINIZ (1999, p.250-252), aduz que a eutanásia é 

homicidio em que a intenção é antecipar a morte do doente irreversível ou terminal, a 

pedido do próprio enfermo ou de seus familiares, através do consumo de drogas 

letais. Declara ainda, que o objetivo da medicina é propiciar a vida, através da ciência 

para proporcionar cura aos pacientes terminais. 

Ainda nesse contexto, D‟urso Borges (2005, p.54)considera a vida como uma 

dádiva, não faz jus o profissional da saúde ou dos familiares, independente das 

circunstâncias, abrir mão da sobrevida, uma vez que a doença hoje incurável pode 
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se tornar reversível. 

No entendimento de António José dos Santos Lopes de Brito e José Manuel 

Subtil Lopes Rijo (2000, p.113), legalizar a prática da eutanásia será normalizar a 

prática de várias mortes letais, confrontando a medicina que durante séculos vem 

trabalhando para garantir a cura através dos avanços científicos. 

É indubitável que o receio paira nos abusos que pode ocorrer caso a 

eutanásia ativa seja legalizada, acreditam que poderiam desencadear para um 

homicídio legal, abrindo uma brecha para às práticas eugênicas, o impacto que a 

sociedade teria diante dos dogmas preexistentes frente à legalização da eutanásia. 

Os argumentos contrários à eutanásia são, religiosos, éticos e políticos, 

partindo da análise religiosa a vida é um bem valioso presente do criador para os 

humanos, cabendo ao criador tirar a vida daquele que por mérito recebeu o sopro da 

vida. Partindo diante disso, do paciente a escolha visto que a idéia de morte é o 

resultado da crença de cada indivíduo, devendo diante disso, a vontade do paciente 

prevalecer. (VIEIRA, 1999, p.92) 

Na visão médica, levando em consideração o juramento de Hipócrates, em 

que considera a vida como um dom sagrado, em que o médico não pode ser juiz da 

vida ou da morte de um indivíduo, desta forma a eutanásia é considerada homicídio. 

É de responsabilidade do médico em cumprir com o juramento Hipócrates, apoiando 

assim, o enfermo na manutenção da vida. 

Quanto à legalidade em que se trata o ordenamento jurídico a conduta da 

eutanásia é atípica, entretanto no código penal, condena qualquer ato que coloque 

fim à vida, podendo ser caracterizado como homicídio voluntário, ou auxílio ao 

suicídio, ou o homicídio mesmo que a conduta tenha sido realizada por compaixão a 

pedido do doente, sendo punidos criminalmente. 

Argumento esse paradoxal, pois a eutanásia aqui questionada não parte do 

pressuposto estoico como nas décadas em que a eutanásia passou a ser conhecida 

pelo mundo, onde as práticas eram para aniquilar os indivíduos que viviam a margem 

da sociedade, se não contribui não era digno de ter assistência médica ou viver em 

comunidade aplicando-se aqui também as deformidades físicas dentre outras 

supracitadas anteriormente neste trabalho, o que deve ser ressaltado é a discussão 

sobre a eutanásia na atualidade que tem por escopo proporcionar um fim agradável, 

sem a moléstia, o sofrimento, o dissabor, proporcionando ao indivíduo de direito uma 

morte digna e adocicada. 
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CONCLUSÃO 

 
 

A discussão observada ao longo deste trabalho nos dá a possibilidade de 

compreender sucintamente a eutanásia e suicídio assistido, e as perplexidades que 

envolvem o tema. Exteriorizar o desejo de ter uma morte “doce”, frente à escolha do 

paciente acometido por doença incurável, é uma tarefa difícil, visto que o tema é 

demasiadamente rejeitado. 

A possibilidade de poder escolher a maneira pela qual vamos vivenciar 

nossos momentos derradeiros é questão que não deve ficar alheia ao Direito. 

Defendemos, então, a necessidade da criação de um espaço no qual essa 

possibilidade encontre respaldo jurídico, dando abertura para o novo, ainda que seja 

um caminho difícil e desconhecido. 

Acreditamos que o doente terminal avaliar sua qualidade de vida, seus 

medos, suas dores, e não um terceiro decidir o que deve ser feito, só quem vive em 

cima de uma cama necessitando de cuidados o tempo todo, pessoas que sofrem de 

dores generalizadas, onde a morfina não faz mais efeito, doenças em que o indivíduo 

perde toda coordenação motora aos poucos, pode dizer e dimensionar seus 

sofrimentos, não é o Estado, ou a bancada moralista e tão pouco o judiciário, 

devemos sim, pautar-se na dignidade do indivíduo e aceitar que não é o tempo todo 

que a medicina vai ser a alternativa de nos trazer a cura, é aceitar que a morte faz 

parte da vida, e que é um processo do qual nascemos, vivemos e por fim, morremos. 

Em virtude dos fatos mencionados neste trabalho, fica evidente a mudança 

da postura médica, quanto à abordagem do tema, afastando a idéia paternalista de 

que cabe aos profissionais da saúde decidir pelo prolongamento da vida ou pelo seu 

fim, sendo resguardada a autonomia da vontade aos pacientes frente à possível 

doença. 

Caso o doente chegue à conclusão de que seu sofrimento é imensurável, 

ferindo a dignidade, passando a doença tortura-lo, é, então, sem dúvida o momento 

de enfrentar o caminho que foi percorrido, mas que se tornou inviável frente ao 

sofrimento imensurável. Os médicos e a nossa sociedade têm igualmente de analisar 

e compreender que cada ser é único e que a cada um cabe o direito de escolha, 

frente suas adversidades, não se tratando de renunciar a vida, mas sim, deixar que 

se triunfe ao morrer com o fim da tortura. Em virtude do que foi mencionado o 
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presente trabalho teve como objetivo principal tecer bases teóricas que pudessem 

respaldar o direito daquele que é portador de doença grave, sem perspectiva de 

cura, ou que se encontra em estado irreversível, a ter uma morte digna de acordo 

com seus valores, crenças e convicções. 

Diante do exposto, a eutanásia e o suicídio assistido sejam autorizados, 

desde que esse seja um forte desejo, constante e inequivocamente expresso pelos 

doentes em sofrimento insuportável. No entanto, não significa que qualquer pessoa 

vá escolher a morte como saída, e tão pouco pretendemos rejeitar outras vias, como 

os cuidados paliativos. 

A morte não deve ser tratada como tabu, deve ser enfrentada como uma 

questão a ser resolvida no âmbito do direitos humanos. Influências religiosas ainda 

produzem amarras no ordenamento jurídico, mesmo que o Estado brasileiro seja dito 

como “laico”, a prática da eutanásia em algumas sociedades primitivas, era tida como 

meio de desafogar a sociedade de pessoas das quais não iriam contribuir para o 

crescimento econômico daquela tribo, a vontade do indivíduo pouco importava, 

entretanto para outra parcela de estudiosos e filósofos, a vida é tida como um 

milagre, dádiva e que não deve ser disposta como objeto, pois ela não nos pertence. 

Deve-se viver até que Deus tire-a. 

Por fim, aceitar a morte por ter a convicção que faz parte de um processo 

natural e inevitável e que todos vão passar, faz com que o percurso até ela seja mais 

leve e proveitoso. Para aqueles que vivenciaram a morte de um ente querido, para os 

que ficam compreendê-la como uma etapa (dependendo das filosofias de vida e 

religiosa de cada indivíduo) pode inclusive, trazer benefícios no modo de conduzir a 

própria vida: um bem viver. 

A vida é breve, é importante vivermos com leveza, e termos certeza, em caso 

de necessitar de amparo, caso sejamos acometidos por enfermidades, vamos ser 

amparados com cuidados paliativos e caso seja do desejo do paciente a sua 

autonomia ser respeitada. Por fim, que vivamos de maneira a aproveitá-la o 

suficiente, pois ao mesmo tempo em que a caminhada parece longa ela pode se 

findar, sem aviso prévio. 
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ANEXO A – NOVO JURAMENTO MÉDICO 

 

 

 
O Juramento Médico 

COMO MEMBRO DA PROFISSÃO MÉDICA: 
 
- A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO MEU DOENTE serão as minhas primeiras 
preocupações; 

 
- EU PROMETO SOLENEMENTE consagrar a minha vida ao serviço
 da humanidade; 

 
- EU RESPEITAREI a autonomia e a dignidade do meu doente; 
 
- EU GUARDAREI o máximo respeito pela vida humana; 
 
- EU NÃO PERMITIREI que considerações sobre idade, doença ou deficiência, 
crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, 
orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponha entre o 
meu dever e o meu doente; 

 
- EU RESPEITAREI os segredos que me forem confiados, mesmo após a 
morte do doente; 
 
- EU EXERCEREI a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo 
com as boas práticas médicas; 

 
- EU FOMENTAREI a honra e as nobres tradições da profissão médica; 
 
- EU GUARDAREI respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos 
pelo que lhes é devido; 
 
- EU PARTILHAREI os meus conhecimentos médicos em benefício dos 
doentes e da melhoria dos cuidados de saúde; 
 
- EU CUIDAREI da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar 
cuidados da maior qualidade; 
 
- EU NÃO USAREI os meus conhecimentos médicos para violar direitos 
humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça; 

 
EU FAÇO ESTAS PROMESSAS solenemente, livremente e sob palavra de 
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honra. 
 
 

 

World Medical Association (WMA) Declaration of Geneva 

Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, 
Switzerland, September 1948 

and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968 
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983 
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994 
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, 
May 2005 
and the 173rdWMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006 

and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 

2017 

 
The Physician’s Pledge 

 

AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION: 
 
I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity; THE 

HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first 

consideration; I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient; I WILL 

MAINTAIN the utmost respect for human life; 

I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic 
origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social 
standing or any other factor to intervene between my duty and my patient; 
 
I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after the patient has 
died; 

 
I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity and in 
accordance with good medical practice; 
 
I WILL FOSTER the honour and noble traditions of the medical profession; 
 
I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude 
that is their due; 
 
I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the 
advancement of healthcare; 

 
I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide 
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care of the highest standard; 
 
I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil 
liberties, even under threat; 
 
 
I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely and upon my honour. 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

 
 
 

 

RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012 

(Publicada no D.O.U. de 31 de agosto de 2012, Seção I, p.269-70) 

 
Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela 
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, 
de 19 de julho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e 
CONSIDERANDO a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação 
sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente no contexto da ética 
médica brasileira; CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a conduta do 
médico em face das mesmas; 
CONSIDERANDO a atual relevância da questão da autonomia do paciente no 
contexto da relação médico-paciente, bem como sua interface com as diretivas 
antecipadas de vontade; 
CONSIDERANDO que, na prática profissional, os médicos podem defrontar- se 
com esta situação de ordem ética ainda não prevista nos atuais dispositivos 
éticos nacionais; CONSIDERANDO que os novos recursos tecnológicos 
permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento 
do paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas 
podem ter sido antecipadamente rejeitadas pelo mesmo; 
CONSIDERANDO o decidido em reunião plenária de 9 de agosto de 2012, 

 
RESOLVE: 
Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, 
prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 
tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade. 
Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se 
encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e 
independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas 
antecipadas de vontade. 
 
 
 
SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 
3346 0231| http://www.portalmedico.org.br 

§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas 
informações serão levadas em consideração pelo médico. 
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§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de 
vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em 
desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. 
§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro 
parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. 
§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade 
que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. 
§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, 
nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de 
consenso entre estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, 
caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao 
Conselho Regional e Federal de Medicina para fundamentar sua decisão sobre 
conflitos éticos, quando entender esta medida necessária e conveniente. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Brasília-DF, 9 de agosto de2012 
 
 

 

ROBERTOLUIZ D’AVILA                                           HENRIQUE BATISTA E SILVA 
Presidente                                                                      Secretário-geral 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/12 

 
A Câmara Técnica de Bioética do Conselho Federal de Medicina,  

considerando, por um lado, que o tema diretivas antecipadas de vontade situa- 
se no âmbito da autonomia do paciente e, por outro, que este conceito não foi 
inserido no Código de Ética Médica brasileiro recentemente aprovado, 
entendeu por oportuno, neste momento, encaminhar ao Conselho Federal de 
Medicina as justificativas de elaboração e a sugestão redacional de uma 
resolução regulamentando oassunto. 

Esta versão contém as sugestões colhidas durante o I Encontro 
Nacional dos Conselhos de Medicina de 2012. 

 
JUSTIFICATIVAS 
 
desconhecer suas vontades e, em consequência, desrespeitá-las. 
 
Receptividade dos médicos às diretivas antecipadas de vontade 
 
Pesquisas internacionais apontam que aproximadamente 90% dos 

médicos atenderiam às vontades antecipadas do paciente no momento em que 
este se encontre incapaz para participar da decisão (Simón-Lorda, 2008; Marco 
e Shears, 2006). 

No Brasil, estudo realizado no Estado de Santa Catarina, mostra este 
índice não difere muito. Uma pesquisa entre médicos, advogados e estudantes 
apontou que 61% levariam em consideração as vontades antecipadas do 
paciente, mesmo tendo a ortotanásia como opção (Piccini et al, 2011). Outra 
pesquisa, também recente (Stolz et al, 2011), apontou que, em uma escala de 0 
a 10, o respeito às vontades antecipadas do paciente atingiu média 8,26 (moda 
10). Tais resultados, embora bastante limitados do ponto de vista da amostra, 
sinalizam para a ampla aceitação das vontades antecipadas do paciente por 
parte dos médicos brasileiros. 

 

           Receptividade dos pacientes 

 
Não foram encontrados trabalhos disponíveis sobre a aceitação dos 

pacientes quanto às diretivas antecipadas de vontade em nosso país. No 
Dificuldade de comunicação do paciente em fim de vida 

 
Um aspecto relevante no contexto do final da vida do paciente, quando 

são adotadas decisões médicas cruciais a seu respeito, consiste na 
incapacidade de comunicação que afeta 95% dos pacientes (D’Amico et al, 
2009). Neste contexto, as decisões médicas sobre seu atendimento são 
adotadas com a participação de outras pessoas que podem  

entanto, muitos pacientes consideram bem-vinda a oportunidade de 
discutir antecipadamente suas vontades sobre cuidados e tratamentos a serem 
adotados, ou não, em  fim de vida, bem como a elaboração de documento 
sobre diretivas antecipadas (in: Marco e Shears,2006). 

 
O que dizem os códigos de ética da Espanha, Itália e Portugal 
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Diz o artigo 34 do Código de Ética Médica italiano: “Il medico, se il 

paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave 
pericolo di vita, non può non tener conto di quanto precedentemente 
manifestato dallo stesso” (O médico, se o paciente não está em condições de 
manifestar sua própria vontade em caso de grave risco de vida, não pode 
deixar de levar em conta aquilo que foi previamente manifestado pelo mesmo – 
traduzimos). Desta forma, o código italiano introduziu aos médicos o dever 
ético de respeito às vontades antecipadas de seuspacientes. 

Diz o artigo 27 do Código de Ética Médica espanhol: “[…] Y cuando su 
estado no le permita tomar decisiones, el médico tendrá en consideración y 
valorará las indicaciones anteriores hechas por el paciente y la opinión de las 
personas vinculadas responsables”. Portanto, da mesma forma que o italiano, 
o código espanhol introduz, de maneira simples e objetiva, as diretivas 
antecipadas de vontade no contexto da ética médica. 

O recente Código de Ética Médica português diz em seu artigo 46: “4. A 
actuação dos médicos deve ter sempre como finalidade a defesa dos melhores 
interesses dos doentes, com especial cuidado relativamente aos doentes 
incapazes de comunicarem a sua opinião, entendendo-se como melhor 
interesse do doente a decisão que este tomaria de forma livre e esclarecida 
caso o pudesse fazer”. No parágrafo seguinte diz que o médico poderá 
investigar estas vontades por meio de representantes e familiares. 

Deste modo, os três códigos inseriram, de forma simplificada, o dever 
de o médico respeitar as diretivas antecipadas do paciente, inclusive verbais. 

 
Comitês de Bioética 
 
Por diversos motivos relacionados a conflitos morais ou pela falta do 

representante ou de conhecimento sobre as diretivas antecipadas do paciente, 
o médico pode apelar ao Comitê de Bioética da instituição, segundo previsto 
por Beauchamps e Childress (2002, p. 275). Os Comitês de Bioética podem ser 
envolvidos, sem caráter deliberativo, em muitas decisões de fim de vida 
(MarcoeShears,2006;Savulescu;2006;Salomon;2006;Berlando;2008; 

 
Pantilat e Isaac; 2008; D’Amico; 2009; Dunn, 2009; Luce e White, 2009; 

Rondeau et al, 2009; Siegel; 2009). No entanto, embora possa constar de 
maneira genérica esta possibilidade, os Comitês de Bioética são raríssimos em 
nosso país. Porém, grandes hospitais possuem este órgão e este aspecto 
precisa ser contemplado na resolução. 

 

 
Carlos Vital Tavares Corrêa Lima 

Relator 
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ANEXO C – MODELO DE TESTAMENTO VITAL 
 

 

 
RUBRICA DO  

                                                                                                                                                                                            OUTORGANTE 

 

DIRETIVA ANTECIPADA DE VONTADE (DAV) 
 

Ao abrigo e para os efeitos previstos na Lei n.º 25/2012, de 16 de julho, o presente documento traduz a minha 

manifestação antecipada da vontade consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que 

desejo receber, ou que não desejo receber, no caso de, por qualquer razão, me encontrar incapaz de expressar a minha 

vontade pessoal e autonomamente. 

Este documento, que subscrevo sendo maior de idade e capaz e não me encontrando interdito ou inabilitado por 

anomalia psíquica, é por mim unilateral e livremente revogável a qualquer momento. 

IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE 
 

Nome 

 

Doc. Identificação Nº Val. 

 

Nacionalidade / Naturalidade 

 

Nº Utente Data de nascimento 

 

Morada 

 

C. Postal País Tel. 

 

Correio eletrónico 

 

Pretendo nomear meu Procurador de Cuidados de Saúde 
 

Nome 

 

Doc. Identificação Nº Val. 

 

Nacionalidade / Naturalidade 

 

Nº Utente Data de nascimento 

 

Morada 

 

C. Postal País Tel. 

 

Correio eletrónico 
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Ser submetido a reanimação cardiorrespiratória 

(preencher as hipóteses aplicáveis) 

Outras: 

(preencher as hipóteses aplicáveis) 

 
 
 
 
 
 

SITUAÇÃO CLÍNICA EM QUE A DAV PRODUZ EFEITOS 
 

Quando me encontrar incapaz para expressar a minha vontade autonomamente, em consequência do meu estado 

de saúde física e/ou mental, e se verificarem uma ou mais das seguintes hipóteses: 

 

Inconsciência por doença neurológica ou psiquiátrica irreversível, complicada por intercorrência 
respiratória, renal ou cardíaca 

 

 

CUIDADOS DE SAÚDE A RECEBER/NÃO RECEBER 

Assim, manifesto a minha vontade clara e inequívoca de: 

Não ser submetido a reanimação cardiorrespiratória 

 

Não ser submetido a medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo 
natural de morte 

 

 

Interromper tratamentos que se encontrem em fase experimental ou a participação em programas de 
investigação científica ou ensaios clínicos, para os quais tenha dado prévio consentimento 

Receber medidas paliativas, hidratação oral mínima ou subcutânea 

 

Receber assistência religiosa quando se decida interromper meios artificiais de vida 
(crença:  ) 

Serem administrados os fármacos necessários para controlar, com efetividade, dores e outros sintomas 
que possam causar-me padecimento, angústia ou malestar 

Não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental 

Recusar a participação em programas de investigação científica ou ensaios clínicos 

Não ser submetido a meios invasivos de suporte artificial de funções vitais 

Me ter sido diagnosticada doença incurável em fase terminal 

Não existirem expectativas de recuperação na avaliação clínica feita pelos membros da equipa médica 
responsável pelos cuidados, de acordo com o estado da arte 

Participar em estudos de fase experimental, investigação científica ou ensaios clínicos 

Não autorizar administração de sangue ou derivados 

Ter junto de mim, por tempo adequado e quando se decida interromper meios artificiais de vida, a pessoa 
que aqui designo:  (nome),  (contacto). 
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Outras: 
 
 
 
 
 

 
Outras considerações pessoais ou eventuais motivações das minhas decisões. 

 
 
 
 

 
VALIDADE 

1. Esta declaração é eficaz durante 5 anos a contar da data da sua assinatura, podendo ser renovada nos termos da 

Lei n.º 25/2012, de 16 de julho. 

2. Caso seja solicitado o registo no RENTEV, o mesmo só produz efeitos após receção pelo outorgante da informação 

de conclusão do processo. 

 

 
OUTORGANTE 

 

Local Data Hora 

 

Assinatura conforme 
doc. de identificação civil 

MÉDICO (opcional) 

Declaro que prestei as explicações que me foram solicitadas pelo Outorgante relativas a este documento e ao seu 

estado de saúde. 
 

Nome Cédula 

 

Assinatura conforme 
doc. de identificação civil 

 

NOTÁRIO / FUNCIONÁRIO DO RENTEV 

(perante o qual a DAV foi assinada) 
 

Nome Id. Civil 

 

Assinatura conforme 
doc. de identificação civil 

(é favor carimbar/selar) 

NOTAS 

1. Antes de subscrever este documento, recomenda-se que debata previamente o assunto com um profissional de saúde da sua confiança, ou com 
a equipa de saúde que o cuida. 

2. Pode optar pela subscrição da Declaração Antecipada de Vontade, pela designação de um procurador de cuidados de saúde, ou por ambos. 

h m 
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