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direção -, estaremos claramente deitando as

raízes da justificação da distanásia com seu

conjunto de tratamentos que não deixam a pes-

soa, na fase final da vida, morrer em paz.

No atual código de ética médica, de 1988,

notamos importante mudança de ênfase. O

objetivo da medicina não é apenas prolongar

ao máximo o tempo de vida da pessoa. O alvo

da atenção do médico é a saúde do ser

humano e o critério para avaliar seus procedi-

mentos é se eles vão beneficiá-lo ou não (cf.

art. 2º). O compromisso com a saúde, princi-

palmente se entendido como bem-estar global

da pessoa e não apenas ausência de doença,

abre a possibilidade para outras questões no

tratamento do doente terminal, além das

questões curativas. Mesmo assim, continua

firme a convicção, também encontrada em

códigos anteriores, de que “O médico deve

guardar absoluto respeito pela vida humana

(...)” (art. 6º).

Esta tensão entre beneficiar o paciente com

tratamentos paliativos, que talvez abreviem sua

vida mas promovem seu bem-estar físico e

mental, e a absolutização do valor da vida

humana no seu sentido biológico gera um dile-

ma que alguns médicos preferem resolver a

favor do prolongamento da vida.

Com os códigos de 1984 e 1988, a abordagem

dos direitos do paciente terminal - não ter seu

tratamento complicado, ser aliviado da dor e

não ser morto pelo médico - entram numa

nova fase, com o surgimento de novos elemen-

tos em grande parte trazidos pelo progresso da

tecnociência.

No código de 1984, percebe-se a existência das

tensões inerentes à aliança entre a benignidade

humanitária, o modelo científico-tecnológico e

o medicocentrismo autoritário. Sua benig-

nidade humanitária insiste no “absoluto

respeito pela vida humana”, já exigido pelos

códigos de 1953 e 1965 e reforçado pelo

princípio 9/1984 com o acréscimo, ao texto, da

frase: “desde a concepção até a morte”. A difi-

culdade é que esta valorização da vida tende a se

traduzir numa preocupação com o máximo de

prolongamento da quantidade de vida biológica

e no desvio de atenção da questão da qualidade

da vida prolongada.

Como destaca Leonard Martin, 

“com a ênfase sobre o biológico, o sofrimento, a

dor e a própria morte se tornam problemas téc-

nicos a serem resolvidos mais do que experiên-

cias vividas por pessoas. O preço que se paga

pelo bom êxito da tecnologia é a despersonaliza-

ção da dor e da morte nas Unidades de Terapia

Intensiva, com todo seu maquinário impressio-

nante. Consegue-se prolongar a vida, mas diante

destas intervenções bem-sucedidas começam a

surgir novas indagações: quando se pode aban-

donar o uso de suportes vitais artificiais?

Quando é que se morre mesmo? Pode-se falar de

eutanásia ativa e de eutanásia passiva?”(3)

Existe uma tendência rumo à recuperação da

valorização da boa morte cultivada no artigo

6º (código de 1988). Não seria ético para o

médico utilizar “seus conhecimentos para

gerar sofrimento físico ou moral”. Contudo,

mais significativo ainda é o parágrafo 2º do

art. 61 (1988), que incentiva o médico a não

abandonar seu paciente “por ser este porta-

dor de moléstia crônica ou incurável” e a

“continuar a assisti-lo ainda que apenas para
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