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Resumo 

De forma empírica e bioética, à eutanásia está relacionada com a vida e morte 
sem dor. O termo vida é a capacidade dos seres vivos se desenvolverem em 
determinado ambiente, enquanto a morte é impossibilidade orgânica de manter 
a homeostasia. A eutanásia por sua vez, significa morte digna; antecipar ou 
apressar o óbito em caso de patologia irreversível ou terminal sob desejo do 
próprio paciente ou seus familiares. Em algumas reflexões, eutanásia pode ser 
confundida com homicídio ou suicídio assistido. O presente estudo objetivou 
analisar o paradigma do viver artificialmente ou direito de morrer com dignidade, 
através de releitura de artigos publicados a partir de 2005 e indexados nas bases 
de dados bibliográficas Pubmed e Scielo.  Há séculos ocorre discussão sobre 
eutanásia, a bioética visa julgar este fato tão polêmico. Atualmente, apenas a 
Holanda, Bélgica, Suíça, Alemanha permite-se esta prática, com legislações 
específicas para que haja a eutanásia com tolerância vigiada e consentida. Nos 
continentes americanos, a discussão sobre o assunto e tratamentos paliativos 
sobre morrer dignamente e lutar para continuar a viver segue inconclusivo. 
Ressalta-se que a eutanásia é o ato deliberado de antecipar ou apressar o óbito 
do paciente terminal, oferecendo uma morte sem sofrimento. No Brasil este ato 
é proibido e polêmico, o conservadorismo inerente no país, bem como a religião 
são fatores que implicam nesta discussão. Respeitar a vida e dor do próximo são 
fundamentais, a possibilidade de escolha e flexibilidade da lei em torno deste 
assunto introduziria um novo conceito ético da eutanásia tornando-a legal para 
casos extremos e respeitando o livre-arbítrio de todos os pacientes. 

Palavras-chave: eutanásia, vida, morte, morte digna, direitos humanos. 

1. Introdução 

A morte é o termo da vida devido à impossibilidade orgânica de manter o 

processo homeostático1. A morte não deve ser tratada como um ponto final na 

existência humana, mas um elemento constitutivo dela. Situa-se mesmo, no fio 

direto da evolução humana. É essencial compreender a morte como um 

processo que, dependendo da intensidade e qualidade da agressão que a 

desencadeia, terá uma duração diferente, com sucessão evolutiva de fases de 

desestruturação progressiva do funcionamento integrado do organismo como 

unidade biológica2. 

A eutanásia designa uma morte suave, sem sofrimento, também traduzido 

por "morte digna", mas cada pessoa e/ou sociedade interpreta a dignidade que 

convém no contexto das próprias crenças3. 

Na prática a palavra chega a significar o adiantamento do óbito que o 

sujeito deseja em razão de sofrimentos que suas convicções e sensibilidade não 

conseguem aguentar e/ou valorizar. O conceito é frequentemente confundido 

com homicídio, matança criminal direta ou indireta, ou ainda homicídio por 



piedade, sendo muitas vezes confundido também como suicídio, uma vez que 

"é" um suicídio assistido. O termo correto para eutanásia é a situação em que o 

interessado quer livremente morrer, mas não consegue realizar seu desejo 

amadurecido, por motivos físicos3. 

Mesmo com a criação de diferentes classificações da eutanásia pelo tipo 

de ação, houve a necessidade do consentimento do paciente, da seguinte forma: 

- Eutanásia voluntária: o paciente chega à óbito pela sua própria vontade; - 

Eutanásia involuntária e não voluntária: o paciente chega à óbito sem o seu 

consentimento e também não havia manifestado seu interesse em prorrogar sua 

vida4. 

Atualmente os países que legalizam a eutanásia são: Holanda, Bélgica, 

Suíça, França, Alemanha, Áustria, Luxemburgo. Nos Estados Unidos 

atualmente, cinco Estados autorizam a prática: Oregon, Washington, Vermont, 

Montana, Texas. Em 1934 o Uruguai permite a ortotanásia; e outros países da 

América do Sul também permitem esse ato5. 

No Brasil, este ato é estritamente proibido, considerado como crime e 

homicídio culposo. O avanço mais recente sobre o termo morte digna é a Lei 

Estadual de São Paulo de n° 10.241 de 1999, conhecida como Lei Mário Covas, 

que permite aos paulistas "recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários 

para tentar prolongar a vida" e "optar pelo local de morte". Há Resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) 1805 afirma: “Na fase terminal de 

enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe 

os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na 

perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de 

seu representante legal”. Porém essa resolução foi suspensa em 20065. 

2.Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo realizar revisão da literatura sobre 

a eutanásia como expressão da bioética, seu privilégio à morte ou suicídio 

assistido, com base nos princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Código de Ética Médica e artigos acadêmicos. 

3. Metodologia 

Foi realizada revisão sistemática da bibliografia nos bancos de dados do 

PubMed, Google Acadêmicos, Scielo e Lilacs. Para a referida busca utilizamos 



os seguintes descritores no idioma português: eutanásia e morte digna, em 

inglês: euthanasia. Os critérios utilizados para seleção dos artigos foram: 

idiomas português e inglês; artigos completos; sem um limite temporal, mas 

priorizando-se estudos dos últimos 8 (oito) anos. 

4. Desenvolvimento 

No ano de 1516, o Thomas More autor de Utopia opina em sua obra o 

conceito de eutanásia: "Se a doença é incurável e faz-se acompanhar de dores 

agudas e contínuas angustias, os sacerdotes e magistrados devem ser os 

primeiros a exortar os infelizes a decidir-se a morrer. Então, devem fazer com 

que vejam que, não tendo mais utilidade neste mundo, não tem razão para 

prolongar uma vida que ocorre por sua conta e os torna insuportáveis, para os 

outros". Passaram-se décadas e o trecho de Thomas More em Utopia gerou forte 

reflexão no filósofo inglês Francis Bacon, originando o termo eutanas em 1623 à 

1625, em sua obra "Historia vitae et mortis", descrito como "tratamento adequado 

as doenças incuráveis"3.  

Muitos filósofos eram a favor da boa morte/suicídio alegando que era 

apropriado em vários aspectos como: pessoas que estavam com doença 

desconhecidas, doenças incuráveis e/ou em estado terminal. Todavia, os 

médicos eram proibidos de realizar a eutanásia, mas para que ninguém 

desconfiasse do ato, os médicos apenas se afastam dos leitos desses doentes 

e ou não continuavam com tratamento medicamentosos2. Portanto, na 

antiguidade a eutanásia era permitida e realizada e de modo cruel com finalidade 

de ser superior a alguém, e hoje a sua pratica é ilegal, consideram suicídio e até 

homicídio, mesmo sabendo que a eutanásia é uma morte sem sofrimento 

visando o bem-estar do paciente em questão e de seus entes queridos3. 

A bioética por sua vez, atua em campo multidisciplinar abrangendo as 

áreas de ciências biológicas, saúde, filosofia e direito, a fim de defender os 

direitos humanos através de caráter social e político para um mundo igualitário, 

assim atua em assuntos polêmicos, como a eutanásia, pois está diretamente 

relacionada com a ética e moral, ou seja, é a responsabilidade moral de 

determinada sociedade e suas leis6, passando a ter grande valia após a 2ª 

Guerra Mundial, quando em 10 de dezembro de 1948, houve a proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que visa proteger os 

direitos humanos igualitários com o objetivo de promover a democracia e a paz 



entre todas as nações, tendo como princípio a ética e a moral. Ainda é campo 

de estudo e discussão da bioética, assuntos como legalização do aborto, 

pesquisas experimentais envolvendo humanos ou não, pena de morte e a 

eutanásia3. 

Em torno disto, o princípio ideal da eutanásia se faz presente nos 

seguintes artigos da Declaração dos Direitos Humanos: “Artigo 1°-Todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade; Artigo 3°-Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal; Artigo 5°-Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; Artigo 19°-Todo o indivíduo tem 

direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 

inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem 

consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de 

expressão” 7. 

Classificação e termos associados a eutanásia 

Em 1937 houve uma discussão proposta pelo Neuekamp com objetivo em 

classificar a eutanásia sob seu agente condutor, ou seja, os médicos. Atualmente 

pode-se classificar a eutanásia em dois princípios fundamentais para 

compreendermos melhor o conceito e seus devidos motivos em relação ao tipo 

de ação, ou seja, as formas de eutanásia: Eutanásia ativa: o paciente chega à 

por fins misericordiosos; Eutanásia passiva ou indireta: o paciente chega a óbito 

por situação de terminalidade; não houve intervenção de assistência médica e 

também quanto há intervenção médica para o alivio de sofrimento do paciente; 

Eutanásia de duplo efeito: o paciente chega à óbito pela ação de fármacos 

agindo rapidamente em um paciente terminal4. 

Além disso, outras classificações e termos são utilizados como: 

ortotanásia: caracteriza-se como morte natural, pois consiste em melhorar a 

qualidade de vida do paciente de maneira mais confortável possível onde não há 

nenhuma intervenção medicamentosa; e a distanásia é o oposto da eutanásia, 

ou seja, é o prolongamento da vida por meios artificiais, resultando em uma 

morte lenta e com sofrimento, alguns profissionais preferem o termo obstinação 

terapêuticos. Nesse sentido, enquanto, na eutanásia, a preocupação principal é 

com a qualidade de vida remanescente, na distanásia, a intenção é de se fixar 



na quantidade de tempo dessa vida e de instalar todos os recursos possíveis 

para prolongá-la ao máximo4. 

Já no Brasil, há prática de distanásia e ortotanásia, mas não há utilização 

destes termos. O avanço mais recente sobre o termo morte digna é a Lei 

Estadual de São Paulo de n° 10.241 de 1999, conhecida como Lei Mário Covas, 

que permite aos paulistas "recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários 

para tentar prolongar a vida" e "optar pelo local de morte". Há Resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) 1805 afirma: “Na fase terminal de 

enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe 

os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na 

perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de 

seu representante legal”. Porém essa resolução foi suspensa em 20065. 

Países com consentimento da eutanásia: Holanda e Bélgica 

A partir da década de 90 na Holanda, a eutanásia já era discutida e 

tolerada em condições especiais. Em 2000 houve 2.123 casos oficiais de 

eutanásia na Holanda, onde 1.893 doentes de câncer solicitaram ao médico que 

interrompessem suas vidas, o que representa 89% do total das eutanásias 

realizadas, após este fato outras solicitações de pacientes com doenças 

neurológicas, pulmonares e cardiovasculares foram realizadas. Esta ocorrência, 

fez com que o senado revisasse a suposta lei sobre a eutanásia e em 2002 foi 

da com 46 votos contra 28, demonstrando uma aceitação de 90% foi a favor da 

legalização da eutanásia8.  

Em 2007, Agnes van der Heide e outros autores publicaram o artigo End-

off practices in the netherlands under the eutanasia, mostrando dados 

significativos com relação a pratica da eutanásia no ano 2001 (ano bastante 

discutido e estudada a pratica da eutanásia, mesmo sem ter a devida aprovação) 

e 2005, resultando em fortes reflexões sobre a política pública de saúde recém 

aprovada. Segundo o artigo, em 2001 na Holanda, cerca de 2,6% do total de 

mortes resultava de eutanásia e 0,2% de suicídio medicamente assistido; já as 

mortes registradas em 2005 mostram que uma leve diminuição nesses dados, 

sendo 1,7% resultadas de eutanásia e 0,1% de suicídio medicamente assistido. 

Os fármacos e medicamentos mais utilizados para este procedimento são os 

barbitúricos e opioides 8. 



Após o registro dos dados em 2005 na Holanda, houve um levantamento 

para saber quantos casos utilizaram o ato deliberado, a eutanásia como meio de 

terminar/abreviar a vida de pacientes necessitados; sendo que 2.297 mortes por 

eutanásia e 113 por suicídio assistido, somando 2.410; e os comitês 

responsáveis pela autorização do ato avaliaram 1.933 (80,2%). Outro dado 

bastante marcante, mostra que cerca de 28 casos de terminalidade de vida não 

foram registrados nos prontuários pelos seus médicos responsáveis, alguns 

médicos alegam que tem dúvidas sobre os critérios que caracteriza o paciente a 

realizar a eutanásia e se foram seguidos cuidadosamente, outros disseram que 

consideram o ato como um acordo entre médico e paciente, 76,2% dos médicos 

utilizaram o termo eutanásia, suicídio assistido ou terminando a vida8 . 

Contudo, a legalização é bem rigorosa e específica, e só será autorizada 

se estiver dentro do exigido por lei: - Confirmação do status irreversível da 

doença; - Documento assinado voluntariamente pelo paciente; - Os menores de 

idade, entre 12 e 16 anos, também poderão recorrer à eutanásia, desde que 

tenham o consentimento de seus pais. Segundo a nova lei, a prática só poderá 

ser realizada por médicos que acompanhem de perto – e há muito tempo – a 

saúde de seus pacientes; - Comissão de médicos, juízes e psicólogos para 

definir o ato; - A lei permite que o paciente deixe seu pedido por escrito. Isso 

dará aos médicos o direito de usar seus próprios critérios quando seus pacientes 

não puderem mais decidir por eles mesmos por conta de doenças8. 

Na Bélgica, a aprovação do ato deliberado, ocorreu em 22 de setembro 

de 2002, com objetivo de entender melhor os cuidados paliativos na hora em que 

antecede o fim da vida. Na legislação da Bélgica sobre a eutanásia não 

diferencia do dá Holanda, porém na seção 2 há descrições de condições para o 

médico poder realizar a eutanásia com base legal, o que permite aos médicos 

um melhor esclarecimento como deve ser realizado o ato: “1. Informar o paciente 

sobre seu estado de saúde e sua expectativa de vida, discutir com o paciente 

seu pedido de eutanásia e as medidas terapêuticas que ainda possam ser 

consideradas, bem como a disponibilidade e as consequências dos cuidados 

paliativos. O médico deve chegar, em conjunto com o paciente, à convicção de 

que não há outra solução razoável para a situação e de que o pedido do paciente 

é inteiramente voluntário; 2. Ter determinado a natureza persistente do 

sofrimento físico ou mental do paciente, bem como o desejo reiterado deste. 



Com esse objetivo, o médico deverá realizar várias entrevistas com o paciente, 

espaçadas por um intervalo razoável, levando em conta a evolução da condição 

do paciente; 3. Consultar outro médico com relação à natureza grave e incurável 

da condição, especificando a razão para a consulta. O médico consultado deverá 

estudar o histórico, examinar o paciente e determinar a natureza persistente, 

insuportável e não minorável do sofrimento físico ou mental do paciente. Depois 

disso, deverá escrever um relatório sobre o que descobriu. O médico consultado 

tem de ser independente tanto do paciente como do médico encarregado do 

tratamento, bem como competente no tocante à condição patológica do 

paciente. O médico encarregado do tratamento deverá informar ao paciente os 

resultados dessa consulta; 4. Se estiver envolvida uma equipe de tratamento, o 

médico encarregado do tratamento deverá discutir o pedido do paciente com a 

equipe ou com alguns de seus membros; 5. Se for desejo do paciente, o médico 

encarregado do tratamento deverá discutir o pedido do paciente com as pessoas 

a ele próximas, por ele designadas; 6. Determinar que o paciente teve a 

oportunidade de discutir seu pedido com essas pessoas”9. 

Assim, o esclarecimento sobre as regras para a pratica do ato da 

eutanásia na Holanda, precisarão ser revistas para que os médicos saibam como 

deve ser feita o ato e colocarem nos prontuários sem medo da lei e dos familiares 

do paciente em questão. 

A Eutanásia e o Brasil 

Como dito anteriormente no Brasil, a pratica da eutanásia e sobre sua 

legalidade é pouco abordada, pois discute sobre a autonomia do paciente em 

estado terminal quanto ao seu interesse em terminar a vida, dando apenas a 

opção de interromper o tratamento, tendo como consequência os cuidados 

paliativos que antecede a hora do óbito9. 

Entende-se por cuidados paliativos um conjunto de ações por 

profissionais da saúde como, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e 

outros profissionais que se juntam para tornar a vida do paciente o mais 

confortável possível; ou seja, caracterizando assim em distanásia e ou em 

ortotanásia. Os pacientes que recebem os cuidados paliativos podem optar por 

serem atendidos em casa, ou irem esporadicamente ao hospital, conforme a 

necessidade de cada caso; a prática consiste em não prolongar a vida por meios 



artificiais e sim esperar a hora da morte sem intervenções como intubação e 

ressuscitação9. 

Em nosso país, eutanásia e suicídio assistido são crimes, considerados 

como homicídio pois houve intenção de matar. Na eutanásia o homicídio pode 

ser doloso ou culposo, depende da conduta do médico- doloso: se injetou um 

medicamento letal e homicídio culposo se o médico desligou os aparelhos que 

estavam ligados ao paciente. Já no suicídio assistido, qualquer pessoa que 

auxilie ou instigue o suicídio no Brasil está cometendo um crime", explica a 

advogada Lívia Magalhães, presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB-DF. Essas duas práticas são inexistentes no Brasil, pois são formas de 

acelerar a morte, seja por decisão médica, seja por decisão do paciente. A 

eutanásia é mais polêmica porque, neste caso, o paciente não opina: ou está 

inconsciente, ou sem lucidez. O médico decide abreviar a vida para acabar com 

o sofrimento. A linha mais aceita no mundo é o suicídio assistido. O paciente, 

ainda lúcido, com um mínimo de capacidade motora, toma a decisão e deve ser 

o responsável pelo ato final — seja tomar um remédio, seja abrir espaço para a 

via intravenosa10. 

5. Resultados  

O presente estudo de revisão bibliográfica selecionou apenas 12 de 

artigos para o referido tema, uma vez que este assunto demonstrou ser pouco 

abordado e com isso pode-se observar que este assunto é bastante polêmico e 

ainda sem resolução no Brasil. Contudo, há um projeto de lei sobre a legalização 

da eutanásia no Brasil da autoria do senador Gilvam Borges, do PMDB do 

Amapá de n°125/96, com objetivo de permitir a pratica da eutanásia através de 

uma junta de cinco médicos ateste a inutilidade do sofrimento físico ou psíquico 

do doente, cabe ressaltar que até os dias de hoje, este projeto nunca foi 

discutido11. 

Outra condição discutida para a prática do ato da eutanásia através de 

uma autorização feita pelo próprio paciente e caso esse paciente não esteja 

lúcido, os familiares poderão decidir sobre o mesmo11. 

Esse projeto de lei n°125/96, nunca foi colocado em votação, e segundo 

o próprio autor do projeto, a lei não teria chances de ser aprovada.   Segundo o 

deputado federal Marcos Rolim, presidente da Comissão de Direitos Humanos 



da Câmara, "ninguém quer discutir a eutanásia porque isso traz prejuízos 

eleitorais"11.  

Contrapartida há o Anteprojeto do Código Penal altera dispositivos da 

Parte Especial do Código Penal que também comina ao homicídio a pena de 

reclusão de 6 a 20 anos laborada pela Comissão de "Alto Nível" nomeada pelo 

Ministro Íris Rezende. O projeto prevê, o § 4º do art. 121 aduz: "Não constitui 

crime deixar de manter a vida de alguém, por meio artificial, se previamente 

atestada, por dois médicos, a morte como iminente e inevitável, e desde que haja 

consentimento do doente ou, na sua impossibilidade, de ascendente, 

descendente, cônjuge ou irmão"11. 

Ainda, pesquisas realizadas em diversos países revelam que cerca de 

40% dos médicos recebem pedidos semelhantes para realizar a eutanásia e 

apenas cerca de um quarto dos profissionais interrogados reconhecem ter 

praticado a eutanásia4, porém esta prática parece não ter interesse de resolução 

imediata das políticas públicas. 

 

6. Considerações finais 

A partir da revisão dos artigos selecionados para este trabalho, foi 

demonstrada a importância da bioética em discutir assuntos polêmicos 

relacionados a conceitos éticos, morais e religiosos. Como profissionais de 

saúde devemos zelar sempre pelo bem-estar do paciente, mesmo em fases que 

antecedem a morte.  

Países mais desenvolvidos como Holanda e Bélgica abordam a questão 

da eutanásia de modo diplomática, sendo considerado um ato deliberado 

permitindo a criação de uma legislação para eutanásia como cuidados paliativos.  

Desta forma, assegurados pela Declaração dos Direitos Humanos 

observa-se a necessidade da discussão com a sociedade sobre temas 

polêmicos, como a eutanásia, principalmente o direito de uma morte digno 

suportado por eficientes políticas públicas de saúde. 
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