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1. Resumo 

Este estudo teve como objetivo comparar a posição dos médicos e dos médicos 

veterinários acerca da eutanásia em seus pacientes, abordando as principais situações 

e metodologias utilizadas obedecendo a preceitos bioéticos. Em latu sensu eutanásia é 

o ato de se interferir na vida, provocando a morte por compaixão devido à existência de 

doença terminal ou estado terminal, quando a vida se traduz a sofrimento. Para a 

realização do trabalho foi realizada revisão bibliográfica sobre a eutanásia com estudos 

de caso que mostram situações em que o procedimento foi realizado, critérios e 

métodos de eutanásia, guia americano de eutanásia em animais e artigos que abordam 

o seu aspecto ético e jurídico. Posteriormente foi elaborado questionário a ser 

respondido online por médicos e médicos veterinários inscritos no CRMMG e 

CRMVMG, respectivamente, com endereço comercial em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Os dados serão tabulados e submetidos à análise estatística descritiva. O estudo 

encontra-se em fase de coletas de dados aguardando as respostas dos profissionais 

participantes. 

2. Introdução 

O termo eutanásia tem origem grega – “eu” e “thanatos”, que significa boa morte ou 

morte sem dor. Em latu sensu eutanásia é o ato de se interferir na vida, provocando a 

morte por compaixão devido a existência de doença terminal ou estado terminal, 

quando a vida se traduz a sofrimento (Pulz et al., 2011). 

 

No âmbito jurídico, o Conselho Federal de Medicina proíbe a prática de eutanásia no 

artigo 41 do Código de Ética Médica. Em contrapartida, o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária regulamentou a prática de eutanásia em animais na Resolução 

CFMV nº 714/2002, atualizada em 2008 pela Resolução CFMV nº 876, novamente 

atualizada em maio de 2012, com a Resolução CFMV nº 1000. As tramitações legais e 

alterações da lei decorrem da crescente vertente de proteção aos animais, que alteram 

os status jurídicos desses seres. Nos Estados Unidos, a AVMA (American Veterinary 

Medical Association) estabelece um roteiro para a prática da eutanásia em animais. 

 



Os estudos de Menezes et al. (2005), Costa et al. (2007), Fighera et al. (2008), Trapp et 

al. (2010) e Barata et al. (2011), apresentam estudos de caso em que a eutanásia foi 

utilizada em determinadas situações clínicas em animais. Lepargneur (1999), Horta 

(1999), Agostinho e Léga (2009) e Pulz et al. (2011) abordam a eutanásia e seu 

aspecto ético. Fontes (1955) e Oliveira et al. (2002) discutem os critérios e os métodos 

de eutanásia pelo médico veterinário. Oliveira (2004) e Ribeiro et al. (2011) trabalham a 

eutanásia em seres humanos. 

 

A pesquisa bibliográfica base forneceu os instrumentos necessários para a elaboração 

de um questionário que aborda os aspectos clínicos, éticos e jurídicos da eutanásia, 

tanto para seres humanos quanto para os animais. 

3. Objetivos 

Comparar a posição dos médicos e dos médicos veterinários acerca da eutanásia em 

seus pacientes, abordando as principais situações e metodologias utilizadas 

obedecendo a preceitos bioéticos.  

4. Metodologia 

O estudo foi iniciado com a pesquisa bibliográfica acerca do tema eutanásia na 

literatura médica, bioética e jurídica. Em seguida, foi elaborado um questionário a ser 

respondido por profissionais de medicina vinculados a Sociedade de Tanatologia de 

Minas Gerais (SOTAMIG) e de medicina veterinária com vínculo a Associação Nacional 

dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de Minas Gerais (ANCLIVEPA MINAS). 

Os dados serão coletados com auxílio do serviço web, pela plataforma Google Docs, de 

maneira anônima. A fase final será concluída com a análise estatística descritiva dos 

dados, no software GraphPad Prism, e discussão acerca dos mesmos. 

5. Desenvolvimento 

O questionário encontra-se disponível na web, sendo aguardada a resposta de todos 

profissionais participantes para o seguimento do estudo. 

6. Resultados Preliminares 

Em fase de coleta de dados. 
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