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recorrer a tratamentos experimentais, mas a

partir de um critério bem definido: existência

de uma esperança razoável de que o tratamen-

to será útil para o próprio doente e que não lhe

será imposto sofrimento desnecessário.

22..  DDiiffeerreenntteess  ppaarraaddiiggmmaass  

ddee  mmeeddiicciinnaa  ee  aa  ddiissttaannáássiiaa

Para entender a questão da distanásia contex-

tualizada no processo evolutivo histórico da

medicina, distinguimos três paradigmas, quais

sejam: o científico-tecnológico, o comercial-

empresarial, em franca expansão, e o da benig-

nidade humanitária e solidária (7). Acrescen-

tamos, com Callahan, um novo paradigma

emergente, o biopsicossocial. Passemos bre-

vemente em revista estes modelos de medici-

na.

22..11..  OO  ppaarraaddiiggmmaa  

cciieennttííffiiccoo--tteeccnnoollóóggiiccoo

No período pré-moderno, o médico e a

sociedade eram bastante conscientes das suas

limitações diante das doenças graves e da morte.

Em várias circunstâncias o papel do médico não

era curar, mas acompanhar o doente nas fases

avançadas de sua enfermidade, aliviando-lhe a

dor e tornando o mais confortável possível a

vivência dos seus últimos dias. De modo geral, o

médico era uma figura paterna, um profissional

liberal, num relacionamento personalizado com

seu paciente, muitas vezes um velho amigo ou

conhecido. As ações médicas eram acompa-

nhadas de ritos religiosos. O médico e o padre

eram parceiros que se complementavam na mis-

são de garantir uma morte tranqüila e em paz

para o doente. Exemplo disso é o perfil do médi-

co delineado no código de ética médica de

1867, como vimos anteriormente, fundamen-

talmente sacerdotal.

Com as descobertas espetaculares e os cons-

tantes avanços da medicina, emergiram novos

estilos de praticar a medicina e novas atitudes e

abordagens diante da morte e do doente termi-

nal. O paradigma científico-tecnológico da

medicina se orgulha, com bastante razão,

diante dos significativos avanços obtidos nos

últimos tempos nas ciências e na tecnologia

biomédicas. Jean Bernard, notável médico

humanista francês, afirma que “a medicina

mudou mais nos últimos 50 anos do que nos

50 séculos precedentes”(8).

Doenças e feridas outrora letais são, hoje em

dia, com tratamento adequado, curáveis. Este

orgulho de conseguir a cura facilmente se

transforma em arrogância e a morte, ao invés

de ser vista como o desfecho natural da vida, se

transforma num inimigo a ser vencido ou

numa presença incômoda a ser escondida.

Dentro da perspectiva do paradigma científico-

tecnológico, a justificação do esforço para pro-

longar indefinidamente os sinais vitais é o valor

absoluto que se atribui à vida humana. A dis-

tanásia está ligada especialmente a este modelo

científico-tecnológico de medicina e ao comer-

cial-empresarial, que veremos em seguida (9).

22..22..  OO  ppaarraaddiiggmmaa  

ccoommeerrcciiaall--eemmpprreessaarriiaall

Outro modelo de medicina na contemporanei-

dade, bastante ligado aos desenvolvimentos tec-
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