
Na íntegra:
Artigo 2º. São direitos dos usuários dos

serviços de saúde no Estado de São Paulo:

XXIII - recusar tratamentos dolorosos ou

extraordinários para tentar prolongar a vida; e

XXIV - optar pelo local de morte (14).

Em vista do respeito pela pessoa doente não se

pode impor a ela, em nome da beneficência de

cunho paternalista, aquilo que ela não quer, até

mesmo no final de sua vida. Há que se respeitar

sua autodeterminação e sua autonomia. Ela

tem o direito de optar por morrer com quali-

dade de vida, no ambiente que considerar me-

lhor, e é dever do médico atuar sempre em seu

benefício.

Isto consta no artigo 57 do código de ética

médica atualmente vigente (1988), onde lê-se:

“É vedado ao médico: deixar de utilizar todos

os meios disponíveis de diagnóstico e tratamen-

to a seu alcance em favor do paciente”. Só que

muitos médicos, segundo o dr. Gabriel Oselka,

ex-presidente do Conselho Federal de Medicina

(CFM), interpretam essa prescrição equivo-

cadamente, achando que são obrigados a fazer

tudo e em qualquer circunstância, até mesmo

quando a morte é inevitável. A isso, juntam o

receio de acusação de omissão de socorro, crime

previsto no artigo 133 do Código Penal

brasileiro - que data de 1940 e está em proces-

so de revisão. As unidades de terapia intensiva

brasileiras retratam o dilema, como expõe o dr.

Oselka:

“Enquanto você lê este artigo, enorme número

de pacientes é mantido artificialmente à custa

de máquinas e medicamentos que não pro-

longam a vida, apenas retardam a morte, fre-

quentemente com sofrimento. Com certeza,

vários optariam por não continuar as medidas

extraordinárias se conhecessem a irreversibili-

dade da sua condição clínica. Nesses casos, em

vez de tratamentos extraordinários, o mais

benéfico e respeitoso seria o paciente receber

cuidados que aliviem a dor e dêem conforto,

deixando a natureza seguir o curso natural e

ele terminar a vida com tranquilidade”(15).

É importante ressaltar que isto não é aban-

dono, omissão de socorro e muito menos

eutanásia. Na mesma linha de argumentação,

ao comentar os incisos XXIII e XXIX da Lei nº

10.241 o teólogo moralista dr. Márcio Fabri

dos Anjos diz que:

“O prolongamento não razoável, a qualquer

custo, quando a hora da morte já chegou, é

distanásia: do grego dis + thanasia, “morte

lenta”, ansiosa e com muito sofrimento. Pode

ser até violência, uma vez que acaba subme-

tendo a pessoa a recursos terapêuticos

dolorosos ou degradantes, que não levam a

nada. O inciso XXIII, portanto, dá substrato

humano à terminalidade” (16).

O dispositivo XXIV da Lei nº 10.241 cita que

o sujeito tem o direito de optar pelo lugar da

morte. Abre-se aqui um espaço interessante

para o desenvolvimento do atendimento domi-

ciliar (home care) e a introdução da filosofia de

cuidados paliativos em domicílio em nosso sis-

tema de saúde (17).

44..  AAllgguummaass  ppoonnddeerraaççõõeess  ééttiiccaass  eemm

ttoorrnnoo  ddooss  ccóóddiiggooss  ee  ddaa  ddiissttaannáássiiaa

A distanásia e a eutanásia têm em comum

provocar a morte “fora da hora”. A distanásia

não consegue discernir quando intervenções

terapêuticas são inúteis e quando se deve
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