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aceitar a morte em paz, como desfecho natu-

ral da vida. Neste comportamento, o grande

valor que se procura proteger é a vida

humana. Enquanto na eutanásia a preocu-

pação maior é com a qualidade da vida

remanescente, na distanásia a tendência é se

fixar na quantidade desta vida e investir todos

os recursos possíveis em prolongá-la ao má-

ximo (18).

Vamos entender melhor a problemática da dis-

tanásia ao situá-la na transição da medicina

como arte, nas suas expressões pré-modernas,

para a medicina como técnica e ciência, na sua

expressão mais contemporânea. Os avanços

tecnológicos e científicos e os sucessos no trata-

mento de tantas doenças e deficiências

humanas levaram a medicina a se preocupar

cada vez mais com a cura de patologias e a colo-

car em segundo plano as preocupações mais

tradicionais com o cuidado do portador das

patologias. A saúde é definida em termos de

ausência de doença e o grande inimigo a derro-

tar é a morte. O importante é prolongar ao

máximo a duração da vida humana. A quali-

dade desta vida, um conceito de difícil mensu-

ração pela ciência e pela tecnologia, fica em

segundo plano.

A questão técnica, nesta ótica, é como prolon-

gar os sinais vitais de uma pessoa em fase

avançada da sua doença e cuja terminalidade se

constata a partir de critérios objetivos como,

por exemplo, a falência progressiva e múltipla

de órgãos. A questão ética emergente, nada

fácil de responder, é sobre o sentido de tudo isso

e até quando se deve investir neste empreendi-

mento.

Um outro desafio importante na discussão da

distanásia é a definição do momento da

morte. Hoje, o conceito é o de morte cerebral

(ou encefálica). Em muitos casos, não há ne-

nhuma dúvida sobre o óbito do paciente e o

fato é aceito sem contestação por parte da

equipe médica e da família. Há, porém, outros

casos, bastante polêmicos. A tecnologia

sofisticada que permite suporte avançado de

vida levanta a questão de quando iniciar e

quando interromper o uso destes recursos. A

crescente aceitação da constatação de morte

encefálica como critério de morte humana é

decisiva não somente nos casos de necessidade

de liberação do corpo para enterro mas tam-

bém de sua utilização como fonte de órgãos

para transplantes.

A distinção entre terapia e cuidados básicos

abre horizontes para procedimentos éticos que

evitam a distanásia. Cuidar da higiene do

paciente, do seu conforto e  alimentação, na

medida em que essa pode ser ministrada por via

oral, constituem, sem dúvida alguma, cuidados

normais. A obrigação ética de recorrer a qual-

quer outro procedimento que constitui ato

médico ou terapêutico, incluindo alimentação

artificial, precisa ser avaliada à luz da propor-

cionalidade entre o ônus para o paciente e para

os responsáveis pelo seu bem-estar e os benefí-

cios que razoavelmente possam ser previstos.

Não há nenhuma obrigação de iniciar ou con-

tinuar uma intervenção terapêutica quando o

sofrimento ou o esforço gasto são despropor-

cionais aos benefícios reais antecipados. Neste

caso, não é a interrupção da terapia que provo-

ca a morte da pessoa, mas o processo patológi-

co previamente existente.
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