
mitigar o sofrimento físico ou psíquico”.

Este cuidado em mitigar não apenas o sofri-

mento físico mas também o psíquico é sin-

tomático de uma nova preocupação que vai

além do mero nível biológico da dor física,

manifestando preocupação com a pessoa na

sua totalidade.

Este novo cuidado com a pessoa se reflete no

reconhecimento do direito de o paciente não ter

seu tratamento complicado. Nos códigos de

1984 (art. 23) e de 1988 (art. 60) existe a

proibição, para o médico, de “complicar a tera-

pêutica”. Na visão de Genival Veloso de

França, é condenável e deve-se evitar

“a complicação intencional do tratamento do

paciente, seja por medicamentos ainda desco-

nhecidos ou de resultados incertos, seja, ainda,

por práticas cirúrgicas não convencionais,

realizadas apenas no sentido de experimentar

nova técnica ou de aventurar-se em alternati-

vas mais ousadas” (4).

Ao comentar o artigo 56 do atual código de

ética médica (1988), que veda ao médico 

“desrespeitar o direito do paciente de decidir

livremente sobre a execução de práticas diagnós-

ticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente

perigo de vida”(5), Genival V. França tem um

comentário no que toca ao tratamento fútil:

“O conceito de futilidade médica começa a

ganhar espaço nas discussões sobre assuntos

de bioética, principalmente nos casos de pro-

longamento da vida de pacientes gravemente

enfermos e presos a quadros considerados irre-

versíveis. Esta é uma situação muito delicada

para o médico por tratar-se de uma condição

de iminente perigo de vida num paciente com

comprometimento da vida de relação, como

nos casos de coma, mas que não apresenta

ainda os critérios para caracterização da para-

da total e irreversível das funções encefálicas

(...). Hoje se tem como justificativa conside-

rar um tratamento fútil aquele que não tem

objetivo imediato, que é inútil ou ineficaz, que

não é capaz de oferecer uma qualidade de vida

mínima e que não permite uma possibilidade

de sobrevida” (5).

Fica também claro no código de 1988, em seu

art. 57, a obrigação do médico de “(...) utilizar

todos os meios disponíveis de diagnóstico e

tratamento a seu alcance (...)”, mas a medida do

seu uso não é sua eficácia em resolver o proble-

ma, como controlar tecnicamente o sofrimento

e a morte, mas sim “(...) em favor do paciente”,

isto é, o critério fundamental é que seja em

benefício do paciente. Isto nos permite ques-

tionar se a gestão técnica da dor e do sofrimen-

to, bem como o adiamento indefinido do

momento da morte, são sempre de interesse do

paciente. Atualmente, esta situação ficou muito

mais crítica com o surgimento da Aids e a abor-

dagem terapêutica do paciente na fase final.

Um outro aspecto importante no código de

1988, no que se refere ao direito do paciente de

não ter seu tratamento complicado, é a preocu-

pação em regulamentar pesquisas médicas em

pacientes terminais. O artigo 130 veda ao

médico “realizar experiências com novos trata-

mentos clínicos ou cirúrgicos em paciente com

afecção incurável ou terminal sem que haja

esperança razoável de utilidade para o mesmo,

não lhe impondo sofrimentos adicionais” (6).

Aqui não se trata de uma rejeição da ciência e

da tecnologia, reconhece-se a legitimidade de
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