
Não obstante a discussão ética da distanásia ser

ainda incipiente na medicina brasileira, já

surgem alguns sinais positivos de profissionais

médicos brasileiros, especialistas em terapia

intensiva, que se mostram sensíveis em relação

à discussão da questão. Não procuram pura e

simplesmente transplantar modelos de decisões

éticas “alienígenas” (notadamente norte-ameri-

canas), mas refletir sobre a questão a partir de

nossa realidade sociocultural (19).

Olhando para a realidade brasileira, o médico

Délio Kipper (20) aponta três questões:

“a) nos questionamos sobre nossas decisões em
relação ao fim da vida porque temos a clara
percepção de que ainda fazemos uso excessivo
e inapropriado da tecnologia, prolongando
inutilmente o sofrimento humano, gastando
mal os finitos recursos destinados à saúde e
ocupando mal os sempre insuficientes leitos
das UTIs e emergências; b) nos vemos desam-
parados, sob o ponto de vista legal, de tomar
qualquer decisão de não-oferta ou retirada de
suporte vital; c) sentimos falta de normas e
diretrizes de como nos conduzirmos com esses
pacientes” (21).

Em termos de propostas, Kipper expõe o

seguinte em relação ao item a): constatada a

morte encefálica pelos critérios da Resolução

CFM nº 1.480/97 (22), os médicos devem

comunicar aos familiares sua ocorrência e a

total impotência da medicina em reverter tal

condição, dando-lhes tempo para refletir e

assimilar a situação, antes de suspender os

meios artificiais de sustentação das funções

vegetativas. Este tempo não pode ser muito

longo (menos de 24 horas), para não caracteri-

zar obstinação terapêutica. No caso de paciente

terminal (23), cuidar do conforto, prover

cuidados paliativos, controlar a dor e dar apoio

aos familiares. Expressa-se a favor de ordens de

não-reanimação cardiopulmonar, de comum

acordo com o desejo do paciente e/ou da

família, não oferecendo tratamentos que pos-

sam ser caracterizados como fúteis ou despro-

porcionados, para evitar a distanásia.

Em relação à legislação (item b), deveria ser

proposta na reforma do Código Penal (1940)

ainda em curso causa excludente de ilicitude

contemplando a ortotanásia e estabelecendo

que não constitui crime deixar de manter a vida

de alguém, por meio artificial, se previamente

atestada por dois médicos a morte como imi-

nente e inevitável, e desde que houvesse con-

sentimento do paciente ou de seu representante

(24). No Brasil, ainda não existe nenhuma le-

gislação específica que proteja o médico na sua

eventual decisão de não ressuscitar ou aban-

donar os esforços ressuscitatórios. Existe o

risco legal para o profissional, que deveria ser

suprimido (25).

Em relação à falta de normas e diretrizes (item

c), não é mais possível adiar a problemática sem

discutir estas questões com a sociedade, para se

chegar a normas ou diretrizes que orientem

médicos, pacientes e familiares. Exemplo disso

é o que ocorreu com o Parecer CFM nº 12/98,

que reconhece os critérios de morte encefálica

para qualquer paciente, seja ou não doador.

Na visão de Kipper, o contexto de decisões

médicas no final da vida é sempre um momen-

to único, crítico e absolutamente individual

para o médico, o paciente e os familiares. Estas

decisões são menos complicadas quando existe
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