
fracasso. A ênfase de tal dicotomia recai na luta

para garantir a máxima prolongação da vida,

quantidade de vida, mas há pouca preocupação

com a qualidade deste prolongamento de vida.

Uma de suas conseqüências é o eclipse da soli-

citude pela boa morte cultivada e resistência à

eutanásia provocada como derrota diante do

inimigo morte.

Em sua história, a medicina brasileira, até o

presente momento, utilizou-se dos seguintes

códigos: 1) Código de Ética Médica adaptado

pela Associação Médica Americana, em 1867;

2) Código de Moral Médica, de 1929; 3)

Código de Deontologia Médica, de 1931; 4)

Código de Deontologia Médica, de 1945; 5)

Código de Ética da Associação Médica

Brasileira, de 1953; 6) Código de Ética

Médica, de 1965; 7) Código Brasileiro de

Deontologia Médica, de 1984; e o último em

vigor, 8) Código de Ética Médica, de 1988 (1).

O primeiro código de ética médica que circulou

no Brasil data de 1867, tradução portuguesa

do Código de Ética Médica da Associação

Médica Americana. Interessante observar

como o perfil do médico é nele delineado,

numa linguagem explicitamente sacerdotal:

Art. 1º - § 4. Para ser ministro de esperança e

conforto para seus doentes, é preciso que o

médico, alentando o espírito que desfalece,

suavize o leito da morte, reanime a vida que

expira e reaja contra a influência deprimente

destas moléstias que, muitas vezes, perturbam a

tranqüilidade dos mais resignados em seus últi-

mos momentos. A vida do doente pode ser abre-

viada não só pelos atos, como também pelas

palavras ou maneiras do médico. É, portanto,

um dever sagrado proceder com toda a reserva a

este respeito, e evitar tudo que possa desanimar

o doente ou deprimir-lhe o espírito.

§ 5. O médico não deve abandonar o doente por

julgar o caso incurável; sua assistência pode con-

tinuar a ser muito útil ao enfermo, e consolar os

parentes, ainda no último período de uma molés-

tia infausta. Aliviando-o da dor e de outros sin-

tomas e acalmando-lhe a aflição do espírito (2).

Como se percebe neste perfil, as funções

atribuídas ao médico são de verdadeiro sacer-

dote. Atente-se para as expressões de linguagem

utilizadas: “ministro de esperança e conforto”,

“alentando o espírito que desfalece”, “dever

sagrado”, “acalmando-lhe a aflição do espírito”.

Este texto foi elaborado numa época histórica,

final do século XIX, em que a medicina ainda

não estava tecnologicamente bem aparelhada

para intervir decisivamente na vida. Não se fala

em lutar contra a morte ou prolongar a vida.

Existe certa resignação de aceitação nos casos

de doenças graves. Este cenário fica completa-

mente diferente a partir de meados do século

XX, com a introdução dos cuidados médicos

intensivos de vida, em que basicamente se

declara guerra à doença e à morte.

No Brasil, a tradição da ética médica codifica-

da tem a tendência de respaldar intervenções

distanásicas. Por exemplo, um dos primeiros

códigos brasileiros de ética médica, o de 1931,

reprova a eutanásia “porque um dos propósitos

mais sublimes da Medicina é sempre conservar

e prolongar a vida” (art. 16/31). 

Se aceitamos que a finalidade da medicina “é

sempre conservar e prolongar a vida” - e os

códigos subseqüentes também vão nesta

40

revista bioetica.qxd  30/3/2005  15:11  Page 40


