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Morrer é Doce! 

 
Quando em meu peito, romper-se a corrente 

Que a alma me prende à dor de viver 
Não quero por mim, nem uma lágrima, 

Nem um suspiro, nem um sofrer... 
Não quero que uma nota de alegria 

Se cale por meu passamento. 
Não quero que um sorriso 

Se apague pelo fim do meu triste tormento! 
 

Viver foi peregrinar no deserto, 
Procurando achar o que não estava escondido, 

viver foi submergir no tédio, 
Tentando encontrar o que já estava perdido 

Quando se esgotar o meu suspiro, 
Não desfolhe por mim sequer uma flor! 

Não tornai outro ente matéria inútil. 
Sozinho, da morte, deixai-me o torpor! 

 
No meu epitáfio, escrevas: 

Foi homem e, pela vida, passou 
Como nas horas de um pesadelo 

Que só, com a bela senhora, acordou 
 

Descansem meu leito solitário 
À sombra de um triste cipreste, 

Numa floresta há muito esquecida 
Onde não usurpem o que ainda me reste. 

Este parece ser meu desejo final 
Neste esperado momento de verdade nua. 

Eis-me pronto para beijar a bela senhora 
E ver como a morte é doce e crua! 

 
 

Rodolfo Pamplona Filho 
(1989) 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como foco principal a análise do posicionamento dos 
estudantes de direito da Unifesspa acerca da eutanásia ativa voluntária, a partir das 
suas respostas a um questionário acerca do referido tema. Para tanto discute-se 
aqui a posição do biodireito ante ao avanço científico e à intervenção das novas 
tecnologias médicas na vida do ser humano. Sob esse viés, será explanado sobre o 
biodireito no plano dos princípios constitucionais, enfatizando a importância da 
apreciação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à 
vida na resolução de questões que envolvam a intervenção da biomédica na vida 
humana, devendo, o Estado, zelar pela garantia de que a dignidade humana não 
seja violada. Faz-se uma breve abordagem histórica da Eutanásia desde as 
civilizações antigas, cuja palavra tem origem da junção dos vocábulos gregos “eu” = 
bom e “thanatos” = morte, o que remete ao seu conceito como “boa morte” ou “morte 
piedosa”. Serão demonstradas as subdivisões da eutanásia, fazendo uma 
abordagem das palavras assemelhadas e da eutanásia quanto ao consentimento e 
aos tipos de ação. Discute-se de forma breve sobre o tratamento da eutanásia no 
Brasil, nos Estados Unidos e nos países da Europa. Por fim, será feita a análise dos 
dados coletados através do questionário, levando em consideração as discussões 
levantadas acerca do tema. 
 
Palavras chaves: Biodireito, dignidade, pessoa humana, Eutanásia, direito de 
morrer.  
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this work is to analyze how Unifesspa Law students understand 
voluntary active euthanasia. The analysis of data was done through their responses 
to a questionnaire about the subject mentioned above. Thus, this work intends to 
discuss the position of Biolaw compared to scientific advance and the intervention of 
new medical technologies in human life. Under this perspective, the Biolaw will be 
analyzed in relation to its constitutional principles focusing on the importance of the 
principle of human dignity as well as the fundamental right to life in resolving issues 
involving the intervention of biomedical human life because the State shall guarantee 
that human dignity is not violated. The work makes a brief historical approach on 
Euthanasia regarding the fact that the word Euthanasia has its roots in the junction of 
the Greek words "eu" (good) and "thanatos" (death), what means "good death" or 
"mercy killing". Subdivisions of Euthanasia will be analyzed through an approach on 
all its terms and expressions. At the same time it will be discussed the way people 
realize Euthanasia in Brazil, the United States and in European countries. Finally, the 
analysis of data will be done taking into account the arguments presented in the text. 
 
KEYWORDS: Biolaw, dignity, human person, Euthanasia, right to die. 
 

 



17 

 

Lista de Gráficos 
 
Gráfico 1: Você conhecia o termo “eutanásia” no mesmo sentido da definição do 

questionário? ............................................................................................................. 51 

Gráfico 2: Nível de Conhecimento do Tema.............................................................. 51 

Gráfico 3: Ideia do Conceito de Eutanásia ................................................................ 52 

Gráfico 4: Tipos de Ideias sobre o conceito de Eutanásia ........................................ 53 

Gráfico 5: Conhecimento dos tipos de Eutanásia ...................................................... 54 

Gráfico 6: Importância de ter conhecido os tipos ...................................................... 55 

Gráfico 7: Eutanásia considerada como homicídio ................................................... 56 

Gráfico 8: Principais argumentos referentes ao gráfico 7 .......................................... 56 

Gráfico 9: Decisão legal – Eutanásia Ativa Voluntária .............................................. 59 

Gráfico 10: Principais argumentos referentes ao gráfico 9 ........................................ 59 

Gráfico 11: Decisão legal – Eutanásia Ativa Voluntária – quando Parente ............... 61 

Gráfico 12: Principais argumentos referentes ao gráfico 11 ...................................... 61 

Gráfico 13: Sendo o Paciente .................................................................................... 63 

Gráfico 14: Principais argumentos referentes ao gráfico 13 ...................................... 64 

Gráfico 15: Descoberta da realização da Eutanásia, pelo médico, a um parente ..... 65 

Gráfico 16: Principais ações referentes ao gráfico 15 ............................................... 66 

Gráfico 17: Eutanásia é uma garantia de morte Digna? ............................................ 68 

Gráfico 18: Principais argumentos referentes ao gráfico 17 ...................................... 69 

Gráfico 19: Manutenção da vida de maneira “forçada” ............................................. 71 

Gráfico 20: Principais argumentos referentes ao gráfico 19 ...................................... 71 

Gráfico 21: Direito à Eutanásia? ................................................................................ 73 

Gráfico 22: Principais argumentos referentes ao gráfico 21 ...................................... 73 

Gráfico 23: Há compatibilidade entre a Eutanásia e a Religião?............................... 75 

Gráfico 24: Principais argumentos referentes ao gráfico 23 ...................................... 75 

 

 



18 

 

Sumário 
 

1 Introdução ........................................................................................................... 9 

2 Biodireito ........................................................................................................... 11 

2.1 Princípios constitucionais do biodireito .................................................. 20 

2.2 Biodireito e direitos humanos ................................................................... 25 

3 Eutanásia: História, Conceito e Subdivisões ................................................. 28 

3.1 Histórico ...................................................................................................... 28 

3.2 Conceito de Eutanásia ............................................................................... 33 

3.3 Tipos de eutanásia ..................................................................................... 34 

3.3.1 Classificação da eutanásia .................................................................... 36 

4 Eutanásia no contexto normativo brasileiro .................................................. 40 

4.1 Tratamento internacional à eutanásia ...................................................... 42 

5 Análises dos Resultados ................................................................................. 51 

6 Considerações Finais ....................................................................................... 77 

7 Referências bibliográficas ............................................................................... 80 

8 Anexos ............................................................................................................... 81 

8.1 Questionário aplicado na pesquisa .......................................................... 81 

8.2 Sistematização e consolidação dos dados coletados na pesquisa ...... 85 

 

 



9 

 

1 Introdução 

Ao longo de sua história e principalmente no decorrer do século XX, a 

medicina vem evoluindo de forma rápida e eficiente, proporcionando que tais 

transformações sejam visualizadas em avanços, tanto na prática médica, em si, 

quanto nas tecnologias direcionadas à aplicação na saúde do ser humano. Em tal 

contexto de desenvolvimento da medicina, podemos citar o controle e eliminação de 

uma série de doenças, surgimentos de medicamentos, anestesias, terapias e 

sobretudo técnicas cirúrgicas.  

Contudo, é natural que o ser humano morra, mesmo com acesso a todas as 

tecnologias proporcionadas pela medicina, sua existência é bem delimitada pelo 

tempo e pelas influências do meio. Desta forma, existem casos, que extrapolam o 

poder de intervenção de cura e de manutenção de qualidade de vida pela medicina 

e a humanidade do homem é colocada à prova, e, com o fim eminente, várias 

pessoas recorrem à fé, espiritualmente falando, em busca de uma cura milagrosa e 

outras recorrem aos paliativos proporcionados pela ciência médica. 

Ambos os casos, o sofrimento pode ser tão forte, que pode se questionar a 

moralidade e a legalidade da manutenção da vida, sem expectativa de continuidade, 

a qualquer preço. Quando se fala em moralidade e legalidade, não se defende 

também que seja ignorado a vontade do ser, em decidir, se continua ou não com o 

sofrimento, até que a morte “natural” ponha fim, o momento de reflexão que será 

proposto, neste trabalho, é que seja possível a permissão, ou seja, a concessão do 

direito deste mesmo ser, escolhe se espera o fim “natural” ou se prefere um fim com 

menos sofrimento, mais digno do seu ponto de vista, uma boa morte (Eutanásia). 

Considerando que a vida é considerada constitucionalmente um bem 

indisponível, o nosso ordenamento jurídico retira do paciente terminal, toda sua 

autonomia para dispor da própria vida por meio da eutanásia (morte digna). 

Se constitucionalmente a vida é indisponível, a eutanásia se torna um tema 

espinhoso e fatalmente polêmico, pois correntes se dividem na defesa da prática e 

outras na continuidade da proibição. Aos que defendem a continuidade da proibição 

se fundamento pela indisponibilidade a vida a qualquer custo e ao que defendem o 

instituto da eutanásia invocam o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, guardião 

máximo da constituição, diz que a dignidade da pessoa humana, em primeiro lugar, 

é a exaltação do valor intrínseco de cada pessoa. Além disso, as pessoas devem ter 

autonomia como parte da sua dignidade, portanto devem fazer suas próprias 

valorações morais e suas escolhas existenciais sem privações. 

 A temática, hoje debatida no Biodireito, ainda se constitui em fortes 

controvérsias e se mantém atual nas discussões entre os juristas e profissionais da 

saúde. 

Neste contexto que este trabalho nasce com o objetivo de analisar a opinião 

dos alunos universitários do curso de Direito da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa) sobre a Eutanásia Voluntaria ativa e detectar se há ou 

não aceitação de sua prática, partindo assim, das hipóteses de que há prevalência 

da contrariedade da prática da eutanásia ativa e uma resistência latente de 

princípios religiosos frente ao principio da dignidade da pessoa humana em desfavor 

da eutanásia ativa. 

 As técnicas que foram utilizadas para a realização deste trabalho e que 

subsidiaram a coleta de dados e para a análise, consistiu na aplicação de 

questionários semi-estruturados à 50 alunos dos cursos de Direito, de um total de 

195 alunos regularmente matriculados, alcançando assim um percentual de 25,64%, 

sendo uma amostragem significativa para a apresentação dos resultados. Além 

disso foi realizado revisões e a analises foram concretizadas por meio da 

representação gráfica estatística. 
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2 Biodireito 

De forma geral a ciência e a tecnologia do século XX tornam possível a 

reinvenção de um novo mundo onde os processos naturais podem ser manipulados 

por meio de processos científicos e tecnológicos, pois com as novas descobertas 

obtidas no campo da Biotecnologia e da Engenharia Genética, tornou-se possível 

recriar um novo meio, de forma não convencional, a partir de alterações genéticas 

no homem e do meio natural. 

Os processos que antes aconteciam conforme as circunstâncias naturais, 

cada vez mais são manipulados pela via tecnológica, pois o homem, cada vez mais, 

adquire o poder tecnológico e torna-se mais ativo em relação ao seu meio, 

reinventando e modificando todos os processos que lhe cabe em nome da evolução 

científica. 

Eis uma realidade nova, cheia de descobertas, mas também de incertezas, a 

qual deve-se aos novos avanços científicos e tecnológicos. Estes avanços, 

paralelamente à realização de muitas descobertas e práticas científicas que 

favorecem a praticidade cotidiana das mais variadas formas e nas mais variadas 

áreas e à promoção de uma nova era no campo do estudo científico, trouxeram à 

baila questionamentos acerca de diversos temas, dentre os quais, eutanásia, 

eugenia, clonagem, testes genéticos, pesquisas com seres. 

Portanto chama a atenção para os cuidados que se deve ter com o manuseio 

da tecnologia, visto que há limites, muitos dos quais não podem ser extrapolados, 

sob pena de por em risco a humanidade. 

No campo das inovações científicas da biomedicina, vem a necessidade de 

obtenção de resposta às diversas situações que surgem em decorrência dos 

avanços biomédicos. Essa preocupação dos profissionais da biologia e da saúde 

com os efeitos das inovações científicas proporcionadas pela biotecnologia 

desencadeou a bioética, cuja com reflexões humanísticas, fomentando a ética nas 

questões técnico científicas. 

Segundo Maria Helena Diniz, em 1971 o oncologista e biólogo norte-

americano Van Rensselder Potter, da Universidade de Wisconsin, empregou pela 

primeira vez o termo “bioética”, dando sentido ecológico a esta ciência, 
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vislumbrando-a como “uma nova disciplina que recorreria às ciências biológicas para 

melhorar a qualidade de vida do ser humano”.1 

Diniz ressalta que, de acordo com a conceituação do estudioso em questão, a 

bioética surge para garantir a sobrevivência do homem, diante dos agravantes 

advindos dos avanços na indústria, da aplicação exagerada de agrotóxicos, 

experiências biológicas com animais e da poluição. Ela diz que "a bioética, portanto, 

em sua origem, teria um compromisso com o equilíbrio e a preservação dos seres 

humanos com o ecossistema e a própria vida do planeta".2 

A referida autora traz também as considerações de: André Hellegers a cerca 

da bioética, que a conceituou como "a ética das ciências da vida"; de Jean Pierre 

Marc-Vergnes, o qual disse que a bioética significa "uma ética biomédica"; da 

Encyclopedia of bioethics que trouxe duas definições para a bioética, sendo que a 

de 1978 disse ser "o estudo sistemático da conduta humana no campo das ciências 

da vida e da saúde, enquanto examinada à luz dos valores e princípios morais" e a 

de 1995 delimitou a bioética como "estudo sistemático das dimensões morais das 

ciências da vida e do cuidado da saúde, utilizando uma variedade de metodologias 

éticas num contexto multidisciplinar".3 (p. 34.) 

Diante destas conceituações, Diniz dá um significado mais abrangente para a 

bioética quando diz que: 

 

A bioética seria em sentido amplo, uma resposta da ética às novas 
situações oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-se não só dos 
problemas éticos, provocados pelas tecnociências biomédicas e alusivos ao 
início e fim da vida humana, às pesquisas em seres humanos, às formas de 
eutanásia, à distanásia, às técnicas de engenharia genética, às terapias 
gênicas, aos métodos de reprodução humana assistida, à eugenia, à 
eleição do sexo do futuro descendente a ser concebido, à clonagem de 
seres humanos, à maternidade substitutiva, à escolha do tempo para nascer 
ou morrer, à mudança de sexo em caso de transexualidade, à esterilização 
compulsória de deficientes físicos ou mentais, à utilização de tecnologia do 
DNA recombinante, às práticas laboratoriais de manipulação de agentes 
patogênicos etc., como também decorrentes da degradação do meio 
ambiente, da destruição do equilíbrio ecológico e do uso de armas 
químicas4.  

                                                           
1 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3° ed. São Paulo: Saraiva,2014, p. 33. 

2 Op. Cit., p. 33. 

3 Op. Cit., p. 34. 

4 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3° ed. São Paulo: Saraiva,2014, p. 35. 
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A bioética então tem uma pretensão multidisciplinar de mensurar até que 

ponto a utilização dos recursos provenientes das descobertas científicas na área da 

saúde envolve questões éticas e morais que devem ser obedecidas para que a 

prática “tecnocientífica” e a “biotecnocientífica” não se tornem um risco à 

humanidade. 

A essa ampla dimensão que se alcançou no mundo da biotecnologia, Ana 

Paula Myszczuk e Jussara Maria Leal de Meirelles afirmam que, assim como o 

século XX é considerado a era das descobertas na área da física, o século XXI vem 

a ser o marco das mudanças na biologia, o que gera preocupação quanto à 

realidade social, pois segundo elas: 

 

As preocupações giram em torno das consequências da aplicação da 
Biotecnologia e Engenharia Genética para o meio ambiente, os destinos da 
vida humana no planeta e os danos que podem advir do uso indiscriminado 
da manipulação genética.5 

 

Surge, portanto, a necessidade de construção da bioética e do biodireito. 

Para compreender o panorama atual, faz-se necessário recorrer a Maria 

Helena Diniz, a qual vem discorrer sobre as novidades que trouxeram à baila as 

discussões acerca da construção da bioética e de um direito mais voltado para a 

preservação da dignidade da pessoa humana. Ela enumera várias razões para que 

se busque construir uma bioética e um biodireito ideais. Nesse sentido, Diniz, aponta 

as seguintes novidades: 

 

a) o progresso científico que vem alterando o agir da medicina tradicional. 
Deveras, há alguns anos, como se poderia falar em legalização da 
eutanásia ou acreditar que um doente terminal pudesse ser mantido por, 
vários anos, na UTI, em estado vegetativo irreversível?(...). 
b) A socialização do atendimento médico, com o consequente 
desaparecimento do antigo médico de família (...). 
c) A universalização da saúde, ante o aparecimento de várias entidades 
internacionais voltadas à solução dos problemas éticos criados pela 
engenharia genética e pela embriologia (...). 
d) A progressiva medicalização da vida (...). 
e) A emancipação do paciente, uma vez que com o reconhecimento dos 
seus direitos fundamentais como pessoa, surge a vitória sobre o poder da 
classe médica, que, então, deverá respeitar a autonomia da vontade, 

                                                           
5 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 333. 



14 

 

somente podendo intervir após o seu consentimento livre e informado 
quanto ao diagnóstico, prognóstico e processo terapêutico a que será 
submetido. 
f) A criação e o funcionamento dos comitês de ética hospitalar e dos 
comitês de ética para pesquisas em seres humanos (...). 
g) O advento de vários institutos não governamentais preocupados com a 
expansão dos problemas éticos provocados pela produção humana 
assistida, (...) 
h) A necessidade de um padrão moral (...).  Por isso Engelhardt considera 
ser um grande desafio à moral contemporânea o estabelecimento de 
princípios comuns que possam solucionar questões oriundas do progresso 
das ciências biomédicas e da tecnologia científica aplicada à saúde. 
i) O crescente interesse da ética filosófica e teológica nos temas alusivos à 

vida, reprodução e morte do ser humano.6 (pgs. 25 a 29) 
 

É claro que não se pode negar o caráter positivo das inovações, pois elas 

corroboram para a resolução de muitos impasses na área da medicina, porém, 

conforme todas essas novidades também afetam o meio social, posto que as 

inovações trazem consigo problemas e conflitos para a sociedade, gerando "uma 

renovação no modo de agir e decidir dos envolvidos com a ciência médica e 

biológica".7 

Sob essa ótica, verifica-se que o processo de utilização das descobertas e 

dos recursos científicos para modificação do meio natural não é tão simples como 

possa parecer, sendo claro que sua aplicação prática tem seu lado positivo e 

negativo, ficando mais evidente tal dualidade, quando sua aplicabilidade está voltada 

para o homem e para o meio natural, pois a intervenção brusca na vida humana e/ou 

na natureza pode tornar-se abusiva e ter consequências imensuravelmente 

prejudiciais, principalmente no que tange a dignidade da pessoa. 

Muitos questionamentos são levantados acerca do novo saber científico, pois, 

de um lado, é aceitável e necessário, de outro é prejudicial. A polêmica em torno do 

novo semblante da ciência médica e biológica deve-se aos possíveis impactos sobre 

a vida do ser humano em que não se pode prevê o tamanho do prejuízo humano, 

podendo afetar bruscamente a dignidade humana. Diniz sustenta que: 

 

Deveras, a ameaça da técnica sobre a humanidade gerou uma ética para a 
civilização biotecnológica a fim de que se pudesse preservar a dignidade da 
pessoa humana dos abusos do biopoder, da revolução biológica 
desencadeada pela descoberta do DNA, da geneterapia, das novas 

                                                           
6 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3° ed. São Paulo: Saraiva,2014, p. 25 a 29. 

7 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3° ed. São Paulo: Saraiva,2014, p. 27 
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técnicas biomédicas e farmacológicas e do desenvolvimento da genética 
molecular, mediante uma reflexão, que é tipicamente bioética, sobre o 
fenômeno da vida e da morte.8 (DINIZ, 2014, p. 30) 

 

Dessa nova realidade, podem surgir dúvidas do tipo: Como a manipulação 

tecnológica do homem será praticada na sociedade? Como será a conduta médica 

em relação a seus pacientes diante desta nova realidade tecnológica? Qual o grau 

de prejuízo das ações da tecnologia para o homem e para o meio? É compensador 

em relação aos prejuízos? Como lidar com a biotecnologia?  Esse desconhecido 

científico precisa de ajustes, como diz popularmente “as coisas precisam voltar para 

o lugar”. E é aí que entra a bioética e o biodireito, para lidar com estas questões e 

tentar harmonizar pontos que estão em constante paralelo: bem-estar social e 

responsabilidade, sem deixar de levar em consideração os interesses econômicos x 

limites éticos e legais; saúde x lucro; dignidade da pessoa humana x 

desenvolvimento tecnológico a qualquer custo.  

O temor é que, com os avanços biotecnológicos do século XXI, com a 

introdução de novos elementos na medicina e na manipulação da vida humana, 

possa ocorrer uso indevido ou abuso da biomedicina, na medida em que as ações 

biomédicas possam afetar o homem e provocar danos irreversíveis para a 

humanidade. Com as modificações técnicas e biológicas a medicina perde seu 

caráter tradicional, as relações médico/paciente também e os conflitos também 

mudam, tendo, o direito que lidar com esta nova realidade. Assim observam 

MYSZCZUK e MEIRELLES:  

 

Neste contexto, o Direito chega ao século XXI e coloca o jurista frente ao 
desafio de enfrentar e harmonizar conflitos ou perplexidades decorrentes do 
avanço biotecnológico, de modo a impor limites entre o que é 
cientificamente possível fazer e o que é moralmente desejável realizar.9  
 
(MYZUK e MEIRELLES, 2008, p. 334). 

Segundo assinala as autoras citadas, embora os juristas devam buscar um 

conhecimento prévio sobre as mudanças causadas pela biotecnologia, sejam 

atentos aos seus impactos na sociedade, busquem se preparar para lidar com os 

                                                           
8 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3° ed. São Paulo: Saraiva,2014, p. 30. 

9 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 334. 
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impasses motivados por essa nova e polêmica realidade científica, "para garantir a 

convivência e a paz social", protegendo valores individuais e coletivos, ele deve 

estar aberto a uma nova base de interpretações jurídicas capaz de enxergar a 

mudança e conciliá-la com uma interpretação jurídica inovadora. Para as autoras: 

 
Em uma nova realidade, é preciso novos paradigmas, novas formas de 
interpretação das regras jurídicas, em consonância com a realidade dos 
fatos. Neste campo específico o jurista, também, já se dispõe de novas 
linhas de pensamento. Entre estas se encontra a proposição de uma nova 
forma de interpretação das normas constitucionais: a Bioconstituição ou o 
Biodireito Constitucional.10 (MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 334). 

 

Semelhantemente, nos campos da biologia e da saúde, surge a bioética da 

necessidade de os profissionais buscarem novos parâmetros éticos, adotando uma 

nova postura para lidar com as transformações no mundo científico e com os 

conflitos éticos causados pela revolução da biomedicina, de forma que se pense a 

cultura humanística e a técnico-científica das ciências naturais de forma 

entrelaçadas, voltando-se, as pesquisas nesse sentido, para a 

multidisciplinariedade. Assim explicam MYSZCZUK e MEIRELLES: 

 
Da mesma forma que o Direito encontra dificuldade na análise das 
controvérsias entre ética e inovação científica, a Bioética também encontra 
problemas em estabelecer princípio que possam servir para a resolução dos 
conflitos, sem estar defasados no momento de sua aplicação. Quer dizer, 
devido ao “espantoso potencial técnico da ciência, presencia-se um 
momento de dilema: há a necessidade de uma ética vinculatória de 
responsabilidade solidária da humanidade, e de outro, a dificuldade em 
encontrar a fundamentação racional de uma ética intersubjetivamente 
válida, no sentido de neutralidade valorativa”. Em se tendo em vistas tais 
dificuldades, a Bioética tem como marco valorativo três princípios base: 
autonomia, beneficência e justiça.11 (MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 
335). 

De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz, resta claro a 

necessidade que os juristas elaborem normas capazes de resguardar a pessoa 

humana diante das ameaças originadas dos avanços científicos. O biodireito é 

fundamental para dar conta dos impasses causados pelas inovações científicas na 

área das ciências biomédicas. A autora diz que: 

                                                           
10 Op. Cit., p. 334. 

11 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 335. 
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Com isso, como o direito não pode furtar-se aos desafios levantados pela 
biomedicina, surge uma nova disciplina, o biodireito, estudo jurídico que, 
tomando por fontes imediatas a bioética e a biogenética, teria a vida por 
objeto principal, salientando que a verdade científica não poderá sobrepor-
se à ética e ao direito, assim como o progresso científico não poderá 
acobertar crimes contra a dignidade humana, nem traçar, sem limites 
jurídicos, os destinos da humanidade (...). Isso é assim porque não se 
poderia admitir que o Estado, representado pelo Executivo, Legislativo e 
Judiciário, ficasse inerte diante: do poder da ciência sobre o genótipo do 
cidadão; do mercado genético; do desrespeito à dignidade humana; do 
abuso das experiências científicas com seres humanos; do mau uso de 
seres humanos pela biotecnologia; da possibilidade de um manejo incorreto 
do Projeto Genoma Humano; dos danos advindos da alta tecnologia na 
terapêutica; da possibilidade de patenteamento do ser humano e das 
discriminações causadas pela diagnose genética e pela AIDS na área 
securitária e trabalhista.12 (DINIZ, 2014, p. 32). 
 

Por esse viés, entende-se que a bioética tem uma relação muito estreita com 

o biodireito, pois, no âmbito das discussões jurídicas, os questionamentos 

fomentados pela bioética servem como parâmetro, produzindo-se a partir daí a 

normatização das situações resultantes dos avanços técnico-científicos, enfrentadas 

pelo homem e pelo meio ambiente em decorrência da aplicação das inovações da 

ciência e da tecnologia. Isto posto, a postura assumida pela bioética ante a 

aplicação das descobertas científicas e tecnológicas serve de base para a 

implementação e aplicação do biodireito. Nesse sentido, seguem as considerações 

de MYSZCZUK e MEIRELLES: 

Os questionamentos apontados pela Bioética acabaram por basear, 
também, as discussões jurídicas acerca das técno-científicas. Vale dizer, 
servem de fundamento para a normatização ou juridicização das questões 
biomédicas. É a partir deste contexto que surge o Biodireito. Deste modo, é 
corrente o entendimento de que este é a manifestação jurídica da Bioética. 
Nesta linha de entendimento, pode-se afirmar que o Biodireito tem por 
objetivo regulamentar as conseqüências que os avanços técno-científicos 
podem ocasionar ao homem e ao meio ambiente. Enfim, o Biodireito e seus 
aplicadores têm o papel de harmonizar interesses, de modo a garantir o 
desenvolvimento da atividade científica, sem que o simples medo do novo 
seja limite único e zelar pela garantia dos direitos do homem, sejam estes já 
reconhecidos e necessitando de positivação. O desafio que se apresenta é 
encontrar respostas que sejam adequadas às situações provisórias atuais, 
posto que o conhecimento modifica a realidade quase que dia-a-dia.13 
(MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 335 - 336). 

                                                           
12 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3° ed. São Paulo: Saraiva,2014, p. 32. 

13 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 336. 
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Ao contrário, Edison Tetsuzo Namba entende que não seja tão interessante 

que o biodireito se mantenha vinculado à bioética. No seu Manual de Bioética e 

Biodireito, ao falar do cruzamento dos diferentes ramos do saber na produção de 

informações que busquem o “bem estar” de forma benéfica nesse cenário de 

avanços técnicos e científicos, ele não nega que a base do biodireito tem a 

contribuição da bioética, pois diz que “A bioética dominou a esfera do direito como 

“pano de fundo” de debates de situações controversas, porém, hoje em dia, já há 

algumas normas sobre a consideração de valores, o que acirra as discussões.” E 

continua com a seguinte sustentação: 

Logo, é o momento de se preocupar com o biodireito. Deve-se desvincular o 
direito da bioética, a qual serve mais a uma finalidade política: usada para 
fazer prevalecer o entendimento religioso ou o laico. O discernimento na 
escolha de uma forma mais inovadora na concepção de um ser humano, 
para correção de anomalias genéticas e para a cura de seus males, não 
pode ser tolhido, sob pena de se restringir a liberdade científica.14 (NAMBA, 
2015, p. 14). 
 

O mencionado autor traz posicionamentos de alguns doutrinadores a respeito 

da importância, ou não, da bioética para o biodireito, conforme se vê: 

 
Paulo Ferreira da Cunha ressalta a importância da biologia e o início de 
formação de um biodireito para regular as questões da vida, e das novas 
vidas mais ou menos artificiais que a ciência está apta a criar... ou a 
destruir. 
No entender de Gisele Leite: “A preocupação de se erguer princípios do Bio- 
direito é, antes de tudo, não se reduzir a Ciência Jurídica a um papel 
meramente instrumental. ” Os princípios constitucionais devem constituir os 
princípios do biodireito. As disposições constitucionais relativas à vida 
humana, sua preservação e qualidade, estão imbricadas com o biodireito, 
que não se restringe às questões atinentes à saúde, ao meio ambiente e à 
tecnologia. 
No dizer de José Alfredo de Oliveira Baracho: “O Biodireito é estritamente 
conexo à Bioética, ocupando-se da formulação das regras jurídicas em 
relação à problemática emergente do progresso técnico-científico da 
Biomedicina. O Biodireito questiona sobre os limites jurídicos da licissitude 
da intervenção técnico-científica possível.” 
O biodireito “formalístico e legalístico pretende garantir a autonomia da 
opção individual, confrontando-se com os aspectos da incompatibilidade 
com a vontade oposta”. “Ciência e técnica só podem intervir sobre a vida, 
desde que não afetem à dignidade e ao direito.” 
Muitas vezes, uma opção individual não pode desconsiderar seus reflexos 
para terceiros, por exemplo, quando se pretende ter um filho 
independentemente de quem fornece o material genético, perfeitamente 
possível, porém, com consequências para quem será gerado. O início de 
uma vida já́ é cercado de influência do progresso científico, para alguns 

                                                           
14 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioéticae Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 14. 
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retrocessos, com predominância da vontade, quem sabe, de apenas uma 
pessoa, a mulher. 
Em outros momentos, a decisão será crucial para a continuidade da vida de 
alguém, exemplificativamente, no caso de se negar à transfusão de sangue 
e os desdobramentos dessa escolha, por si ou por alguém representado ou 
assistido. A dicotomia direito à vida e o exercício da consciência religiosa 
são contrapostos. 
A dignidade e o direito podem ser lesados acaso haja prosseguimentos em 
pesquisas com destruição do embrião, viável ou congelado há mais de 3 
(três) anos, para que outros, com doenças incuráveis, tais como câncer, mal 
de Parkinson, Alzheimer, repilam seus males. O confronto entre curar 
alguém e não se defender quem está em posição frágil é debatido de 
maneira intensa. 
Tudo isso fica no âmbito do biodireito e por ele deve ser solucionado.15 

(pgs 14-15). 
 

Acerca do biodireito, destaca-se, ainda, as seguintes palavras de Namba: 

 

Enfim, quando se trata do biodireito, mencionam-se normas de prevenção e 
de influência do descompromisso da eticidade na condução da vida e dos 
avanços científicos. Percebe-se isso nitidamente quando se fala sobre o 
nascituro e o embrião, aborto, retirada do feto anencéfalo, células-tronco 
embrionárias, clonagem humana, experimentação com seres humanos, 
reprodução assistida, mudança de sexo, transfusão de sangue, transplante 
de órgãos, eutanásia, entre outros assuntos de suma relevância para a 
sociedade contemporânea.16 (SEM GRIFO NO ORIGINAL) 
 
 

 Ante ao exposto, nada mais cabível do que enfatizar que a mentalidade social 
evolui ao mesmo tempo que a sociedade adquire novos moldes, logo, o direito 
também precisa evoluir para não se tornar obsoleto, e, se a sociedade está 
caminhando para a aceitação da autodeterminação da humanidade, a prática do 
Direito não pode deixar de considerar os avanços e nem se furtar de trabalhar em 
detrimento deles, pois se de um lado, temos a Constituição Federal que garante o 
direito à vida como Princípio Fundamental reafirmando a Dignidade da pessoa 
humana, por outro, temos a mesma carta magna que também garante a autonomia 
do ser humano.  

                                                           
15 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioéticae Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 14-15. 

16 Op. Cit., p. 15. 
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2.1 Princípios constitucionais do biodireito 

Não se pode negar que o conhecimento cada vez mais vem sendo concebido 

como ferramenta para que o homem interfira nos processos naturais do curso da 

vida e modifique a sua realidade, não sendo uma tarefa fácil encontrar respostas 

para as novas ocorrências no âmbito das relações entre os homens, assim como 

relações do homem com o seu meio. 

Os processos naturais e artificiais se entrelaçam resultando numa teia gigante 

de relações. O meio ambiente, por sua vez, não fica inerte diante dos processos de 

intervenção humana. Ele é atuante e tende a reagir diante das práticas humanas, 

podendo, inclusive, tornar-se prejudicial ao homem quando afetado pelo mesmo.  

Deste modo, a atividade do homem no âmbito das descobertas e das 

inovações científicas não pode deixar de considerar que o homem é o destinatário 

da sua própria ação. É preciso que o homem tome o cuidado de não agir em 

descompasso com as premissas Universais de proteção do ser humano. 

É preciso considerar que existe uma vasta gama de instrumentos 

internacionais de proteção aos Direitos Humanos e também que os direitos e 

garantias previstos na Constituição da República Federativa do Brasil não devem, de 

forma alguma, serem desconsiderados e violados. Eles estão aí para assegurar que 

não sejam praticadas barbáries humanas em nome de uma prática que muitos 

acreditem ser um bem maior. 

A Constituição Federal no seu artigo 1º, inciso III e no artigo 5º, caput, 

assegura que: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 
(...) 
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: (...)17 

 

Diante das inovações, acontecimentos e discussões no campo da biomédica, 

tem-se em contrapartida, a ampliação do Biodireito como, nos dizeres de Myszczuk 

                                                           
17 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Meirelles, “manifestação jurídica da bioética”, para regular os efeitos causados ao 

homem e ao meio ambiente pelos avanços técnico-científicos. As discussões, a 

procura por respostas e as decisões a serem tomadas ocorrem ou deveriam ocorrer 

de forma que resguarde todas as garantias de preservação da dignidade da pessoa 

humana. Nesse viés, adquire destaque, à luz dos princípios e das garantias 

fundamentais constitucionais, a importância do “Biodireito Constitucional” na 

resolução dos questionamentos apontados pela bioética. Como afirma Myszczuk 

Meirelles: 

Na esteira destas discussões e como fruto do próprio amadurecimento do 
Biodireito, passou-se a buscar bases interpretativas propriamente jurídicas 
para a aplicação e resolução de conflitos entre normas biojurídicas. Em se 
tendo em vista o princípio da hierarquia das leis e que a interpretação das 
regras que compõem o sistema jurídico deve ser feita de acordo com a 
Constituição Federal, teve lugar a teoria da “Bioconstituição” ou “Biodireito 
Constitucional”.18 (MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 336). 

Esse campo possibilita estudar e decidir constitucionalmente sobre as ações 

ou omissões do Estado que colocam em cheque a vida, a dignidade humana, o meio 

ambiente. De acordo com as referidas autoras: 

A partir do conceito de Bioconstituição, pode-se buscar uma oxigenação na 
forma de interpretação das regras constitucionais brasileiras, voltando-se 
especificamente para a análise da problemática da Bioética e do Biodireito e 
voltados para a defesa do ser humano e do meio ambiente. Faz necessário, 
assim, estabelecerem-se marcos interpretativos que nortearão uma 
interpretação biocontextualizada.19 (MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 
336). 

Para Myszczuk e Meirelles, desta interpretação“ bioconstitucionalizada” 

acerca das polêmicas provocados pela prática da biomedicina emanam vários 

princípios, dentre os quais, o princípio da dignidade da pessoa humana é o alicerce 

que sustenta esta interpretação, contemplando “os direitos fundamentais à vida, 

igualdade e privacidade. 

Segundo as autoras, o princípio da dignidade da pessoa humana, expresso 

na Constituição Federal, tornou-se "o principal fundamento do sistema constitucional 

vigente e o último pilar de defesa dos direitos individuais". Assim sendo, ele é 

essencial no tratamento dos embates e das dúvidas que envolvem a Bioética e o 

                                                           
18 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 336. 

19 Op. Cit., p. 336. 
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Biodireito, visando a garantia de proteção à sociedade e ao ser humano por meio da 

bioconstitucionalização da ciência, impondo uma postura que valorize o ser humano 

individualmente, respeitando sua dignidade. Elas ressaltam que: 

 

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana não é só uma escolha 
ética e moral, mas uma norma jurídica, um valor-guia que direciona as 
posições jurídico-subjetivas que definem os direitos, garantias e deveres 
fundamentais. É um mandado de otimização que determina que a pessoa 
humana seja realizada na maior medida possível. Vai além, estabelece que 
esta é a razão da existência do Estado Brasileiro.20 (MYSZCZUK e 
MEIRELLES, 2008, p. 337). 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana limita o Estado diante da 

importância do ser humano, pois ele deve direcionar seus próprios atos ao bem-

estar da pessoa humana além de não admitindo práticas estatais contrárias a isso 

como deve também proteger a dignidade da pessoa humana da sociedade, e, 

inclusive das próprias pessoas para que elas não cometam práticas que coloquem 

em cheque sua dignidade humana. Com base nesse princípio, o Estado deve tomar 

medidas para proteger o bem maior que é a dignidade humana, para garantir que 

nem mesmo a própria pessoa possa praticar algo que coloque em cheque sua 

dignidade. 

Numa escala gradativa de princípios, este supera todos outros quando se 

trata de proteção da dignidade humana, tornando-se o núcleo dos direitos 

fundamentais e a base orientadora de aplicação das suas normas. Ainda segundo 

Myszczuk e Meirelles: 

 

Enquanto limitador de diretos fundamentais, o princípio da dignidade da 
pessoa humana é um importante elemento de proteção dos direitos contra 
medidas restritivas. Todavia, cumpre relembrar que o princípio da dignidade 
da pessoa também serve como justificativa para a imposição de restrições a 
direitos fundamentais, acabando, neste sentido, por atuar como elemento 
limitador deste. A dignidade da pessoa atua simultaneamente como limite 
dos direitos e limite dos limites, isto é, barreira última contra a atividade 
restritiva dos direitos fundamentais.21 ( 
 
MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 338). 

                                                           
20 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 337. 

21 Op. Cit., p. 338. 
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O principio da dignidade da pessoa humana é protetor. Ele estabelece limites 

a serem seguidos para que prevaleça o respeito aos direitos humanos. A Sociedade 

e o estado devem estar em harmonia constante pela melhoria da qualidade de vida. 

A ciência deve seguir restrições éticas e morais impostas por este princípio. Ela não 

pode de forma alguma justificar o sacrifício de pessoas em nome de progressos na 

melhoria da qualidade de vida. 

Significa dizer que a razão de existir dos estudos e descobertas científicas no 

campo da biomedicina é a pessoa, sendo assim, eles são realizados para a pessoa, 

em prol da espécie humana e não o contrário. A vaidade não pode imperar em 

estudos científicos de tal forma que desconsidere a pessoa humana e passe a 

considerar que tais estudos são maiores e mais importantes que o ser humano, pois 

eles só são válidos na medida em que estão a trabalho do bem humano. Assim, não 

pode haver precipitação por parte da biomedicina de forma que venha a prejudicar a 

humanidade em nome de algo que achar ser maior, a dignidade humana está acima 

de qualquer inovação. 

Nesse sentido, o que deve interessar para a interpretação bioconstitucional é 

o zelo pelo bem-estar humano. Assim sendo, ela deve estar direcionada para a 

elevação da dignidade da pessoa, devendo dar a real importância à existência 

humana e defender o respeito ao ser humano, já que este é uma causa legítima. 

Além do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à 

vida, também previsto na Constituição Federal é fundamental na interpretação 

“Bioconstitucional”. Ela garante que o ser humano tem o direito de lutar pela sua 

existência, garante a preservação da integridade física e moral e protege contra 

tratamento que interfira negativamente na dignidade da pessoa humana. Como 

discorrem MYSZCZUK e MEIRELLES: 

 

Dentre os direitos fundamentais, o direito à vida constitui a fonte primária de 
todos os outros direitos do ser humano. Engloba tanto o direito à existência, 
quer dizer, de estar vivo, de lutar pela vida, de defendê-la e de permanecer 
vivo. Consiste-se na prerrogativa de não ter interrompido o ciclo vital por 
outro meio que não seja a morte espontânea e inevitável. Ainda, o ser 
humano tem direito a ver preservada sua integridade física, estabelecendo a 
Constituição que agredir o corpo humano é uma forma de agredir a vida, 
pois esta se realiza naquele. Protege-se, também, sua integridade moral, ou 
seja, a honra, o bom nome, a boa fama e a reputação da pessoa. Inserido 
neste contexto de proteção ao direito á vida está, também, a proteção 
contra tratamento desumano ou degradante, ou seja, tratamento que fira o 
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princípio da dignidade da pessoa e desrespeite ou coloque em perigo a vida 
humana.22 (MYS 
 
ZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 339). 

A interpretação biomédica contextualizada com a Constituição Federal 

(bioconstitucional), ao tratar do direito à vida defende que as intervenções e técnicas 

médicas devem ser praticadas de forma segura para que determinado método não 

possa prejudicar o indivíduo ou levá-lo à morte. 

Desta forma, as interferências biomédicas devem ser praticadas de forma 

responsável e segura para que não haja qualquer dano à dignidade humana 

resultante de tal prática de irresponsável e insensata. Afinal, o ser humano não é 

uma coisa e não merece ser exposto a tratamentos bárbaros. Deve prevalecer a 

valorização do homem e as ações devem convergir no sentido de promover o bem-

estar da pessoa humana, dando-lhe a maior importância dentre tudo que importa. 

Outro preceito considerado pela interpretação bioconstitucional é o direito à 

igualdade. Este direito, também previsto na Carta Magna determina que não haja 

discriminação ou tratamento desigual em virtude de gênero masculino e feminino, 

religião, raça, cor, sexo, trabalho, origem, idade, etc. Assim dizem as autoras: 

 

Por fim, uma interpretação bioconstitucional veda qualquer forma de 
discriminação. Esta pode ocorrer, basicamente, por duas formas: por meio 
da outorga de benefício legítimo a pessoa ou grupo, discriminando-as 
favoravelmente em detrimento de outras pessoas ou grupo em iguais 
condições; ou pela imposição de obrigações, ônus, sanção ou qualquer 
sacrifício à pessoa ou grupo, discriminando-as desfavoravelmente em face 
de outras pessoas ou grupo nas mesmas condições. Deste modo, a análise 
de qualquer controvérsia referente às questões biomédicas está limitada 
pelo dever de tratar se tratar o ser humano com equidade, ou seja, deve 
avaliar suas necessidades, condições e méritos e dar a cada ser uma parte 
igual dos benefícios. Não se podem impor condições diversas para realizar 
o atendimento de pessoas em iguais condições, seja para beneficiar alguém 
que não possui os méritos para receber o tratamento; seja para impedir 
outro que tenha as condições exigidas para sofrer a intervenção.23 
(MYSZCZUK e MEIRELLES, 2008, p. 340). 

 

Portanto, entre as boas práticas do biodireito constitucional está a 

observância do direito à igualdade, vendando qualquer tratamento ao ser humano de 

forma discriminada em razão de características genéticas. 
                                                           
22 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 339. 

23 Op. Cit., p. 340. 
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Aliado aos princípios indicados pelas autoras, que alicerçam a interpretação 

bioconstitucional, tem-se o princípio da privacidade, o qual reza que somente pode 

ser divulgada ou estudada qualquer informação genética de uma pessoa se 

autorizada pela própria e nos limites da sua permissão: 

 

Outro aspecto relevante do estabelecimento de marcos interpretativos 
bioconstitucionais é a tutela da intimidade, incluída todas as manifestações 
do ser humano na esfera íntima, na esfera privada e na esfera da 
personalidade. (...) A proteção da intimidade encontra três fundamentos 
principais: é entendida como o reduto da personalidade, ou seja, a esfera da 
intimidade que fica direta e exclusivamente reservada ao próprio 
interessado; como a manifestação de confidencialidade compartilhada para 
aqueles aspectos da intimidade que, por prescrição legal ou pela natureza 
das relações interindividuais ou sociais, facultam o acesso a terceiros que 
estão obrigados, por lei, a manter sua confidencialidade e como proteção ao 
processamento de dados. Assim, é o indivíduo quem deve decidir a quem 
revela, quando e com que extensão, ficando proibida a transmissão a 
terceiros da informação obtida através de análise genética sem o expresso 
consentimento do interessado ou de sua representante legal.24 (MYSZCZUK 
e MEIRELLES, 2008, p. 341). 

Todas estas proposições levam à formação de um biodireito constitucional, 

com uma ação voltada para o bem-estar da humanidade, prezando, acima de tudo, 

pela valorização da vida humana na prática e nas descobertas biomédicas, de forma 

que as pesquisas e inovações científicas não causem a infelicidade de uma ou de 

mais pessoas, mas, ao contrário, garantam uma vida mais digna. 

2.2 Biodireito e direitos humanos 

Antes de mais nada é de suma importância mencionar que a base para a 

construção de uma sociedade democrática é o princípio da dignidade da pessoa 

humana, princípio fundamental trazido pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Conforme Namba: 

No ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana foi 
prevista na Constituição Federal, promulgada em 5.10.1988, como um dos 
“princípios fundamentais” a serem observados na República Federativa do 
Brasil, no qual se constitui um Estado Democrático de Direito.25 

                                                           
24 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 341. 

25 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 16. 
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Namba assevera que, em obediência ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, o estado tem a responsabilidade de garantir humanidade às pessoas e 

possibilitar a liberdade a todos. Diz que o ser humano é o fim para o qual devem se 

voltar os “aparelhos político-organizatórios” e não, servir a estes. Assim sendo, “a 

República é uma organização política que serve a pessoa.”. Sobre o mencionado 

princípio, esclarece: 

Estabeleceu-se um princípio geral de direito que deve resolver os conflitos 
sociais, a dignidade da pessoa humana. Em consequência, é norma jurídica 
cuja violação não pode ser permitida. Nessa perspectiva, sua tarefa é 
descrever as consequências que derivam de certos fatos e colocá-las em 
ação. Além de ser interpretada, a norma é concretizada.26 (NAMBA, 2015, 
p. 17). 
 

No mesmo sentido, corroboram MYSZCZUK e MEIRELLES, trazendo este 

princípio do direito para o campo da biomedicina: 

 

Assim, só se justifica a existência das inovações da Biomedicina, se esta 
servir para promover a existência digna da pessoa humana, se colaborar 
para melhoria da qualidade de vida do ser e da espécie humana. Em sendo 
assim, impõe-se que a pessoa seja considerada enquanto o fim único do 
Direito e não como um meio para se chegar ao conhecimento científico ou 
em ganhos financeiros. Entender a pessoa humana como um fim significa 
respeitá-la e tratá-la como alteridade e, portanto, reconhecê-la como um ser 
diverso livre e um centro de dignidade que é único e não pode ser 
substituído por outro. Não considerar a pessoa humana como um meio de 
obtenção de ganhos financeiro significa não tratá-la com base em princípios 
de ordem econômica ou material, mas como um valor sui generis que não 
pode ser avaliado segundo tais princípios.27 (MYSZCZUK e MEIRELLES, 
2008, p. 338). 
 

Nesse sentido, as práticas no campo das ciências e da tecnologia, se mal 

conduzidas, podem afetar de forma irreversível a vida particular das pessoas, 

comprometendo os direitos humanos. Os Métodos dos avanços da medicina não 

podem desconsiderar que a vida jamais pode ser tratada como uma mercadoria, 

pois, para além dos avanços científicos deve ser preservado o respeito à vida e à 

dignidade da pessoa humana. 

                                                           
26 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 17. 

27 MYSZCZUK, Ana Paula e MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. BIOÉTICA, BIODIREITO E INTERPRETAÇÃO (BIO) 

CONSTITUCIONAL. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília 

– DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 338. 
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De outro modo, dentro do contorno dos limites éticos acerca das práticas 

científicas e tecnológicas, não se pode deixar de debater sobre a autodeterminação 

do ser humano e seu direito de decidir sobre sua vida e também sobre sua morte, 

fomentando a discussão do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Como assinala Edison Namba: 

 

Nota-se, nitidamente, a importância da dignidade do ser humano. Ela não 
deve ser esquecida e deixada em segundo plano. Ao contrário, em muitas 
ações, tais como as existentes sob a égide da ética, bioética e biodireito, 
deve ser lembra- da, sob pena de se ter apenas casuísmos, soluções 
momentâneas, esquecendo-se dos efeitos vindouros. 
O valor “dignidade da pessoa humana” é crucial hodiernamente, para se 
evitar retrocessos indevidos, face ao noticiado na imprensa: abandono de 
crianças na rua, ausência de ensino, falta de assistência médica, temas de 
políticas públicas; todavia, por via direta ou indireta, tendem à reflexão na 
bioética e no biodireito.28 (NAMBA, 2015, p. 21-22). 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana se concretiza na prática de uma 

ética que possa mensurar todos outros princípios previstos explicitamente na 

constituição, como também os princípios implícitos. Portanto, os princípios 

constitucionais devem se complementar na construção de uma sociedade mais 

humana. 

                                                           
28 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 21-22. 
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3 Eutanásia: História, Conceito e Subdivisões 

3.1 Histórico 

Convém trazer a baila uma breve retrospectiva histórica a respeito da 

eutanásia desde as primeiras civilizações para demonstrar, de forma sucinta, como 

essa prática era entendida e o que motivava tal prática. 

Sob a vertente histórica, é importante ressalvar que há indicativos de que a 

eutanásia é praticada desde as civilizações mais remotas, tendo sido registrada nas 

civilizações grega e romana. Na Grécia e em Roma, por exemplo, uma das 

finalidades mais comuns para a prática da eutanásia era a preservação de um 

exército forte para defender seu povo, visto que as guerras eram constantes, por 

isso, tal prática se justificava nas bases desta finalidade, sendo comum fazer uma 

seleção de quem merecia e de quem não merecia viver, de acordo com requisitos de 

saúde, idade, expectativa de vida, etc. Como confirma Maria Helena Diniz apud 

Campos e Medeiros: 

 
Entre os povos primitivos era admitido o direito de matar doentes e velhos, 
mediante rituais desumanos. O povo espartano, por exemplo, arremessava 
idosos e recém-nascidos deformados do alto do Monte Taijeto (...) os 
guardas judeus tinham o hábito de oferecer aos crucificados o vinho da 
morte ou vinho Moriam. (...) Os brâmanes eliminavam recém-nascidos 
defeituosos e velhos enfermos, por considerá-los imprestáveis aos 
interesses comunitários. Na Índia, lançavam no Ganges os incuráveis (...). 
Na antiguidade romana, Cícero afirmava (De Legibus, III, 8, 19) que era 
dever do pai matar filho disforme (...) Os celtas matavam crianças 
disformes, velhos inválidos e doentes incuráveis.29 

 

Os registros demonstram que desde tempos antigos vários povos praticavam 

a eutanásia à sua maneira e cada um tinha uma justificativa, conforme sua cultura e 

suas crenças. Desse modo, sempre existiu uma justificativa para a prática da 

eutanásia. 

Conforme mencionado, diversos povos na história da humanidade tinham por 

hábito ceifar a vida de pessoas em situações que julgassem necessário tal ato. Uma 

situação de eutanásia aceita era a diminuição do sofrimento de um enfermo. Ainda 

que se tratasse de ente familiar, não se rejeitava a justificativa. 

                                                           
29 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 7. 
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Durante todo o período primitivo, a humanidade lidava, frequentemente, com 

um elevado número de doenças que, naturalmente, na época não se conhecia a 

causa, e, em razão disso, comumente se atribuía a sua existência à castigo dos 

deuses ou demais sobrenaturalices/crendices.  

Desta forma, quando não havia a possibilidade de tratar tais doenças pelos 

seus líderes, anciões, patriarcas, sábios, etc., tinham como prática a 

supressão/interrupção da vida dos indivíduos atingidos, contudo, sempre numa 

perspectiva de aliviar a angústia do moribundo ou de evitar que doenças 

desconhecidas, que poderiam ser letais e contagiosas, se dispersasse pelos demais 

indivíduos da comunidade, ou seja, permitia-se a morte de uns para garantir a 

sobrevivência de um povo. Nesse sentido, Lima Neto ensina que: 

 

Os Germanos matavam os enfermos. Na Birmânia, eram enterrados vivos 
os doentes incuráveis, enquanto que os Eslavos e Escandinavos 
apressavam a morte de seus pais que padeciam em enfermidade. Em 
Roma, era comum lançarem-se ao mar os deficientes mentais. O Imperador 
romano Júlio César decretou que os gladiadores feridos de morte, depois do 
combate no circo romano, fossem mortos se os césares voltassem o 
polegar para baixo (pollice verso - o polegar para baixo dos césares era 
uma indulgente autorização à morte, permitindo aos gladiadores feridos, 
que tardavam morrer, evitarem a agonia e o ultraje) para não prolongar a 
agonia, o que equivalia, segundo Giuseppe Del Vecchio, à prática 
eutanásica. Os gladiadores mortalmente feridos nos combates viam, 
portanto, abreviados os sofrimentos pela compaixão real.  
(...) Na Idade Média, os guerreiros feridos em combates eram sacrificados – 
ato de "misericórdia" – mediante golpes de punhal muito afiado introduzido 
na articulação, por baixo do gorjal da armadura, que lhes servia para evitar 
o sofrimento e a desonra. As populações rurais norte-americanas, que, 
devido aos fatores ambientais, eram nômades, sacrificavam enfermos e 
anciãos para não os abandonar ao ataque de animais selvagens. Até o ano 
de 1600, conta-nos Lombroso que na Suécia velhos e doentes incuráveis 
eram mortos por seus próprios familiares. A discussão sobre o tema 
prosseguiu ao longo de toda a história da humanidade, com a participação 
de Lutero, Thomas Morus (Utopia), David Hume (Of suicide), Karl Marx 
(Medical Euthanasia), Schopenhauer, Immanuel Kant, entre outros. 
Segundo o mestre Afrânio Peixoto, "na Utopia, o país ideal de Thomas 
Morus, havia magistrados incumbidos de informarem a incuráveis e débeis, 
aleijados e inúteis, que se deviam eliminar ou serem eliminados: uns 
deixavam-se morrer de fome, outros eram mortos, no sono". Desta forma, 
todos os que se sentiam inúteis deveriam se autodestruir, como um meio de 
ajudar a sociedade a progredir economicamente. Por outro lado, para 
Immanuel Kant a vida não vale para si mesma, mas em função de um 
projeto de vida com liberdade e autonomia. A eutanásia está justificada se 
permitir a base material para uma vida merecedora30 (LIMA NETO, ano 
2003, p.2-3). 

 

                                                           
30 LIMA NETO, Luiz Inácio de. A legalização da eutanásia no Brasil. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 81, 

22 de setembro de 2003. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4217>. Acesso em: 30 agosto 2015, p. 4. 

https://jus.com.br/artigos/4217
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No mesmo sentido GOLDIM (2000), observa o seguinte: 

 

Na Índia os doentes incuráveis eram levados até a beira do rio Ganges, 
onde tinham as suas narinas e a boca obstruídas com o barro. Uma vez 
feito isto eram atirados ao rio para morrerem. Na própria Bíblia tem uma 
situação que evoca a eutanásia, no segundo livro de Samuel.31 

 
 

Nesta seara, Lima Neto ainda discorre que em tempos contemporâneos, a 

Eutanásia foi adquirindo espaço em discussões sobre sua prática e em que 

momentos aplicá-la. 

Ele conta que, Na Prússia, em 1859, houve a discussão do Plano Nacional de 

Saúde, momento em que houve a proposta de que o Estado deveria prover a 

realização da Eutanásia em pessoas que se tornaram incompetentes para demandá-

la. 

Assinala o autor que o jurista Enrique Ferri produziu um trabalho denominado 

“L´omicidio-suicidio”32, em 1884, na Itália, que foi publicado no arquivo de 

Lombroso33, cujo trabalho trata da responsabilidade jurídica de uma pessoa que 

ceifar a vida de outro sob mesmo que haja consentimento da outra pessoa.34 

Traçando um plano cronológico da eutanásia sob duas óticas - há quem 

entende que ela proporciona uma morte doce e tranquila e há outros que a 

consideram como barbárie - merecem destaque os esboços de Campos e Medeiros 

que consideram o ano de 1906 como marco cronológico da eutanásia. Lembram que 

a polêmica em torno do assunto inicia quando, no estado de Ohio, Estados Unidos, 

foi rejeitada uma proposta de regularização da eutanásia. Catorze anos depois 

(1920), ainda nos Estados Unidos, a pedido da própria mulher, a qual sofria de 

                                                           
31 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia – Holanda. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/ eutanhol.htm>. 

Acesso em: 19 agosto 2015. 

32 A expressão tem como significado “O homicídio-suicídio”. 

33 O arquivo de Lombroso se localiza no Museu de Antropologia Criminal de Cesare Lombroso, na cidade 

italiana de Turim. 

34 LIMA NETO, Luiz Inácio de. A legalização da eutanásia no Brasil. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 81, 

22 de setembro de 2003. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4217>. Acesso em: 30 agosto 2015, p. 2-3. 

https://jus.com.br/artigos/4217


31 

 

esclerose múltipla, o americano Frank Roberts a envenenou com arsênico, tendo 

sido condenado à prisão perpétua e morrido na cadeia.35 

As autoras citam também que em 1934, o Uruguai abriu a possibilidade da 

eutanásia no seu código penal, tornando-se o primeiro país do mundo a tratar do 

tema no código penal.36 

Já na Alemanha, em 1939, através do plano de eutanásia denominado Aktion 

4, decidia-se quem merecia viver e quem não merecia tendo sido mortas as crianças 

com deficiências físicas ementais.37 

As autoras Campos e Medeiros registram ocorrências da eutanásia nos países 

da França e da Alemanha, em 1940, quando, na França, em período de guerra, as 

enfermeiras de um hospital que necessitava ser evacuado decidiram aplicar injeções 

letais nos doentes impossibilitados de remoção. E, na Alemanha, Hitler arquitetou e 

pôs em prática o plano da eutanásia não-voluntária quando da ascensão do seu 

império, tendo como vítimas adultos e deficientes, depois negros, judeus, ciganos e 

os homossexuais, deixando vestígios do medo e do preconceito contra a 

eutanásia.38 

E trazendo discussão da Eutanásia para o cenário brasileiro, Godim ensina 

que “No Brasil, na Faculdade de Medicina da Bahia, mas também no Rio de Janeiro 

e em São Paulo, inúmeras teses foram desenvolvidas neste assunto entre 1914 e 

1935”.39 

O tratamento da Eutanásia no cenário brasileiro passa ter maior relevância a 

partir dos anos 40, com a promulgação do código Penal, pois até então, talvez por 

questões religiosas ou concepção de que o objetivo da medicina seja salvar vidas, 

não se cogitava a possibilidade da Eutanásia de maneira forte. Talvez até fosse um 

tanto quanto evitado este discurso pela questão do efeito impactante. 

                                                           
35 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional daDignidade 

da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 7. 

36 Op. Cit., p. 7. 

37 Op. Cit., p. 8. 

38 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional daDignidade 

da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 8. 

39 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia – Holanda. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/ eutanhol.htm>. 

Acesso em: 19 agosto 2015. 
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Segundo Lima Neto: 

 

Há uma mudança no entendimento geral do que venha a ser eutanásia por 
volta das décadas de 30 e 40 do século XX. Antes entendia-se eutanásia 
pela mera disposição que se fazia de pessoas portadoras de doenças 
terminais e consideradas indesejáveis (como nos casos históricos na 
Grécia, etc., dispostos acima). Nestes casos a eutanásia, era na realidade, 
um homicídio. É possível observar da mesma maneira nos primeiros casos 
citados, a eutanásia também praticamente se confundia com a eugenia. Em 
1956 houve o posicionamento da Igreja Católica, de forma contrária à 
eutanásia, por ser contra a “lei de Deus”. Contudo, em 1957, o Papa Pio XII 
aceita publicamente, o que viria a ser conhecido como eutanásia de duplo-
efeito40 (LIMA NETO, ano, p. 2-4). 

 

Então, por muito tempo, a Eutanásia era entendida, no Brasil, como uma 

forma de descartar as pessoas desnecessárias à sociedade. Era uma herança da 

prática da Grécia, o que configura um homicídio e recaia na ideia da eugenia, visto 

que era uma forma de manter na sociedade somente uma categoria de pessoas 

consideradas “aptas” a gerarem retorno. 

Quanto à questão de decidir ou não quem vive e quem morre, isso não nunca 

foi prerrogativa do enfermo, pois antigamente tal decisão cabia aos médicos, 

conforme ilustra Flávia Ludimila Kavalec Baitello e Maria da Glória Colucci a respeito 

disso: 

 
Até poucas décadas, as decisões médicas eram tomadas exclusivamente 
pelos médicos por conta de sua autoridade moral e científica. 
Recentemente essas decisões passaram a considerar a preferência do 
paciente, incluindo as discussões e repercussões a respeito do 
reconhecimento de sua liberdade e autodeterminação nos momentos 
finais da vida.41 (SEM GRIFO NO ORIGINAL) 

  

 O ideal é que cada vez mais o paciente tenha a autonomia de decidir pela 

forma de tratamento desejar, pois a consideração da pessoa e dignidade humana de 

um paciente deve ser preservada sempre, independente da vontade do médico. 

Deve ser direcionada ao paciente a real valorização dele enquanto pessoa e dona 

das suas vontades. 

                                                           
40 LIMA NETO, Luiz Inácio de. A legalização da eutanásia no Brasil. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 81, 

22 de setembro de 2003. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4217>. Acesso em: 30 agosto 2015, p. 2-3. 

41 BAITELLO, Flávia Ludimila Kavalec e COLUCCI, Maria da Glória. O direito à morte digna e o testamento vital 

no Brasil. Grupo de Pesquisas em Biodireito e Bioética – Jus Vitae do Unicuritiba, p. 232. 

https://jus.com.br/artigos/4217
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3.2 Conceito de Eutanásia 

Apesar de não ser uma palavra comum no cotidiano da maioria das pessoas, 

pelo menos no Brasil, parecendo até tratar-se de um novo vocábulo, o conceito da 

palavra eutanásia remonta à Grécia antiga, haja vista ela ter se originado da junção 

dos vocábulos gregos “eu” e “thanatos”, cujos significados são: bom e morte, 

respectivamente. 

Assim explica Flávia Ludimila Kavalec Baitello: 

 

A primeira nomenclatura a ser abordada é a eutanásia (do grego eu, bom, 
thanatos, morte). O vocábulo teve origem no século XVII, por obra do 
filósofo inglês Francis Bacon, que denominou eutanásia o estudo das 
enfermidades incuráveis.42 (BAITELLO, p. 233) 

 

Por essa visão, entende-se que numa situação de sofrimento causado por 

doença incurável, esgotadas as possibilidades médicas para diminuir seu 

sofrimento, a morte pode ser encarada como algo bom, pela crença de que pode ser 

uma possibilidade de pôr fim ao sofrimento. Nesse sentido, o médico tem uma 

missão muito importante, qual seja, buscar meios que possam tornar a morte a mais 

tranquila e possível, sem dores e sem sofrimentos. 

E nas palavras de Edison Tetsuzo Namba, na sua obra: Manual de Bioética e 

Biodireito, ele define a eutanásia de forma bem específica, demonstrando que: “A 

verdadeira eutanásia ocorre quando a morte é provocada em quem é vítima de forte 

sofrimento e doença incurável” e dá o seguinte exemplo: 

 
Exemplo do ato seria matar alguém, por misericórdia, que, após acidente de 
trânsito, recebe atendimento médico, todavia, fica paraplégico, 
irreversivelmente, e sente fortes dores, devendo ser sedado todos os dias. 
Quem acompanha isso, não suportando ver o acidentado naquela situação, 
abrevia seu óbito.43 (NAMBA, 2015, p. 219) 

 

Nesse sentido, Namba caracteriza como ato de eutanásia a supressão da 

vida de outrem por compaixão e somente no caso de esta pessoa ser acometida de 

doença incurável, não devendo haver, por parte do praticante, a pretensão de 

vantagem econômica e nem ocorrência de sentimento de vingança, tampouco, se 

                                                           
42 Op. Cit., p. 233. 

43 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 219. 
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caracteriza eutanásia, matar alguém em boas condições de saúde, seja qual for a 

circunstância. Caso isso ocorra, não será considerado Eutanásia, mas sim, 

homicídio. 

 

3.3 Tipos de eutanásia 

Goldim observa que, conforme o tempo e o autor, cada vez mais tem-se 

atribuído ao termo "eutanásia" diferentes significados, tornando-se cada vez mais 

confuso apreender a eutanásia no seu verdadeiro sentido. Inclusive, na tentativa de 

evitar uma confusão de conceitos, vários vocábulos como distanásia, ortotanásia e 

mistanásia foram criadas, o que causou maiores problemas em relativos a sua 

conceituação. 

Para um melhor entendimento acerca das novas palavras que surgiram em 

função do termo "eutanásia", Goldim conceitua cada uma delas, conforma expresso 

a seguir: 

Distanásia: Morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Alguns autores 
assumem a distanásia como sendo o antônimo de eutanásia. Novamente 
surge a possibilidade de confusão e ambigüidade. A qual eutanásia estão 
se referindo? Se for tomado apenas o significado literal das palavras quanto 
a sua origem grega, certamente são antônimos. Se o significado de 
distanásia for entendido como prolongar o sofrimento ele se opõe ao de 
eutanásia que é utilizado para abreviar esta situação. Porém se for 
assumido o seu conteúdo moral, ambas convergem. Tanto a eutanásia 
quanto a distanásia é tida como sendo eticamente inadequadas.  
Ortotanásia: é a atuação correta frente à morte. É a abordagem adequada 
diante de um paciente que está morrendo. A ortotanásia pode desta forma, 
ser confundida com o significado inicialmente atribuído à palavra eutanásia. 
A ortotanásia poderia ser associada, caso fosse um termo amplamente, 
adotado aos cuidados paliativos adequados prestados aos pacientes nos 
momentos finais de suas vidas. 
Mistanásia: também chamada de eutanásia social. Leonard Martin sugeriu 
o termo mistanásia para denominar a morte miserável, fora e antes da 
hora.  Segundo este autor, "dentro da grande categoria de mistanásia quero 
focalizar três situações: primeiro, a grande massa de doentes e deficientes 
que, por motivos políticos, sociais e econômicos, não chegam a 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, terceiro, os pacientes 
que acabam sendo vítimas de má-prática por motivos econômicos, 
científicos ou sociopolíticos. A mistanásia é uma categoria que nos permite 
levar a sério o fenômeno da maldade humana".44 (SEM GRIFO NO 
ORIGINAL) 
 
 

                                                           
44 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia – Holanda. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/ eutanhol.htm>. 

Acesso em: 19 agosto2015. 
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Nesta conceituação de GOLDIM, verifica-se que Distanásia  é o 

prolongamento do processo da morte através de tratamentos extraordinários, 

prolongando a vida biológica do doente; Ortotanásia visa aliviar o sofrimento de um 

doente terminal através da suspensão de tratamentos extraordinários que prolongam 

a vida, mas são incapazes de curar ou trazer melhorias práticas; e, Mistanásia 

representa a morte miserável, antes da hora, conhecida como eutanásia social. 

Pode ocorrer em casos como: doentes e deficientes que não conseguem 

atendimento médico por motivos políticos, sociais e econômicos; omissão de 

socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia. 

A distanásia é um fenômeno contrário à eutanásia, também é um termo de 

origem grega, posto que “dis” significa afastamento e “thanatos”, significa morte. 

Sobre a distanásia, Baitello e Colucci observam que: 

 
Importante distinguir os meios empregados para prolongamento artificial das 
funções vitais: os meios ordinários e os extraordinários. Os meios ordinários 
são caracterizados pela disponibilidade em um grande número de casos, 
aceitos clinicamente, econômicos, habitualmente utilizados e de aplicação 
temporária. Já os meios extraordinários são de utilização facultativa e estão 
comumente restritos a apenas alguns casos, são custosos e possuem 
caráter agressivo. Assim, diante da dificuldade em precisar com exatidão 
tais conceitos, costuma-se utilizar os termos meios proporcionais 
(intervenções que são adequadas aos resultados esperados levando em 
consideração o estado do paciente, os custos e os desgastes produzidos) e 
desproporcionais (os meios parecem exagerados se comparados aos 
resultados previsíveis)45 (BAITELLO p. 236) 

 
 

Nesse sentido, a distanásia vem com intenção de prorrogação da vida, na 

verdade pode ser entendia como prolongamento da morte, pois o paciente em 

estado terminal e sendo certa a sua morte, passa a ter sua vida garantida por 

aparelhos, tendo que aguentar todo o sofrimento e angústia causada pela dor 

insuportável quando poderia ter morrido e se livrado de tamanho sofrimento. 

Em relação a essa confusão de sentidos acerca das palavras que têm 

proximidade com o termo "eutanásia", Namba destaca também o emprego do termo 

"suicídio assistido" que ocorre quando uma pessoa, ao desejar ter uma morte digna 

solicita a ajuda de um terceiro e pratica o ato de tirar sua própria vida.46 

                                                           
45 BAITELLO, Flávia Ludimila Kavalec e COLUCCI, Maria da Glória. O direito à morte digna e o testamento vital 

no Brasil. Grupo de Pesquisas em Biodireito e Bioética – Jus Vitae do Unicuritiba, p. 236. 

46 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 225. 
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3.3.1 Classificação da eutanásia 

A classificação da eutanásia pode se dar quanto ao tipo de ação e quanto ao 

consentimento do paciente. Merece destaque aqui a esquematização desta 

classificação feita por Patrícia Barbosa Campos e Guilherme Luiz Medeiros nos dois 

sub tópicos seguintes. Segundo Campos e Medeiros, são as espécies de eutanásia 

mais comuns entre os doutrinadores.47 

3.3.1.1 Quanto ao tipo de ação  

As espécies de eutanásia quanto ao tipo de ação estão relacionadas ao ato 

em si e, de forma habitual, são denominadas de ativa ou positiva, passiva ou 

negativa e eutanásia de duplo efeito.48 

A eutanásia Ativa ou positiva ocorre quando o médico provoca a morte do 

paciente que se encontra em um quadro de doença irreversível, sem que este venha 

a sofrer durante o processo da eutanásia. Para exemplificar essa ação Namba cita a 

“utilização de uma injeção letal”.49 

A respeito da eutanásia ativa, Campos e Medeiros explicam: 

 

A eutanásia ativa ou positiva é proveniente de uma ação direta com intuito 
de cessar a vida do enfermo, tendo, portanto, como finalidade a morte, 
sendo esta a antecipação de um fim inevitável.50 
 

Já a eutanásia Passiva ou negativa, a qual Campos e Medeiros também a 

chamam de Indireta é praticada quando se torna inútil ministrar qualquer método de 

terapia, visto que irá apenas prolongar o sofrimento do paciente em quadro terminal. 

Ocorre ou por omissão, quando o médico não inicia uma ação médica para manter a 

                                                           
47 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 12-

13. 

48 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 12-
13. 

 
49 Op. Cit. 2015, p. 220. 

50 Op. Cit., p. 12. 
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sobrevida do paciente ou porque há interrupção de uma medida extraordinária, com 

o objetivo de aliviar o sofrimento. Os autores ressaltam que: 

A eutanásia passiva ou negativa é aquela onde ocorre à supressão dos 
sistemas terapêuticos ministrados ao enfermo, uma vez que esta é inútil e 
apenas prolonga o sofrimento, haja vista, a grande probabilidade de não 
haver cura para a enfermidade. Nesta espécie não existe uma ação 
positiva, mas também não é ministrado nenhum método de terapia com o 
intuito de prolongar a vida do enfermo.51 

Quanto à eutanásia de Duplo Efeito, Campos e Medeiros explicam como ela 

ocorre: 

Há ainda a espécie eutanásia de duplo-efeito, onde esta é caracterizada 
pela ação médica ao ministrar determinados tratamentos, que por 
possuírem efeitos tóxicos ou agressivos, embora transmitam um estado 
confortável ao paciente, acabam por apressar a sua morte. Como exemplo 
desta prática, podemos citar a ocorrência de um estado avançado de 
câncer, onde o paciente tende a sofrer muitas dores e o médico 
pretendendo aliviar as dores utiliza-se da aplicação de derivados da 
morfina, mas é provável que tal medicação também produza encurtamento 
de sua vida.52 

 

Nesta modalidade de eutanásia, a morte é acelerada em decorrência indireta 

de uma ação médica que foi executada visando aliviar o sofrimento de um paciente 

terminal, ou seja, ao tentar aliviar o sofrimento de um paciente com medicamentos, o 

médico acaba levando a óbito. No trecho a seguir, Namba explica de forma 

detalhada essa modalidade de eutanásia: 

 

Quanto à eutanásia de duplo efeito, a morte é acelerada como 
consequência de ações médicas não visando ao êxito letal, mas ao alívio do 
sofrimento de um paciente (emprego de uma dose de benzodiazepínico 
para minimizar a ansiedade e a angústia, gerando, secundariamente, 
depressão respiratória e óbito).53 (NAMBA, ano, 220). (SEM GRIFO NO 
ORIGINAL) 

 

A esse último tipo de classificação da eutanásia, qual seja de “duplo efeito” 

Baitello e Colucci chamam de “eutanásia ativa indireta”, pois, segundo as autoras, 

                                                           
51 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 12. 

52 Op, Cit., p. 13. 

53 NAMBA. Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. Segunda Edição - ampliada, atualizada e revista: 

Atlas, 2015, p. 234. 
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há uma subdivisão da eutanásia ativa em direta, que ocorre quando são ministradas 

doses de drogas com a finalidade de causar a morte do paciente em estado de 

sofrimento, ao passo que, a indireta ocorre quando os medicamentos são 

introduzidos com o duplo objetivo de diminuir a dor do doente levando-o à morte.54 

Nesta modalidade de eutanásia denominada ativa indireta, embora o médico 

tenha ciência de que os efeitos colaterais dos medicamentos levarão o paciente à 

morte, ele não suspende tal medicação, pois a intenção é amenizar a dor. Santoro 

2011 apud Baitello e Colucci diz que esta não é punida no Brasil.55 

Já com relação à eutanásia passiva, Baitello e Colucci diz que: 

 

Trata-se da modalidade mais frequente de eutanásia, pois pressupõe um 
desgaste emocional de menor intensidade na tomada de decisões do que a 
eutanásia ativa direta. Exemplos de atitudes omissivas seriam: a não-
iniciação de um tratamento, o não-tratamento de uma enfermidade ou 
complicação intercorrente surgida ao longo do acompanhamento de uma 
doença originária ou a suspensão do tratamento já iniciado. Em relação ao 
desligamento dos aparelhos médicos que mantém artificialmente as funções 
vitais do paciente, há discussões quanto à classificação de tal conduta. 
Parte majoritária entende se tratar de omissão, visto que referida ação 
apenas suspende o tratamento (constituindo os aparatos um prolongamento 
das atividades médicas), contra corrente que sustenta uma conduta ativa 
quanto ao ato de desconectar os aparelhos.56 (BAITELLO e COLUCCI, 
2011, p. 235) 
 

3.3.1.2 Quanto ao consentimento do paciente 

Nestes termos em que o paciente consente sua morte a eutanásia pode ser 

dividida em voluntária, involuntária e não-voluntária. 

A eutanásia Ativa Voluntária: é aquela praticada a pedido do paciente que 

encontra em estado terminal e suplica pela sua morte em decorrência do seu estado 

de sofrimento por causa da doença. Portanto, ocorre quando a morte é provocada 

atendendo a uma vontade expressa do paciente, semelhante ao suicídio assistido. 

 
A eutanásia voluntária é aquela onde o ato é praticado por conseqüência de 
um pedido por parte do enfermo. Não menos polêmica que as demais 
espécies, a eutanásia voluntária encontra diversos posicionamentos 
contrários a sua prática, haja vista, que o discernimento do enfermo 

                                                           
54 BAITELLO, Flávia Ludimila Kavalec e COLUCCI, Maria da Glória. O direito à morte digna e o testamento vital 

no Brasil. Grupo de Pesquisas em Biodireito e Bioética – Jus Vitae do Unicuritiba, p. 234. 
55 Op. Cit., p. 235. 

56 BAITELLO, Flávia Ludimila Kavalec e COLUCCI, Maria da Glória. O direito à morte digna e o testamento vital 
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encontra-se alterado em decorrência do grande sofrimento a que está 
exposto.57 
 

Eutanásia Involuntária é o ato decidido por familiar ou pelo médico do 

paciente, ou seja, morte provocada sem o consentimento do paciente ou sem lavar 

em consideração a sua opinião. 

A eutanásia involuntária por sua vez é aquela onde a morte é provocada 
sem concordância do paciente, ou mesmo, onde a sua opinião é totalmente 
ignorada, sendo realizada a pedido dos familiares ou em não havendo 
parente, o próprio médico autorizando.58 
 
 

                                                           
57 CAMPOS, Patrícia Barbosa e MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional daDignidade 

da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 2 – nº 1 – 2011, p. 13. 

58 Op. Cit., p. 13 
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4 Eutanásia no contexto normativo brasileiro 

A prática da Eutanásia não possui previsão legal expressa no ordenamento 

jurídico brasileiro, nem quanto a sua permissão, nem quanto a sua proibição. Como 

afirma Juliana Diniz Fonseca Corvino, a norma brasileira atual não leva em 

consideração o fato de destipificar ou tornar atenuante o crime de matar alguém, em 

caso como a eutanásia, situação na qual o ato de matar é praticado em situação de 

súplica do doente. Como ressalta a autora: 

A prática da Eutanásia não está elencada de forma explícita e objetiva na 
legislação penal infraconstitucional nacional: o que existe expressamente, a 
título de criminalização da eutanásia no Brasil, é o que já de fato é 
conhecido como crime no artigo 121 do código penal vigente: ‘matar 
alguém’, um crime de homicídio privilegiado (conduta típica, ilícita e 
culpável), sendo indiferente para a classificação jurídica da conduta e para a 
correspondente responsabilidade civil e penal que o paciente tenha 
consentido ou suplicado.59 (CORVINO, 2013, p. 65). 
 
 

No mesmo sentido, Namba diz que “Não há norma que discipline a matéria, 

de forma permissiva ou proibitiva, expressamente, porém, não se tem admitido sua 

prática por se atentar contra a vida de alguém, mesmo doente e agonizante”.60 

Salienta ainda que o Novo Código de Ética Médica não acolhe a eutanásia, 

inclusive. Ele indica a proibição da abreviação da vida do paciente, presente no 

Novo Código de Ética Médica, mesmo que o paciente ou um representante legal 

solicite. 

O artigo 41 do mencionado Código, no capítulo V, que trata da “Relação com 

pacientes e familiares”, prevê que: 

 

É vedado ao médico: 
Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 
representante legal. 
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 

                                                           
59 CORVINO, Juliana Diniz Fonseca. Eutanásia: Um novo paradigma. Revista SJRJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 37, p. 
53-73, ago. 2013, p. 65. 
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consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a 
de seu representante legal.61 (Res. n° 1931/2009). 
 

Como reza o parágrafo único do artigo 41 do Código de ética Médica, o 

médico não pode abreviar a vida do seu paciente, mesmo que seja a pedido ou 

consentimento do doente ou de um familiar. No Brasil, os cuidados paliativos são a 

forma de tratamento do paciente em estado terminal. 

Quanto ao tratamento pelo direito penal, apreende-se, que, quando ocorre o 

homicídio, não importa para o direito brasileiro se foi por consentimento ou súplica 

do paciente. Essa particularidade descaracteriza o tipo penal, ou seja, decidindo, ou 

não, o paciente pela sua morte, o ato de matar alguém continua sendo tratado como 

homicídio. 

O que importa é o que está expresso artigo 121 e incisos do Código Penal 

Brasileiro “matar alguém” conduta de homicídio, apreciação das agravantes e 

atenuantes.  Aí sim, serão consideradas outras particularidades do crime, como se 

vê no trecho colacionado da referida norma: 

 

Art. 121. Matar alguém: 
Pena – reclusão, de seis a vinte anos. 
Caso de diminuição de pena 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 
social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço. (Dec. Lei nº 2.848/1940).62 
 
 

Desta forma, a Eutanásia, é tratada como homicídio privilegiado, cuja 

atenuante está disposta no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, 

podendo a pena por tal prática ser reduzida de um sexto a um terço, a depender da 

forma como foi praticado o homicídio. 

Então pode-se dizer que, ao que os autores estudados denominam de 

“eutanásia”, o ordenamento penal brasileiro, chama, simplesmente, “crime de 

homicídio”, uma vez que no Código Penal pátrio sequer é mencionada a expressão 

“eutanásia”. Essa forma de morte por piedade acaba sendo, para o direito brasileiro, 

uma conduta tipificada como crime, inserida no rol dos homicídios, já que é conduta 
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típica, ilícita culpável. A prática da eutanásia não é regularizada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Portanto, convém esclarecer que a eutanásia ativa voluntaria, já explicada 

anteriormente, sem dúvida, na previsão do Código Penal Brasileiro, é tratada como 

homicídio. Assim sendo, se um portador de doença incurável que se encontre em 

estado terminal sofre de dores permanentes, insuportáveis e pede reiteradas vezes 

que o médico introduza nele uma substância para causar sua morte, se o médico o 

faz, ainda que tomado por um sentimento de piedade, por circunstância da súplica 

do seu paciente, ele será julgado pela prática de um crime de homicídio. 

4.1 Tratamento internacional à eutanásia 

A morte, apesar de ser um processo natural, é um dos eventos mais temidos 

pelo indivíduo, sendo, inclusive, considerada por muitos como um tabu, pois de tão 

enigmática e temível, evita-se falar sobre o assunto. É comum que as pessoas 

queiram ser saudáveis e viver uma vida plena e duradoura. Na verdade, é tão 

normal que desejar o contrário de viver, ou seja, desejar morrer é algo que causa 

perplexidade. 

Desse modo, a grande maioria dos seres humanos deseja morrer exatamente 

na hora que não há mais o que fazer para prolongar a vida, porém, pode-se dizer 

que, ainda que a passos lentos, timidamente, uma pequena parte da sociedade vem 

demonstrando outra mentalidade, e adotando postura diferente em relação à morte. 

De acordo com Dworkin, nos Estados Unidos, na Grã-Bretânia e na maioria 

dos países ocidentais, com o surgimento das novas tecnologias cada vez mais 

avançadas na área da medicina, há uma tendência cada vez mais forte das pessoas 

em querer decidir o momento da morte e como preferem morrer. Há pessoas que 

preferem morrer que ficar sofrendo de doenças incuráveis, de dores insuportáveis ou 

de males físicos causados por doenças incuráveis.63 

Sobre o tratamento da eutanásia nos Estados Unidos, Namba diz que: 

 

No Estado-membro de Oregon, na costa noroeste dos Estados Unidos, a 
eutanásia é permitida desde uma lei que entrou em vigência em 1994, que 
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foi complementada em 1998. Desde aquela época, 341 pessoas, em estado 
terminal, com auxílio médico, utilizaram-se do benefício legal para 
morrerem. O paciente deve assentir para que ocorra a cessação de sua 
vida, caso contrário, caracterizar-se-ia o homicídio. A administração do 
então presidente George W. Bush, que tinha como base política uma 
alardeada postura pró-vida (recorde-se do não envio de recursos públicos 
para entidades humanitárias que promoveriam o aborto e da impossibilidade 
de se investir na pesquisa com células-tronco embrionárias), opunha-se ao 
“suicídio” assistido medicamente.64 

 

Em alguns dos países mencionados por Ronald Dworkin (Estados Unidos, na 

Grã-Bretânia e na maioria dos países ocidentais), de acordo o autor, algumas 

pessoas optam pela morte, ao ser acometidas de doenças incuráveis ou cujo 

tratamento tem efeitos degradantes. Há, inclusive, registro de casos já ocorridos. 

Dworkin, conta que: 

Algumas delas já estão morrendo, muitas em meio a grandes sofrimentos 
como Lillian Boyes, uma inglesa de setenta anos que agonizava devido a 
uma forma terrível de artrite reumatóide, com dores tão lancinantes que 
nem mesmo os analgésicos mais poderosos conseguiam mitigar. Lllian 
gritava de dor quando seu filho, delicadamente, lhe tocava as mãos com as 
pontas dos dedos. Algumas pessoas querem morrer porque não querem 
continuar vivas da única maneira que lhes resta, como Patrícia Diane 
Trumbull, uma nova-iorquina de 45 anos que estava com Leucemia e 
recusou o tratamento quimioterápico e os transplantes de medula mesmo 
depois de informada de que o tratamento lhe oferecia uma entre quatro 
possibilidades de sobreviver. Patrícia assim decidiu porque conhecia a 
devastação resultante do tratamento e achava que a probabilidade de 
sobreviver não compensaria o sofrimento atroz que teria de suportar. Ou 
Janet Adkins, uma mulher do Estado de Oregon que, aos cinquenta e 
quatro anos de idade, sabia estar nos estágios iniciais do mal de Alzheimer 
e preferia morrer quando ainda em condições de tomar essa decisão por si 
própria. Às vezes os parentes pedem permissão para pôr fim à vida de 
algum membro da família, pois o paciente em questão já se encontra em 
estado vegetativo irreversível. Foi o caso de Nancy Cruzan, cujo córtex 
cerebral fora destruído por falta de oxigênio depois de um acidente e cujo 
suporte vital foi finalmente retirado em 1990, depois de passar sete anos 
vivendo como um vegetal e de seus pais terem recorrido diversas vezes ao 
supremo Tribunal.65 

 

O autor também faz uma observação acerca da rotina hospitalar de pessoas 

que vivem por muito tempo submetidas a procedimentos médicos de intubação 
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orotraqueal ou endotraqueal. Em muitos casos, desfiguradas por inúmeras 

operações experimentais, ligadas a vários aparelhos que mantêm a maioria das 

suas funções vitais, enfim, pacientes submetidos a práticas hospitalares apavorantes 

e totalmente desgastantes aos olhos de quem observa tais rotinas.66 (p. 252). 

Isso faz refletir sobre a importância de as pessoas, enquanto conscientes, 

tomarem a decisão de fazer um testamento vital ou uma procuração, se não 

desejam ser submetidas a um aparato tecnológico que as pode manter vivendo 

como “vegetal inconsciente”. 

Campos e Medeiros observam que nos Estados Unidos já é aceitável que o 

médico retire o aparato vital que mantém a vida de um paciente terminal, caso o 

paciente tenha tomado a decisão, enquanto consciente, tendo sido comprovado que 

a situação do paciente é viver em estado vegetativo permanente, em aparelhos, sem 

chance de recuperação. Isso é feito com base na vontade expressa do paciente, em 

testamento vital ou procuração. Destaca-se que: 

 

Em junho de 1990, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a propósito do 
caso Nancy Cruzan, reconheceu a existência de um direito à morte para os 
pacientes mantidos vivos artificialmente, desde que tivessem anteriormente 
exprimido sua vontade. (...) Como pode-se concluir, nos Estados Unidos, 
cada estado membro legisla de acordo com o caso concreto, havendo nesta 
mesma nação, estados que já decidiram a favor do suicídio assistido, do 
direito de morrer e até mesmo da eutanásia, assim como há estados que 
proíbem e negam a existência de tais práticas.67 

Segundo Dworkin, o direto atual da Europa não aborda testamento de vida ou 

procuração: 

Na maioria dos países europeus, o direito atual não contempla disposições 
legislativas que viabilizem legalmente os testamentos de vida ou as 
procurações para tomada de decisões em questões médicas, ainda que em 
1992, o Parlamento inglês tenha apresentado um projeto que permitia que 
as pessoas rejeitassem, com antecedência, certas modalidades drásticas 
de tratamento médico.68 (p. 254) 
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Convém trazer alguns casos mencionados por Dworkin, dos quais demonstra 

uma grande proximidade com a eutanásia. A inglesa Lillian Boyes, já citada 

anteriormente, foi acometida de “uma forma terrível de artrite reumatoide” e sentia 

dores terríveis, permanentemente, que nenhum tipo de analgésico sortia efeito. 

Dworkin conta o desfecho deste caso de forma mais detalhada: 

 

Nigel Cox havia sido médico de Lillian Boyes por treze anos, período 

durante o qual mantiveram uma sólida relação pessoal; ele lhe prometera 

que não a deixaria sofrer, mas os analgésicos que usou não sortiram os 

efeitos desejados, e ela então lhe implorou que a matasse. O dr. Cox 

injetou-lhe uma dose letal de cloreto de potássio e ela morreu em poucos 

minutos. Escrupulosamente, o médico registrou a aplicação da injeção em 

seus registros médicos, e uma enfermeira católica que descobriu o 

prontuário médico da paciente levou o caso ao conhecimento das 

autoridades do hospital. Ele foi julgado por tentativa de assassinato porque, 

como o corpo havia sido cremado, não havia como provar que a injeção fora 

a causa da morte de Lillian. Embora seu advogado tenha argumentado que 

ele só aplicara a injeção de cloreto de potássio para aliviar o sofrimento de 

sua paciente, o júri não aceitou tal argumentação – a droga não tem efeito 

analgésico – e, por um voto a onze, considerou-o culpado. O juiz Ognall 

condenou o dr. Cox a um ano de prisão, mas suspendeu a sentença. 

Afirmou que o médico não cumprira com o seu dever profissional por 

compaixão para com uma paciente terminal que se havia tornado uma 

amiga muito admirada e querida, “O ato que o senhor praticou” disse-lhe o 

juiz, “não foi apenas um crime, mas também uma traição absoluta a seu 

dever inequívoco como médico”. Quase todos esperavam que, devido a 

essa condenação, o dr. Cox não mais seria autorizado a exercer a 

medicina. Porém, apesar de o Conselho de Medicina tê-lo repreendido, 

afirmando que sua iniciativa era condenável e que o direito não deveria ser 

alterado de modo a permiti-la, o conselho de diretores não o impediu de 

continuar exercendo a medicina. Seu empregador, a Wessex Regional 

Health Authority, permitiu que ele retomasse suas funções no Royal 

Hampshire County Hospital de Winchester, mas o fez sob a condição de 

que ele aceitasse que seu trabalho fosse supervisionado por um médico 

mais experiente. Algumas organizações britânicas expressaram sua 

consternação diante do que consideravam um excesso de tolerância por 

parte desses órgãos oficiais. Jack Scarisbrook, líder do grupo de pressão 

Vida, afirmou: “É contrário aos mais irretocáveis princípios éticos da 

profissão médica, e muito perigoso tendo em vista a confiança que todos 

devemos poder depositar em nossos médicos”. Outros grupos, porém, 

consideraram absurdo que o dr, Cox tivesse sido condenado por um crime e 
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lançaram uma campanha para legalizar a eutanásia em casos 

semelhantes.69 (p. 260-261) 

Como se percebe no presente caso, mesmo as opiniões tendo se dividido, a 

pena do doutor Cox foi branda e ele pode, sobe supervisão de um médico mais 

experiente, continuar exercendo sua profissão. O ato do Dr. Cox não foi totalmente 

reprovado. Muitos entenderam sua decisão diante daquela situação de súplica da 

sua paciente em estado de sofrimento insuportável. Algo bem particular que se pode 

ver é a cumplicidade demonstrada na relação de amizade e admiração do médico 

pela sua paciente. 

O mesmo ator traz também o caso de Patrícia Diane Trumbull, episódio 

semelhante ao de Lillian Boyes e descreve o tratamento dado à conduta do médico 

que receitou uma quantidade de comprimidos suficientes para matá-la, conforme se 

vê a seguir: 

Em 1991, nos Estados Unidos, um caso parecido foi tratado de modo bem 
diferente pelo público e pela profissão médica. O médico de Patrícia 
Trumbull, Timothy Quill, de Rochester, Nova York, declarou ao new Engrand 
Jounal of Medicine que, por solicitação de Trumbull, receitara-lhe uma 
quantidade de barbitúricos suficiente para matá-la e lhe dissera quantos 
devia tomar para consumar seu objetivo. Quando se sentiu preparada, ela 
tomou os comprimidos e morreu em seu sofá. Um promotor público do 
estado de Nona York solicitou a formação de um grande júri para decidir se 
o dr. Quill devia ou não ser processado por suicídio assistido, um crime que 
naquele estado resulta em pena de cinco a quinze anos de prisão. O grande 
júri decidiu que a acusação não procedia. O departamento de saúde dedo 
estado de Nova York então pediu que seu Conselho de Conduta Médica 
Profissional decidisse se a licença do dr. Quill deveria ser cassada, ou se 
bastaria votar uma moção de censura contra ele. O conselho decidiu, por 
unanimidade, que “nada justificava a acusação de má conduta”.70 (pg. 261-
262) 

Nos casos apresentados, apreende-se que, tanto no primeiro como no 

segundo caso, houve tolerância aos atos dos médicos. Ao que parece, essa 

tolerância deve-se à análise dos requisitos do caso concreto. Talvez se nos dois 

casos apresentados a morte tivesse ocorrido em circunstâncias diferentes, mesmo 

tendo as vítimas suplicado para morrer, as decisões perderiam ter maior tendência à 

punição e cassação da licença dos médicos. 
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Por uma vertente contrária à eutanásia, Edison Tetsuzo Namba diz que no 

plano internacional, a eutanásia gera grande polêmica, e sua aceitação enfrenta 

muita resistência. Namba faz menção ao parecer desfavorável à eutanásia, emitido 

pelo Centro de Estudos de Bioética de Portugal, pois, segundo ele, para este país, 

não há explicação que torne aceitável a morte de um doente que tenha sido 

provocada. 

 
O Centro de Estudos de Bioética de Portugal emitiu parecer desfavorável à 
eutanásia, pois é inaceitável matar um doente, seja qual for a explicação 
que se pretenda dar para essa morte provocada. O importante é fornecer-
lhe os cuidados, de modo a tratar a dor e outros sintomas, de forma a 
proporcionar-lhe uma vida com qualidade, até o fim natural. O direito 
comparado aceita essa posição, verificando-se a vedação da eutanásia na 
irrefutável maioria dos países. Pronunciou-se, ainda, da seguinte maneira: 
1. A vida humana é inviolável (art. 24, no 1, da Constituição da República 
Portuguesa). É, pois, dever inalienável do Estado e da Sociedade tudo fazer 
para minorar a solidão e o sofrimento físico dos que precisam de 
acompanhamento técnico e humano de “consultas de dor” e de cuidados 
paliativos nas situações de doença grave ou de incapacidade prolongadas. 
O papel dos profissionais de saúde é o de proporcionar aos doentes toda a 
atenção necessária para poder dar-lhes uma vida com qualidade. 2. Para 
tal, urge implementar o direito de acesso a bons cuidados paliativos, como 
de resto existem já́ em Portugal, infelizmente em número claramente não 
suficiente para quem deles necessita. 3. A proibição da eutanásia na lei 
justifica-se pela proteção de um bem fundamental, que é o da vida do 
doente. Defende, ainda, o paciente de possíveis abusos de uma hipotética 
autorização para matar a pedido, mesmo quando ela não existe, como tem 
sucedido na Holanda (eutanásia involuntária de doentes adultos e mesmo 
de menores). Essa proteção é exigida pela ética médica, que seria 
gravemente comprometida se o papel dos médicos e dos enfermeiros que 
com eles colaboram, como garantes da defesa da vida, se transformasse no 
de prestadores oficiais da morte. 4. Nestas condições, o Centro de Estudos 
de Bioética exprime, através da sua Direção, um parecer positivo quanto a 
mais rápida e total implementação da rede de cuidados paliativos, certo de 
que a resposta a um (raro) pedido de eutanásia é a compassiva e total 
prestação de cuidados, de modo a que o doente terminal, viva em paz a sua 
vida até morrer. Esta é, na verdade, a morte medicamente assistida a que 
todos temos direito.71 

 

Esta é a posição do Centro de Estudos de Bioética de Portugal, que acredita 

e defende ser a única forma correta de agir com paciente, fornecer todos os 

cuidados paliativos e dedicar atenção doente em estado terminal, medicando-o para 

tratar da dor e dos sintomas da doença até que ocorra sua morte de forma natural. 

Como se vê nos argumentos demonstrados no parecer do Centro de Estudos de 
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Bioética de Portugal, a proibição da eutanásia evita abuso como matar alguém 

afirmando que foi a pedido de tal pessoa, mesmo não tendo sido. 

Namba traz a lume os países que permitem a eutanásia, quais sejam 

Holanda, Bélgica (Europa) e Estado do Oregon (Estados Unidos). Ele destaca as 

determinações que devem ser tomadas neste caso, conforme expresso a seguir: 

     

Holanda e Bélgica, na Europa, e no Estado do Oregon, nos Estados Unidos 
da América, são exceções na permissibilidade da eutanásia. A Holanda foi o 
primeiro país no mundo a legalizar a eutanásia sob certas condições em 
uma lei que entrou em vigor em abril de 2002, embora a prática já fosse 
tolerada desde 1997. Ela é resultado de um longo processo de 
desenvolvimento. Expressas as exigências que vêm evoluindo na 
jurisprudência e na ética médica daquele país desde 1973. A lei concede 
proteções legais aos médicos desde que eles usem de estritos critérios. Na 
Bélgica, em 23 de setembro de 2002, legalizou-se a morte assistida sob 
condições estritas. O Parlamento belga endossou o projeto de lei com 86 
votos a favor, 51 contra e 10 abstenções. A lei foi derivada de uma diretriz 
emanada pelo Comitê̂ Consultivo Nacional de Bioética daquele país. 
Diversamente da Holanda, que surgiu de uma longa trajetória de casos, de 
uma jurisprudência prévia, a lei na Bélgica adveio de um debate sobre a sua 
necessidade e adequação. A partir daí, qualquer médico que ajude um 
paciente a morrer não é considerado um criminoso desde que o paciente 
adulto seja terminal ou sofra de algum mal intolerável e sem esperança de 
recuperação, com “dor física ou psicológica constante e insuportável”. O 
doente precisa estar em sã̃ consciência e tomar a decisão por si próprio. A 
lei não se aplica a menores ou a qualquer paciente incapaz de tomar a 
decisão conscientemente, como os excepcionais. Todos os pedidos de 
morte assistida terão que passar pela aprovação de uma comissão especial, 
que vai decidir se os médicos seguiram todas as determinações da nova 
lei.72 

 

Ao que se nota, nos países citados (Holanda e Bélgica), o tratamento 

dispensado à eutanásia ou morte assistida é extremamente cuidadoso. Namba diz 

que: 

Nos dois países, os médicos são obrigados a notificar seus casos a um 
comitê̂ de revisão. As principais diferenças são que a notificação nos Países 
Baixos e os procedimentos de controle são mais elaborados e transparentes 
do que na Bélgica, além disso, os procedimentos belgas são anônimos, não 
assim na Holanda. A eutanásia para jovens emancipados já era permitida a 
partir dos 15 anos. O Parlamento belga, em 13.2.2014, aprovou lei para 
eliminar qualquer restrição de idade na realização da eutanásia, sendo 
pioneiro nessa iniciativa. Ocorreu ampliação da abrangência da lei de 2002. 
Ela foi aprovada em dezembro de 2013 no Senado, depois, por 86 votos a 
favor e 44 contra, com 12 abstenções, foi admitida. Embora não haja limite 
de idade, há condições a serem preenchidas para a eutanásia ser realizada. 
O próprio paciente deve fazer o pedido, por escrito, desde que tenha 
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capacidade de discernimento, uma doença incurável, um sofrimento físico 
impossível de suavizar e se encontre em fase terminal. O pleito deve ser 
voluntário, refletido e repetido e não haver pressões externas. O sofrimento 
psicológico não é suficiente para se autorizar a eutanásia das crianças. Os 
responsáveis legais também deverão autorizar a prática. O texto determina 
uma avaliação do médico responsável e também de um psiquiatra infantil 
para atestar a maturidade do paciente. Em linhas gerais, procura-se chegar 
ao consentimento esclarecido. O rei Felipe da Bélgica sancionou em 
3.3.2014 a lei que autoriza terminar com a vida de uma criança sem limite 
de idade. A assinatura era um ato puramente simbólico, embora 
indispensável para a entrada em vigor da norma. O rei Alberto, seu pai, 
assinou em 2002 a lei da eutanásia. A eutanásia pediátrica contou com o 
apoio dos socialistas e liberais valões e flamengos, dos verdes e do partido 
separatista flamengo N-VA; mantiveram-se contra os Democratas cristãos 
valões e flamengos e o partido Vlaams Belang. A lei tem recebido as críticas 
do primeiro Congresso Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos 
realizado na Índia, que inclui na sua declaração final: “apelo urgente ao 
Governo belga para reconsiderar a sua decisão”.73 

 

É importante ressalvar que não se comunga, aqui, dessa decisão do 

Parlamento belga em admitir eutanásia sem que para isso seja observado a 

restrição relativa à idade. 

Namba explica que na Bélgica a eutanásia não pode ser praticada sob 

qualquer pressão ou coerção. A eutanásia é possível e aceita, mas há um rito de 

exigências a ser seguido para que ela possa ocorrer. É imprescindível que haja a 

vontade da pessoa acometida de doença grave incurável e esteja em fase terminal. 

Esta deverá ser avaliada por médicos, não sendo suficiente para autorizar a 

eutanásia apenas o sofrimento psicológico. “Acaso a doutrina pregada não 

sensibilize os corações dos jovens, não é culpa da lei o uso da eutanásia”. Na visão 

de Namba, se as pessoas daquele país tivessem ensinamento contrário à eutanásia 

de modo efetivo, as chances de pôr fim às suas vidas por conta de uma doença 

grave em fase terminal quase não existiriam.74 

Feitas as breves considerações sobre a eutanásia num prisma mais global, 

deixa-se aqui as seguintes considerações de Campos e Medeiros: 
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Quando abordamos o tema eutanásia, temos que analisar com cautela o 
direito do doente terminal de ser ouvido, fazendo com que sua dignidade 
como pessoa humana seja respeitada.75 
 

Vale lembrar que, com o avanço científico da medicina e surgimento dos 

vários recursos com os quais os médicos podem contar, tornou-se muito mais 

seguro dar um diagnóstico preciso assim como possibilitou um tratamento mais 

adequado. Isso não faz do doente um mero ser passivo diante do seu médico e do 

tratamento que será dado a ele. Portanto, o tratamento médico e os procedimentos 

devem ser conduzidos da forma mais humana e transparente possível para que o 

ser humano não venha a se tornar vítima das suas próprias ações. 
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5 Análises dos Resultados 

A primeira pergunta do questionário utilizado na pesquisa, teve a 

responsabilidade de verificar o conhecimento sobre os tipos de Eutanásia dentre os 

estudantes dos cursos de Direito da Unifesspa, testando assim a hipótese de que 

tais conhecimentos, dentre as temáticas do curso, são discutidos de maneira 

superficial e em apenas algumas componentes curriculares. Dos dados, obteve-se 

os gráficos: 

 
Gráfico 1: Você conhecia o termo “eutanásia” no mesmo sentido da definição do questionário? 

 
 
Gráfico 2: Nível de Conhecimento do Tema 
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 Como se pode constatar sobre o termo Eutanásia, 14% afirmaram 

desconhecê-lo, no mesmo sentido que foi abordado pela pesquisa.  Assim, dos 86% 

que afirmaram conhecer o tema, 86,05% alegaram conhecê-lo genericamente e sem 

nenhum aprofundamento teórico. Apenas 13,95% asseguraram conhecer bem o 

termo.  

Os dados apurados demonstram que no curso pouco se discute 

academicamente o assunto, que é, importante ressaltar, de grande impacto social 

pela polêmica natural do direito que geraria através dos conflitos aparentes com 

outros direitos e com a convicção religiosa do povo brasileiro.  

Os percentuais apresentados acima, faz um desafio aos Gestores e 

Professores do curso em tela, por meio do questionamento interrogativo: Não seria 

hora da dá mais atenção a este assunto, por mais difícil que ele aparenta ser na sua 

abordagem? 

A temática em evidência, naturalmente exige do curso um pensamento 

transversal dentre suas várias componentes curriculares, podendo citar de maneira 

exemplificativa a Filosofia, Sociologia, Direito Penal, Direito Civil, Direitos humanos, 

Bioética e Biodireito, etc.. 

A perquirição anterior, gera como consequência direta uma outra pergunta 

que procura visualizar, em casos positivos de conhecimento do termo Eutanásia, a 

ideia que se tem do referido termo, mesmo que fosse um conhecimento superficial, o 

que acabou se confirmando.  

 
Gráfico 3: Ideia do Conceito de Eutanásia 
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  Gráfico 4: Tipos de Ideias sobre o conceito de Eutanásia 

 
 

Perguntados, 10% afirmaram não conhecer o termo em absoluto. Dos 90% 

demais, 86,67% atribuíram significado ao termo como forma piedosa de aliviar o 

sofrimento da pessoa. Do aludido percentual se extraiu respostas do tipo: 

 

“Forma piedosa de aceleração da morte para alguém que se encontre em 
estado de sofrimento” 
 
“Sobre o termo “eutanásia” eu atribuía o conceito de morte consentida, para 
que fosse evitada o sofrimento do paciente em casos de recuperação quase 
impossível” 
 
“Pôr fim a própria vida com ajuda de um médico ou terceiro por acreditar 
que não existe cura para sua enfermidade ou para pôr fim a fortes dores 
que sente” 
 
“A ideia que tinha é de que a eutanásia é uma maneira de abreviar a vida 
para evitar o sofrimento daqueles que não tem nenhuma expectativa de 
melhora de sua saúde” 

 

Apresenta-se ainda o percentual de 13,33% que além de atribuírem ao termo, 

novamente, o significado de morte piedosa para a pessoa em terminalidade, 

acrescentaram uma outra variante, que é o de aliviar, também, o sofrimento familiar 

vivido com situação. Para ilustrar tal percentual, vejamos: 

 

“Um conceito relacionado a pôr fim a uma vida em virtude de não existir 
mais nenhuma esperança de cura e de uma forma muito dolorida procurar 
aliviar o sofrimento da pessoa e da família. ”  

 

 Ainda em sede de conceituação e conhecimentos prévios sobre o tema, foi 

perguntado sobre a noção das variações dos tipos de Eutanásia. Esta indagação 
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tinha como objetivo verificar e validar as duas indagações anteriores acerca do 

assunto em debate.      

 

Gráfico 5: Conhecimento dos tipos de Eutanásia 

 

 

 Como se pode observar no percentual de 12% que afirmaram ter 

conhecimento prévio das variações do termo em estudo e no de 88% que afirmaram 

não conhecer as suas variações, projetando aos dados coletados anteriormente, se 

verifica uma corroboração do que se queria apurar em essência: Se discute o termo 

Eutanásia no curso de Direito de maneira aprofundada?  

 Ainda como forma de se verificar a importância do conhecimento aprofundado 

do tema, dos 88% mencionado acima, 98% julgaram importante conhecer as 

variações da eutanásia, o que nos remete novamente à transversalidade que o tema 

exige do curso em tela.  

 Importante registrar que 2% dos entrevistados julgaram não ter importância a 

apropriação aprofundada de tal conhecimento, tendo como principal argumento que: 

“Não, o básico da eutanásia é o citado acima creio eu”, no qual, os conceitos 

básicos e introdutórios expostos nos questionários de pesquisa seriam suficientes. 

 Vejamos o gráfico abaixo: 
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Gráfico 6: Importância de ter conhecido os tipos 

 

 

A quarta interrogação da pesquisa destinada aos entrevistados, diz respeito à 

proibição indireta da prática da Eutanásia no Brasil, uma vez que não existe previsão 

legal para a prática da Eutanásia, sendo tratado sua ocorrência no código penal 

como homicídio.  

Neste sentido, se indaga sobre a concordância da tratativa dada pelo código 

Penal Pátrio, na qual a tutela é absoluta, sem nenhuma margem de tolerância à 

realização da Eutanásia.  
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Gráfico 7: Eutanásia considerada como homicídio 

 

 

  
Gráfico 8: Principais argumentos referentes ao gráfico 7 

 

 

Dos dados acurados, demonstrados nos gráficos imediatamente acima, foi 

possível visualizar que 48% concordam com a manutenção da proibição indireta da 

prática da Eutanásia no diploma penal brasileiro. 

Os principais argumentos que defendem a manutenção se apoiam na 

prevalência da vida acima de tudo e em alguns casos foi atribuindo o fator "dúvida" 

no diagnóstico da terminalidade do paciente, com 14%. Vejamos alguns trechos da 

pesquisa: 
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“Concordo, porque levando em consideração que você estará tirando a vida 
de uma outra pessoa, você está praticando crime, e o paciente com 
eutanásia, mesmo com alguns sinais vitais, possui vida, não em sua 
plenitude, mas é considerada uma vida” 
 
“Sim, pois uma vida está sendo tirada. É algo complexo, quem pode decidir 
quando alguém deve morrer? Baseado em quê? Os diagnósticos podem 
estar errados. ” 

 

Outro argumento, este voltado de forma mais transparente a religiosidade, 

fundamento na máxima de que apenas Deus tem a permissão de retirar a vida de 

um ser humano, com 8%. Observe: 

 

“Sim. Porque a vida é um patrimônio inestimável e só cabe a Deus decidir 
quando ela se encerrará” 

 

Obteve-se ainda 2% dos argumentos a favor da manutenção da prática como 

homicídio alegando que, atualmente, os valores éticos estão enfraquecidos, o que 

poderia causar efeitos colaterais, sociais, extremamente indesejáveis. Vejamos: 

 

“Sim concordo. Entendo que conceder a um qualquer o direito de dizer 
quando a vida do outro deve acabar é algo sinistro, principalmente quando 
vemos que a noção de valores éticos e morais entre as pessoas a cada dia 
se esvai” 

 

Por fim, dentre os entrevistados que concordam com a manutenção da prática 

como crime de homicídio, com 24%, concordam, simplesmente, pelo fato do Diploma 

Penal não ter previsão excepcionais que permitam a prática em determinadas 

situações. 

 

[...] "concordo com a ilicitude atribuída a tal prática, sem me olvidar da 
redução de pena prevista para a espécie, nos termos do § 1º do artigo 121 
do Código Penal pátrio". 
 
"Concordo. Porque ninguém pode dispor de sua vida". 
 
Sim. Conforme o penalista Cezar Roberto Bittencourt, homicídio "é a 
eliminação da vida de alguém, levada a efeito por outrem" (2014, p.57), ou 
seja, é a prática de matar alguém. nesse sentido o código penal brasileiro, 
ser crime o ato de matar alguém e quem assim faz, é penalizado com 
reclusão de 6 a 20 anos. [...] 
 
"Sim, pois entra no contexto do art. 121 do cp, onde diz que matar alguém é 
uma prática tipificada como crime". 
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Dos dados coletados observou-se uma contrariedade de uma das hipóteses 

em que se considerava que a maioria dos entrevistados seriam contra a 

criminalização indireta da prática em estudo, constatando-se que 52% não 

concordam com tratamento que o ordenamento pátrio dispõe para a prática da 

Eutanásia.  

Destes, 36% concordam que o paciente deveria ter seu pedido viabilizado 

como forma de alivio do seu sofrimento, respeitando a autonomia da sua vontade da 

pessoa, manifestada, por meio explicito, por seu pedido e, em complementação, 

16% acreditam ser justo e razoável atender o pedido do paciente que esteja na 

situação de terminalidade, desde que seu pedido seja manifestadamente fruto de 

sua autonomia inequívoca de vontade. 

Uma informação saltou aos olhos exigindo-se um projeção importante dos 

dados obtidos, pois se considerarmos o percentual de 52% que não concordam com 

a criminalização indireta da Eutanásia com o percentual de 24% que concordam 

com a criminalização simplesmente pela ausência de previsão legal no ordenamento 

jurídico pátrio, passando a eutanásia a ser legalizada no país, poder-se-ia considerar 

que as manifestações mais legalistas de concordância da reprovação da prática no 

código penal, passaria a  ser em favor da referida técnica, obtendo assim um 

percentual aumentaria para 76% de entrevistados favoráveis ao exercício da 

Eutanásia. Tal projeção, pode ser verificada, nos trechos dos dados da pesquisa, a 

seguir: 

 

“Concordo, sob o ponto de vista de que o crime é conduta, ação, e portanto, 
e no caso do homicídio consiste em retirar a vida de quem de qualquer 
maneira ainda a tenha, valorando a conduta, sob o aspecto da eutanásia, 
entendo que seja possível a evolução da legislação penal para excluir a 
punibilidade nestas hipóteses ou em algumas das hipóteses de eutanásia”.  
 
Concordo parcialmente, acredito que em alguns casos extremos, que 
devem ser estudados, a eutanásia deveria ser permitida. 

 

 Logo em seguida, a interrogação, teve como principal objetivo transportar o 

entrevistado para uma condição na qual a decisão legal de aplicabilidade da prática 

de eutanásia por requisição inequívoca de um paciente em que estivesse numa 

situação de terminalidade, colocando-o num confronto direto entre suas convicções 

éticas, filosóficas e religiosas. Vejamos os gráficos a seguir: 
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Gráfico 9: Decisão legal – Eutanásia Ativa Voluntária 

 

 
  
Gráfico 10: Principais argumentos referentes ao gráfico 9 

 

  

 Dos dados, teve-se 4% de abstenções, no entanto, 46% foram enfáticos ao 

responder que concordariam, mas com algumas condições e destes 30% somente 

autorizariam se o pedido fosse manifestadamente voluntário e que se a 

terminalidade fosse devidamente diagnosticada não havendo a necessidade de 

consulta ou da anuência da família, já 16% mesmo concordando com os termos 

iniciais, enfatizaram a necessidade de se consultar a família para averiguar a 

anuência de tal ato.  
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 Mesmo havendo uma concordância, na essência, da aplicabilidade da prática 

em estudo, entra um fator novo, que é a família, na qual se pode ter inúmeros 

conflitos, pois na primeira ocorrência, verifica-se a dispensa da necessidade de 

anuência dos familiares, causando uma possível incerteza familiar da real vontade 

do paciente, caso, sua decisão seja tomada sem a devida comunicação. De outro 

lado, quando se pensa na anuência familiar, pode haver o choque entre a autonomia 

da vontade do paciente com os sentimentos de seus familiares, o que poderia gerar 

discussões intermináveis.  

 A maioria dos entrevistados, registrado pelo percentual de 50%, afirmaram 

que negariam a solicitação do paciente e se fundamentaram por meio de alguns 

argumentos, nos quais se visualizou que 4% acreditam que os pacientes, num 

estágio terminal, por vezes sentido dores fortes e sobmetidos a efeito de 

medicamentos, não teriam capacidade de tomar uma decisão tão radical e que sua 

solicitação seria apenas um reflexo de seu desespero com a situação, o que poderia 

ser contornado com cuidados clínicos e psicológicos. Já alguns enveredaram pela 

argumentação religiosa, 8%, defenderam a ideia de que apenas Deus teria a 

autoridade de retirar a vida de um ser humano e que acredita na cura proporcionada 

por tal divindade.  

 Outro argumento mencionado por 16% dos entrevistados é de que o Estado 

tem a obrigação e o dever de garantir a vida a todos independente da sua condição 

até que o fim natural ocorra, sendo desta forma, contra o fim da vida de uma 

maneira artificializada ou provocada, mesmo que a pedido do paciente em reais 

condições de capacidade de decisão e com a terminalidade devidamente 

diagnosticada. 

 Por fim, tem-se 22% dos entrevistados fundamentando suas negativas, 

simplesmente pelo fato do ordenamento jurídico brasileiro não permitir. 

 Marcando a metade do questionário da pesquisa, a sexta pergunta, seguida 

de perto do mesmo questionamento anterior, porém, agora, colocando o 

entrevistado numa situação na qual estivesse com a decisão legal, em seu poder, de 

conceder ou não a Eutanásia a um paciente, que fosse algum parente direto ou por 

afinidade, que a lhe solicitasse. Dos dados obteve-se os gráficos abaixo: 
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Gráfico 11: Decisão legal – Eutanásia Ativa Voluntária – quando Parente 

 

 
Gráfico 12: Principais argumentos referentes ao gráfico 11 

 

 

 Registrado-se que 6% dos entrevistados se abstiveram de responder, no 

entanto, dos 94% dos que enfrentaram a força da pergunta, 42% afirmaram que 

concederiam, mas somente se constatado o estado terminal e que a pessoa, sendo 

seu parente, o pedisse de maneira consciente.  

 Nesta indagação, nas respostas, foi possível observar de uma maneira geral 

que mesmo com toda a carga de sentimento envolvida na decisão, houve a 

prevalência do respeito à autonomia do paciente de decidir o momento de parar de 
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se manter vivo nas situações em que se encontra, conforme se verifica no trecho 

abaixo: 

 

"Eu ficaria muito triste com a situação e com a possibilidade de não ter mais 
o parente presente, porém lhe concederia o pedido, tendo em vista o 
sofrimento que estaria passando sem contar que para a pessoa chegar 
nesse liame de pedir o abreviamento de sua própria vida é porque a 
situação está drástica". 

 

  A negativa para a prática da eutanásia, correspondeu a 52% dos 

entrevistados, caracterizando maioria que denegariam, caso a decisão estivesse em 

suas mãos. Deste percentual, foi possível apurar que 8% manifestaram 

contrariamente em razão de suas crenças pessoais, fundamentando-as em 

esperanças de cura divina. No mesmo entendimento, 16% também recusariam tal 

pedido e fundamentam sua decisão em razões emocionais oriundas do vínculo 

familiar e argumentaram que, embora com a negativa do pedido, fariam de tudo para 

manter a qualidade de vida do paciente, tanto no aspecto clínico quanto no aspecto 

psicológico.  

 Por intermédio de um pensamento mais egocêntrico, 10% rechaçariam a 

solicitação por acreditarem que tal decisão só traria mais sofrimento à família do 

paciente, o que justificariam a negativa do pedido de seu ente familiar. Por fim, 18% 

afirmaram que repeliriam o apelo em tela na sua decisão, unicamente pelo fato do 

ordenamento pátrio não tutelar tal direito, ou seja, seu indeferimento se daria pelo 

fato de tal conduta ser considerada homicídio e está tipificada no código penal 

brasileiro.  

 Numa primeira análise quantitativa dos dados apresentados, conclui se, até 

que com uma certa clareza que a maioria dos entrevistados, quando se tratando de 

um ente familiar, negariam a prática da eutanásia, caso fossem solicitados, no 

entanto, olhando cuidadosamente para o percentual de 18% que fundamentaram 

sua contrariedade no simples fato da prática ser considerada crime, e projetar para 

uma situação na qual não seria mais, o percentual que concederia o pedido de 

Eutanásia aumentaria para 60%.  

 Tais números demonstram que a criminalização da prática, mesmo que o 

sentimento seja de permitir que aconteça, ainda infere às pessoas um sentimento de 

cumprimento de tal norma, mesmo que entenda que seria perfeitamente aceitável a 

execução de tal ato. 
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 Quando o desafio foi posto ao entrevistado, a se colocar na condição de 

paciente, e, perguntado se pediria pela Eutanásia, o resultado se configurou 

conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 

 
Gráfico 13: Sendo o Paciente 
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Gráfico 14: Principais argumentos referentes ao gráfico 13 

 

 

  Como se observa, 2% dos entrevistados se abstiveram de responder, 

contudo, do total, obteve 44% das afirmações em pedir para si a aplicação da 

eutanásia, sendo que destes, 36% condicionaram ao estado terminal devidamente 

diagnosticado e 8%, apenas solicitariam para evitar o desgaste familiar nas ações de 

seus cuidados, claro que, também, com o diagnóstico inequívoco da terminalidade. 

 Embora pensar primeiramente nos familiares em detrimento a si próprio seja 

um ato altruísta e de grande generosidade, tem-se que ser visto com muita cautela, 

pois, em casos dessa natureza, há a necessidade de se criar mecanismo para 

verificar a autenticidade do ato decisório, pois o que pode acontecer é a pressão por 

parte de alguns familiares para que o paciente decida pela sua morte antecipada 

invocando a Eutanásia, o que fugiria, da beleza e contemplação do respeito ao 

direito à autonomia da vontade e do princípio da dignidade da pessoa humana.  

 O Percentual de 54% assegurou que, para si mesmos, não pediriam. Destes, 

22% firmaram suas respostas em convicções em Deus acoplada em forte esperança 

de cura divina. Um percentual de 4% direcionou suas negativas em esperanças no 

avanço tecnológico da Ciência na descoberta da cura para o mal que lhe 

acometeria. Por fim, 28% negariam por razões emocionais não manifestadamente 

religiosas ou científicas, tendo entre as mais comuns, as alegações que esperariam 
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a morte natural, mas sem fundamentação religiosa ou filosófica claramente 

defendidas.  

 Mesmo sendo constato um percentual de pessoas que não invocariam a 

Eutanásia, não pode se desprezar o percentual de 44% das pessoas que desejariam 

fazer uso de tal direito nas situações discutidas. O Estado na figura do legislador e 

do Judiciário não pode ignorar tais pessoas que exigem que suas vontades sejam 

respeitadas e viabilizadas da maneira mais digna e humanizada possível.  

 Ainda seguindo a mesma linha racional, a oitava interrogação, procurou 

colocar o entrevistado numa outra situação, na qual um ente familiar tenha sido 

"Eutanasiado" por um Médico, a pedido do próprio paciente, dos dados, foi 

confeccionado os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 15: Descoberta da realização da Eutanásia, pelo médico, a um parente 
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Gráfico 16: Principais ações referentes ao gráfico 15 

 

 

 Em respostas mais conservadoras, 42% culparia o profissional da saúde pelo 

ato e, destes, 28%, recorreriam imediatamente à justiça e o denunciaria por crime de 

homicídio com base no artigo 121 do código penal pátrio, o que podemos observar 

nos fragmentos abaixo:  

 

"Eu o denunciaria e não descansaria ate que ele fosse para a cadeia." 
 
"Recorreria à justiça no sentido que o causador respondesse judicialmente 
pelo crime de homicídio." 
 
"Com certeza eu iria processá-lo, pois na minha opinião ninguém tem o 
direito de tirar a vida de ninguém, mesmo com suplicas do moribundo" 

 

 Já 14% dos entrevistados apenas o culparia por ter executado ativamente a 

abreviação da vida do paciente sem o devido aviso ou consulta prévia à família, e 

apenas por isso, o denunciariam à justiça, vejamos alguns trechos: 

 

"Eu imediatamente incriminaria ele, porque a pessoa quando estar assim 
não está no seu cociente, ele primeiro tinha que saber a opinião da família." 
 
"GOSTARIA DE SER COMUNICADA ANTES DA DECISÃO, OU SEJA, 
ENTENDO QUE DEVE SER UMA DECISÃO DA FAMÍLIA, E NÃO DO 
PROFISSIONAL DE SAÚDE." 

 

 Dentre as pessoas que afirmaram que não o culparia, que correspondeu a um 

percentual de 58%, foi encontrado alguns posicionamentos interessantes, dentre 
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estes, todos manifestaram algum tipo de tristeza com a situação, tanto da condição 

do ente familiar quanto da ação do médico. Vejamos alguns extratos: 

 

"Me sentiria muito mal, mas procuraria entender seus motivos para não 
querer sofrer ou fazer sofrer seus entes queridos sofrerem mais do que o 
necessário." 
 
"Seria uma reação de surpresa, dor e sofrimento, porém compaixão e 
compreensão. (Acho que deve existir um termo em alemão para isso)" 
 
"Ninguém gosta de perder um ente querido. Contudo, se o parente estiver 
em estado terminal, com isso suplicou ao médico pela sua morte, eu não iria 
gostar, mas entenderia." 

 

 Contudo, 8% disseram que não apoiaria a conduta do profissional, mas não o 

culparia e caso fosse consultado jamais autorizaria, conforme fragmentos abaixo: 

 

"Não culparia o médico. Mas se pedisse pra mim, negaria o pedido," 
 
"Apesar de não concordar e se me coubesse a decisão de autorizar eu 
optaria por não fazê-lo em nada tenho contra o medico que atende o pedido 
do paciente, apesar do médico ter por obrigação salvar vidas na 
impossibilidade desta ele deve fazer de tudo para evitar o sofrimento 
desnecessário, desde que em consonância com o desejo do paciente ou 
representante legal." 

 

 O percentual de 24%, a princípio, não o condenaria pela conduta ativa, mas 

verificaria a veracidade da irreversibilidade do estado terminal do seu ente e a sua 

manifestação de vontade ao médico e apenas o denunciaria se constatasse algo 

estranho num desses dois quesitos.  

 

"Eu ia investigar para ter a certeza que foi realmente a vontade do paciente 
parente meu. Seu eu descobrisse que não foi, eu denunciaria o médico." 
 
"De inicio seria de preocupação, pois como teria certeza se ele realmente 
havia pedido? Mas se o médico tivesse como provar, não o processaria, 
mesmo pensando que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa" 
 
"Pesquisaria para saber se realmente não havia outra opção e tentaria 
investigar se essa realmente era a vontade do meu parente."  
 

 Por fim, 26% afirmaram que, embora muito triste com a situação vivenciada, 

não culparia o médico e não houve menção que apurariam o caso.  

 

"Considerando o estado terminal e de grande sofrimento, o atendimento do 
desejo do paciente - parente meu ou não - deveria ser considerado um ato 
de humanidade" 
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"Uma atitude aceitável do médico, com competência legal e analise do 
caso". 
 
"Sofreria no inicio e em seguida tentaria entender e reduzir o meu egoísmo" 
 
"Respeitaria a vontade do meu familiar, já que nada mais poderia ser feito 
para trazê-lo de volta" 

 
 Como se pode observar nos dados expostos, há uma aceitabilidade da 

conduta médica no sentido de abreviar a vida de forma ativa para impedir um 

sofrimento desnecessário, caso haja um pedido consciente do paciente e com, pelo 

menos, comunicado prévio da família. 

 Colocado frente a frente com a reflexão da dignidade em morrer por meio da 

pratica da Eutanásia, o nono questionamento revelou os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 17: Eutanásia é uma garantia de morte Digna? 
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Gráfico 18: Principais argumentos referentes ao gráfico 17 

 

 

  Dos entrevistados, 4% se abstiveram de responder. Já 50% foram enfáticos 

em afirmarem que a Eutanásia é garantia de morte digna, no entanto, condicionaram 

à terminalidade do paciente e respeito ao atendimento de sua vontade, caso seja 

manifesta, vejamos: 

 
"Pode ser uma garantia de morte digna, a CF garante que a dignidade tem 
preferência sobre a vida, entendo que o indivíduo deve ter uma vida digna, 
que pode significar até uma morte digna segundo suas concepções 
pessoais." 
 
"Sem dúvida por todas as razões expostas na questão 05 deste 
questionário - [...] pois a dignidade da pessoa humana que é um direito 
fundamental da nossa república e se caracteriza pela autonomia do 
individuo sobre sua vida. Assim sua vontade deve ser respeitada." 
 
"Sim, por ser uma escolha do paciente. Uma forma de expressão de 
liberdade." 
 
"Sim, por que foi respeitada a liberdade do homem de decidir sobre sua 
vida, e a liberdade é um dos direitos mais fundamentais do ser humano e 
que mais tem relação com sua dignidade" 

 

 Os dados demonstraram aqui, que para uma maioria considerável, ter uma 

"boa morte" é inquestionavelmente mais digno do que ter uma "má vida" na condição 

imposta pela terminalidade. Contudo, 46% alegaram que a prática em estudo não é 

garantia de morte digna e dentre os principais motivos foi observado que 20%, por 

uma perceptível aversão à morte, afirmaram que não existe dignidade em morte 

alguma, vejamos nos fragmentos abaixo: 
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"Não necessariamente, acredito que nenhuma morte seja digna [...]" 
 
"Se a vida é o bem maior de um indivíduo, poderia a o bem “dignidade de 
morte” suplantá-la? Não há dignidade em morte alguma. A dignidade está 
no modo de viver. A morte é o termo dos extremos. Do igual e desigual, do 
livre e do cativo da dignidade e da indignidade."  

 
Não, pois na minha opinião não existe uma morte digna, apenas morte, a 
vida é o único bem importante e que deve ser lembrada e usufruída a todo 
instante.  
 
"Não, na verdade nenhuma morte é digna, o conceito de morte é muito 
sombrio ainda para o ser humano, não vejo nenhum tipo de morte que seja 
digna. [...]" 

 

 Do total, foi extraído o percentual de 26% que afirmaram que a única 

possibilidade de se considerar a morte como algo digno ao ser humano, é a morte 

natural, conforme demonstrado dos trechos abaixo:  

 

"Não. Morte digna é quando uma pessoa morre de forma natural e não 
matada por alguém só porque está doente." 
 
"Não. O que é morte digna? Entendo que a morte "provocada", na 
conceituação da eutanásia não se trata de morte digna." 
 
"Não. A morte digna é na velhice. [...]" 
 
"Nenhuma morte artificial, ou seja, provocada pelo autor ou por terceiro 
pode ser considerada digna," 

 

 Com tais dados, pode se observar que mesmo a morte sendo, ainda tão 

temida pelo ser humano, uma maioria visualiza que morrer faz parte da vida e que 

assim como é importante viver, também é muito importante morrer e se para viver é 

indispensável a observância do princípio constitucional da Dignidade da pessoa 

humana, para a morte, que é algo natural ao ser humano, deveria ser também 

indispensável, pois não há mais dignidade do que morrer conforme sua vontade, 

claro, no casos delimitados nessa discussão. 

 A décima interrogativa se utilizou da palavra "forçada" para fazer uma 

provocação, intencional, do entrevistado, pois o objetivo era trazer uma reflexão 

sobre a imposição do sofrimento a uma pessoa que não está mais disposta a 

suportar. Tal palavra teve, em segundo plano, a sustentação do conceito da 

Distanásia que é a prática de prolongamento do processo da morte através de 

tratamentos extraordinários, estendendo a vida biológica do doente ao máximo 

possível, mesmo que, para isto, o paciente tenha que permanecer em coma induzido 
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ou fortemente sedado. Graficamente os dados foram representados conforme 

abaixo: 

 

Gráfico 19: Manutenção da vida de maneira “forçada” 

 

 

Gráfico 20: Principais argumentos referentes ao gráfico 19 

 

 

 Nesta linha ideológica os dados demonstraram que 52% dos entrevistados 

concordam que a vida biológica tenha que ser prolongada ao máximo possível. 

Destes, 38% acreditam que os avanços científicos e tecnológicos da medicina sejam 
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capazes de proporcionar uma vida digna aos pacientes em estado terminal, mesmo 

que eles estejam sedados.   

 Num percentual menor, mas não menos importante, foi verificado que 4% 

acreditam que a pessoa deva ser mantida viva a qualquer custo, pois sempre há 

esperança de cura, seja ela divina ou científica. Os 10% restantes, argumentaram 

em seus posicionamentos que o direito a vida prevalece sobre o direito à autonomia 

da vontade do individuo e por isso são favoráveis à manutenção da vida biológica 

até seu fim natural. 

 Já 48% dos entrevistados afirmaram, segundo suas convicções, que nas 

situações de terminalidade, a vida biológica não deveria ser mais mantida, desde 

que o paciente, em gozo de suas plenas capacidades intelectuais, decidisse pela 

abreviação, uma vez que, a "a vida só valeria a pena se fosse bem vivida" e viver 

fortemente sedado é "estar morto em vida". 

 O principal argumento, com 38% se fundamentaram no respeito à vontade 

das pessoas que estão em estado terminal, uma garantia da autonomia da vontade. 

por fim, 10% dos entrevistados, mesmo manifestando contrariedade na 

concordância da manutenção da vida nessas condições, ou seja, a qualquer custo, 

não concordam com a prática da Eutanásia e defendem a morte natural por meio da 

ortotanásia. 

 O penúltimo questionamento, teve o objetivo de ficar para final das entrevistas 

para verificar a opinião sobre a consolidação do direito da Eutanásia depois da 

reflexão objetivadas pelas perguntas anteriores. Em suma, através do texto da 

pergunta se buscou saber se concordam com a garantia do direito à Eutanásia. Os 

dados podem ser expressados conforme gráficos abaixo: 
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Gráfico 21: Direito à Eutanásia? 

 

 

Gráfico 22: Principais argumentos referentes ao gráfico 21 

 

 

 Como pode ser verificado, 56% dos entrevistados, manifestaram seu 

posicionamento favorável ao Direito de tal prática pelas pessoas nas condições 

colocadas e dentre estes 54% restringiram o direito apenas às pessoas acometidas 

por sofrimento causado por doenças terminais e devidamente diagnosticadas.  

 

"Acho que se o paciente estiver sofrendo muito e não tiver uma chance de 
ter uma vida com um mínimo de dignidade pode invocar a eutanásia, o 
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difícil nesse caso é alguém aceitar a pratica, já que no Brasil a mesma é 
considerada homicídio. " 
 
"A eutanásia deveria ser legalizada, assim poderia ser classificada de modo 
coerente as situações em que é devida e sobre que circunstâncias deve-se 
ser aplicada esse método. " 
 
"Entendo que sim, desde que tenham lucidez para tanto. E como atestar 
essa lucidez, no caso de alguém que esteja sofrendo dores infernais, por 
exemplo? Essa súplica seria resultado de um estado de desespero. Deve 
haver uma forma clínica de atestar esse estado e caso seja possível, opino 
que deveria ser aceito o pedido de eutanásia ativa voluntária." 

 

 Pode se verificar aqui que o ordenamento jurídico brasileiro não contempla 

um clamor social por um direito que atualmente é suprimido do meio social em razão 

de uma minoria, claro que uma minoria ainda significativa, no entanto o que tem que 

ser ponderado é que a sociedade geral, aqui delimitada e representada pela 

comunidade acadêmica do curso de direito, em sua maioria, já exige do legislador e 

do judiciário uma nova discussão sobre o tema. 

 No tocante dos 40% dos entrevistados que se declararam contra o direito de 

legalização da Eutanásia para quem optasse em invoca-la, verificou-se que 2% 

defenderam a ideia de que a ortotanásia serviria para tal prática, não sendo 

considerada crime de homicídio a sua execução. Em continuidade, 14% 

fundamentaram sua negativa na esperança da cura por meio da ciência e o mesmo 

percentual de 14% fundamentaram sua negativa por meio da esperança de cura 

divina.  

 Os 10% restantes se apoiaram na concepção de que o fim natural seria o 

mais "certo", vejamos alguns trechos: 

 

"Se a morte é  inevitável por que  não esperar ela  chegar, o caso  é que 
sempre há  uma esperança." 
 
"Eu entendo que não, isto porque tenho alguns valores que não me 
permitem aceitar o fim da vida determinado por nós seres humanos, acho 
que a vida deva prevalecer até que a morte venha em seu tempo." 

 

 As negativas, mesmo com os argumentos não manifestadamente religioso, no 

contexto das outras respostas, foi possível perceber a influência de preceitos 

religiosos. Por fim, 6% se abstiveram de responder à pergunta. 

 A ultima indagação da pesquisa foi quanto a compatibilidade entre a 

Eutanásia e os preceitos religiosos cristãos, gerando os gráficos abaixo: 
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Gráfico 23: Há compatibilidade entre a Eutanásia e a Religião? 

 

            
Gráfico 24: Principais argumentos referentes ao gráfico 23 

 

  

 Da extração dos dados se observou que 82% foram enfáticos em descartar 

qualquer afinidade e dentre os principais argumentos, foi obtido 46% no qual 

demonstrou que a religião cristã não permite, com exceção para salvar a própria 

vida, que um ser humano retire intencionalmente a vida de outro ser humano. Tal 

posicionamento se completa com outro argumento, defendido por 32%, que 
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afirmam, conforme suas convicções, que apenas Deus tem a permissão e a 

sabedoria de quando retirar a vida do ser humano. 

 No entanto, 4% acharam que a compatibilidade inexiste em razão, sempre, de 

uma esperança de recuperação promovida por "Deus". Apenas 6% defenderam 

alguma compatibilidade, sendo 4% propondo que o livre arbítrio alcançasse o 

respeito pela decisão tomada pelo "irmão de fé" podendo tal ato ser considerado 

como "ajuda ao próximo" e 2% defendo que se a vida é absoluta para a religião, a 

dignidade da pessoa também deveria ser, e neste conflito, a dignidade deveria 

prevalecer. Por fim, 6% dos entrevistados optaram em se absterem de responder ou 

emitir qualquer tipo de opinião.  

 Com relação ao baixo percentual que acreditam na compatibilidade, as ideias 

defendidas, podem se coadunar com o Princípio de duplo efeito, existente na 

bioética, também considerado como um dos tipos de Eutanásia, pois a Igreja 

católica, como exemplo de religião, aceita sua prática, num contexto mais próximo 

da ortotanásia. Tal princípio se define quando uma ação é aparentemente ruim, mas 

o efeito efetivo e predominante é bom, desta forma, a execução de tal ação é 

tolerada. Para ilustrar, pode-se utilizar a aplicação de determinado medicamento que 

tem como efeito colateral a redução do tempo de vida do paciente, no entanto é 

necessário para que tenha conforto durante a terminalidade, diminuir ou aliviar da 

dor, por exemplo. 
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6 Considerações Finais 

Neste trabalho foi abordado a temática da Eutanásia iniciando a discussão do 

tema por uma pesquisa na literatura sobre o biodireito e direitos humanos e os 

princípios constitucionais que os norteiam. Também não se poderia esquecer de 

registar um pouco da trajetória história da matéria. 

Nesta primeira parte do trabalho foi percebido que já existe um paradoxo 

vivenciado pelo ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito a falta de 

tratativa da Eutanásia no diploma repressivo pátrio, materializado pelo código penal, 

que considera a referida prática como crime de homicídio e entre princípios e 

garantias constitucionais, como o direito à vida e o respeito à dignidade da pessoa 

humana. 

A segunda parte do trabalho, que foi seu objetivo e sua razão de ser, 

corporificada pela pesquisa dentre os alunos do curso de direito da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará, tendo a finalidade de desvendar suas 

concepções acerca da Eutanásia de um modo geral e sobre a Eutanásia Ativa 

Voluntária. 

Desta forma foi percebido que ainda falta muito a se discutir academicamente 

e que pela polemicidade natural que tal abordagem carregada em sua essência, tais 

discussões, por muitas vezes, são evitadas ou tidas de maneira muito superficial ou 

tendendo unicamente à polarização da proibição absoluta da prática fundamentada 

em argumentos de que a vida é um bem indisponível ou na dificuldade de se pensar 

na sua procedimentalização. 

Tal afirmação foi facilmente comprovada e pode ser verificada, acima, com a 

sistematização dos dados coletados e demonstrados nos três primeiros gráficos 

deste trabalho, nos quais se observa que a maioria absoluta desconhecia 

aprofundadamente o tema. 

Uma outra constatação contrariou as hipóteses do trabalho que partiu da 

premissa que haveria uma prevalência da contrariedade da prática da eutanásia 

ativa fortalecida por uma resistência latente oriunda dos princípios religiosos frente 

ao princípio da dignidade da pessoa humana em desfavor da eutanásia ativa. 

Neste diapasão foi verificado que, no decorrer da pesquisa, constatação que 

a maioria das pessoas são favoráveis à descriminalização da matéria no código 
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penal, manifestando assim, visivelmente, uma mudança de paradigma social e 

jurídico, uma vez que, tal conclusão nos mostra que a sociedade, aqui representada 

pelos acadêmicos do curso de direito, não mais tolera a indisponibilidade absoluta 

da vida nos casos delimitados por este trabalho e o direito não pode se furtar de 

discutir sobre, uma vez que, o direito trata dos anseios regulamentários de uma 

sociedade ao seu tempo. 

As contrariedades com fundamentação em princípios religiosos, embora 

existentes, na pesquisa foi possível constatar que já é a minoria das pessoas que 

lançam mão de tais princípios para motivarem seu posicionamento. Importante 

esclarecer que não há aqui a conclusão pelo desprezo destas opiniões, mas sim 

pela mudança do ângulo de visão de uma sociedade que já se alimenta de uma 

perspectiva de ver no ordenamento jurídico de seu Estado a tratativa da temática 

sendo materializada em direito disponível.  

Dentre os que defenderam a liberação da prática da Eutanásia Ativa 

Voluntária, em essência, todos foram enfáticos em mencionar que frente ao 

sofrimento do paciente com sua terminalidade devidamente diagnosticada e sua 

lucidez de requerer do Estado a abreviação de sua vida, sua vontade deve ser 

respeitada e atendida, e, em alguns casos, textualmente foi falado no respeito à 

autonomia da vontade como direito à dignidade da pessoa. 

Ressalvando a polêmica que o assunto ainda guarda no simples fato do seu 

existir, com a reflexão da abolição de um sofrimento desnecessário e, claro, 

entendido assim por quem está sofrendo, a eutanásia ativa voluntária, conforme 

demonstrado na pesquisa, é tolerada pela sociedade e vista como uma ação de 

humanidade para com a clama como fim digno. 

Por fim, importante registrar que para o autor, deste trabalho de conclusão de 

curso, perceber na pesquisa, uma aceitabilidade relativa da eutanásia, foi uma 

realização de que suas convicções são possíveis e viáveis. Concepções estas, nas 

quais acredita que:  

“Defender a eutanásia não implica na apologia da morte, muito pelo 
contrário, é defender a vida, isto porque entendemos que o processo de 
morrer integra a própria vida sendo uma parte dela. Se a dignidade da vida 
humana é constitucionalmente assegurada e se morrer é parte do viver, 
porque não assegurar ao indivíduo o direito de morrer com dignidade? ”76 

                                                           
76Papeando com Pamplona | Viver e Morrer com Dignidade #02 –trecho da juíza Laura Scalldaferri. [...] 0:47 minutos ao 2:33 

minutos [...] <https://www.youtube.com/watch?v=lOaT10fvWEg> 

https://www.youtube.com/watch?v=lOaT10fvWEg
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E em minhas palavras, findo dizendo que VIVER COM DIGNIDADE é um 

direito humano garantido constitucionalmente e internacionalmente por meio dos 

tratados que versam sobre os direitos Humanos e sobre os princípios da dignidade 

da pessoa humana e MORRER COM DIGNIDADE também é um direito humano que 

deve ser garantido constitucionalmente e internacionalmente por meio dos tratados 

que versam sobre os direitos Humanos. 
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8 Anexos 

8.1 Questionário aplicado na pesquisa 

 Curso: ______________       Sexo: _____ Idade:________________  
 
 
Questionário para pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Orientadora: Raimunda Regina Ferreira Barros 
Orientando: Marcos Rogério de Souza Ladeira 
Aluno do Curso de Direito 2011 

 

Questionário direcionado aos alunos universitários dos cursos de Direito, 

Saúde Coletiva, Ciências Biológicas e Psicologia, cujo objetivo é analisar a opinião 

dos mesmo sobre a Eutanásia Ativa Voluntária e detectar se há ou não aceitação de 

tal prática. 

Para uma melhor compreensão acerca do questionário que se traz aqui, 

discorre-se sobre o conceito de eutanásia e seus tipos para leitura do 

entrevistado antes de respondê-lo. 

1 - Conceito de Eutanásia 

 Na visão da autora Flávia Ludimila Kavalec Baitello, o conceito da palavra 

eutanásia remonta à Grécia antiga, haja vista ela ter se originado da junção dos 

vocábulos gregos eu = bom e thanatos = morte, cujos significados são "boa morte" 

ou "morte piedosa".Assim explica Flávia Ludimila Kavalec Baitello: 

A primeira nomenclatura a ser abordada é a eutanásia (do grego eu, bom, 
thanatos, morte). O vocábulo teve origem no século XVII, por obra do 
filósofo inglês Francis Bacon, que denominou eutanásia o estudo das 
enfermidades incuráveis. (BAITELLO, p. 233). 

Edison Tetsuzo Nambadiz que “A verdadeira eutanásia ocorre quando a 

morte é provocada em quem é vítima de forte sofrimento e doença incurável” e dá o 

seguinte exemplo: 

Exemplo do ato seria matar alguém, por misericórdia, que, após acidente de 
trânsito, recebe atendimento médico, todavia, fica paraplégico, 
irreversivelmente, e sente fortes dores, devendo ser sedado todos os dias. 
Quem acompanha isso, não suportando ver o acidentado naquela situação, 
abrevia seu óbito. (NAMBA, 2015, p. 219) 

 



82 

 

Tipos de eutanásia 

Para um melhor entendimento acerca das novas palavras que surgiram em 

função do termo "eutanásia", conceituas-se a seguir algumas delas: 

Distanásia:  é o prolongamento do processo da morte através de tratamentos 
extraordinários, prolongando a vida biológica do doente. 
 
Ortotanásia: visa aliviar o sofrimento de um doente terminal através da suspensão de 
tratamentos extraordinários que prolongam a vida, mas são incapazes de curar ou 
trazer melhorias práticas. 
 
Mistanásia: é um termo pouco utilizado, mas representa a morte miserável, antes 
da hora, conhecida como eutanásia social. Pode ocorrer em casos como: doentes e 
deficientes que não conseguem atendimento médico por motivos políticos, sociais e 
econômicos;omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia. 
 

Quanto ao tipo de ação  

 

As modalidades da eutanásia estão relacionadas ao ato em si e, de forma 

habitual, são denominadas nos seguintes termos: 

Eutanásia Ativa: ocorre quando o médico provoca a morte do paciente que 

se encontra em um quadro de doença irreversível, sem que este venha a sofrer 

durante o processo da eutanásia. 

Eutanásia Ativa Voluntária: é aquela praticada a pedido do paciente que 

encontra em estado terminal e suplica pela sua morte em decorrência do seu estado 

de sofrimentopor causa da doença. 

Eutanásia Involuntária: é o ato decidido por familiar ou pelo médico do 

paciente, ou seja, morte provocada sem o consentimento do paciente ou sem lavar 

em consideração a sua opinião. 

Eutanásia Passiva ou Indireta: praticada quando torna-se inútil ministrar 

qualquer método de terapia, visto que irá apenas prolongar o sofrimento do paciente 

em quadro terminal. Ocorre ou por omissão, quando o médico não inicia uma ação 

médica para manter a sobrevida do paciente ou porque há interrupção de uma 

medida extraordinária, com o objetivo de aliviar o sofrimento. 

Eutanásia de Duplo Efeito: a morte é acelerada em decorrência indireta de 

uma ação médica que foi executada visando aliviar o sofrimento de um paciente 

terminal, ou seja, ao tentar aliviar o sofrimento de um paciente com medicamentos o 

médico acaba levando a óbito. 

http://www.significados.com.br/ortotanasia/
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Questionário 

Obs.: Respostas de no mínimo 3 e no máximo 15 linhas. 

1: Você conhecia o termo “eutanásia” no mesmo sentido da definição dada 
acima? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

2. Além da conceituação acima identificada, você tinha uma ideia do que é 
eutanásia? 

(  ) Sim 

(  ) Não conhecia o termo “eutanásia” 

Em caso de resposta positiva, qual (ais) conceito (s) você atribuía a esse 
termo? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3: Você já conhecia todos os tipos de eutanásia indicados aqui? 

(    ) SIM           (    ) NÃO 

3.1 - Em caso negativo, foi importante conhecê-los? Por que? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4: A prática da Eutanásia no Brasil é considerada crime de homicídio, você 
concorda? Por que? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

5: Se o paciente é terminal e pede para ter sua morte abreviada (Eutanásia 
Ativa Voluntária), e a decisão legal estivesse em suas mãos, o que faria? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6: Se o paciente terminal fosse seu parente e pedisse para ter sua morte 
abreviada (Eutanásia Ativa Voluntária), e a decisão legal estivesse em suas 
mãos, o que faria? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

7: E se o paciente fosse você? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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8: Qual seria sua reação se descobrisse que um médico abreviou a morte de 
um paciente, parente seu, que, em estado terminal e de grande sofrimento, 
suplicou ao médico pela sua morte? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

9: Na sua opinião, a Eutanásia é uma garantia de morte digna? Por que? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

10: Será que as pessoas devem ser forçadas a permanecerem vivas em razão 
do avanço da medicina? Comente. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

11: As pessoas não deveriam ter o direito a invocar a Eutanásia em caso de 
morte inevitável? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

12: Na sua opinião existe compatibilidade entre princípios religiosos Cristãos e 
a Eutanásia? Quais e/ou Por que? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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8.2 Sistematização e consolidação dos dados coletados na pesquisa 

ORD PERGUNTA RESPOSTA   PRINCIPAIS ARGUMENTOS   

1 

1: Você conhecia o termo 
“eutanásia” no mesmo sentido 
da definição dada acima? 

SIM: 43 
Conhecia bem o tema 6 

Conhecia genericamente o termo 37 

NÃO 7   7 

2 
2: Além da conceituação acima 
identificada, você tinha uma ideia 
do que é eutanásia? 

SIM  45 

Como forma de aliviar o sofrimento da 
pessoa 39 

Como forma de aliviar o sofrimento da 
pessoa e da família 6 

NÃO 5   5 

3 
3: Você já conhecia todos os 
tipos de eutanásia indicados 
aqui? 

SIM 6   6 

NÃO 44 

Importante - Aquisição do Conhecimento 
sobre o tema 43 

Não achou importante 1 

    

4 

4: A prática da Eutanásia no 
Brasil é considerada crime de 
homicídio, você concorda? Por 
que?  

Concorda 24 

Pois está tipificado no Código penal 12 

Valores éticos enfraquecidos nos dias 
atuais 1 

Só deus pode tirar a vida 4 

A vida deve prevalecer / duvida sobre o 
diagnostico 7 

Não 
concorda 

26 

Como forma de aliviar o sofrimento da 
pessoa desde que pedido 18 

Justo e razoável atender a pessoa em 
estado terminal 8 

5 

5: Se o paciente é terminal e 
pede para ter sua morte 
abreviada (Eutanásia Ativa 
Voluntária), e a decisão legal 
estivesse em suas mãos, o que 
faria? 

Absteção 2   2 

Concederia 23 

A pedido e se constatado o 
sofrimento/terminalidade e sem 
condicionar aos familiares a decisão 

15 

A pedido e se constatado o 
sofrimento/terminalidade e com apoio da 
família 8 

Negaria 25 

Deus deverá curá-lo 4 

O Direito não permite 11 

Incapacidade do Paciente decidir 2 

O Estado tem que garantir a vida de 
todos os meios até o fim natural 8 

6 

6: Se o paciente terminal fosse 
seu parente e pedisse para ter 
sua morte abreviada (Eutanásia 
Ativa Voluntária), e a decisão 
legal estivesse em suas mãos, o 
que faria? 

Absteção 3   3 

Concederia 21 

A pedido e se constatasse o sofrimento e 
o estado terminal 21 

Negaria 26 

Esperança de cura divina 4 

Tentaria manteria a qualidade de vida da 
pessoa 8 

O Direito não permite 9 

Poderia trazer mais dor à família 5 

7 7: E se o paciente fosse você? Absteção 1   1 
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Pediria 22 

No estado terminal devidamente 
diagnosticado 18 

Para não dá trabalho aos familiares 4 

Não pedidia 27 

Razões emocionais diversas não 
manifestadamente religiosas ou 
cientificas 14 

Esperança de cura científica 2 

Esperança de cura divina 11 

8 

8: Qual seria sua reação se 
descobrisse que um médico 
abreviou a morte de um 
paciente, parente seu, que, em 
estado terminal e de grande 
sofrimento, suplicou ao médico 
pela sua morte? 

Não culparia 29 

Mas não autorizaria e nem apoiaria 4 

Nem apuraria o caso 13 

Mas verificaria a veracidade do estado 
terminal e se realmente pediu 12 

Culparia 21 

Deve consultar a família antes: Por isso o 
Culparia 7 

Recorreria a Justiça 14 

9 
9: Na sua opinião, a Eutanásia é 

uma garantia de morte digna? 
Por que? 

Absteções 2   2 

SIM 25 
Voluntaria ativa: cessa o sofrimento 
(Respeito à vontade) 

25 

NÃO 23 
NAO EXISTE MORTE DIGNA 10 

Morte digna é a natural 13 

10 

10: Será que as pessoas devem 
ser forçadas a permanecerem 
vivas em razão do avanço da 
medicina? Comente. 

SIM 26 

Avanço na medicina que de à pessoa 
uma vida digna 19 

Conflito entre direito a vida e autonomia 
do individuo 2 

Esperança de cura Divina ou científica 5 

NÃO 24 

Mas a morte tem que ser natural 
(ortotanasia) 5 

Respeito à vontade das pessoas que 
estão em estado terminal 19 

11 
11: As pessoas não deveriam ter 
o direito a invocar a Eutanásia 
em caso de morte inevitável? 

Abstenções 3   3 

SIM 27 
sofrimento em casos terminais e 
devidamente avaliados 27 

NÃO 20 

Mas pela ortotanasia 1 

Esperança de cura pela ciência 7 

Aguardar o fim natural 5 

Esperança de cura divina 7 

12 

12: Na sua opinião existe 
compatibilidade entre princípios 

religiosos Cristãos e a 
Eutanásia? Quais e/ou Por que? 

Abstenções 6   6 

SIM 3 

Relação entre  vida e dignidade como 
absolutos 1 

Livre arbítrio deveria alcançar e respeitar 
a decisão e pela ajuda ao próximo 2 

NÃO 41 

Só Deus poderá tirar a vida 16 

Recuperação milagrosa 2 

A religião não admite que um ser humano 
tire a vida do outro 23 

 


