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RESUMO 

 

 Neste trabalho foi realizada uma reflexão teórica acerca do tema eutanásia. Primeiramente, 

foi feita uma revisão da literatura a respeito do o que é eutanásia, quais são seus tipos e subtipos e 

qual é o objetivo dessa prática. Em seguida foram coletados um conjunto de argumentos que 

apoiam a prática da eutanásia como o direito de autodeterminação e autonomia individual que o 

sujeito possui para decidir o que é uma vida que vale a pena ser vivida. Nos argumentos contrários 

observa-se os conflitos criados entre a autonomia individual do sujeito e estâncias maiores como a 

medicina e a jurídica que se posicionam contrárias ao assunto. Por fim, foi discutido a posição da 

morte como um fenômeno paradoxal na sociedade, porque ao mesmo tempo em que é parte da 

condição do ser humano é vista como algo a ser repelido e abominado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A eutanásia, também conhecida como “boa morte” (SIQUEIRA & SCHRAMM 2005), ou 

“morte feliz” caracteriza-se pela livre escolha do indivíduo em morrer de uma forma considerada 

digna e sem sofrimento (VAZ, 2009). Salienta-se neste ponto que não é possível garantir uma 

ausência total de sofrimento, o sofrimento poderá existir, mas a expectativa criada é que a 

intensidade seja muito menor do que a dor devido ao tratamento, ou pela doença. Normalmente 
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quem opta por esse método são doentes terminais, cujos prognósticos não apresentam resultados 

positivos exaurindo-se assim as opções de cura. Nesta situação, para os adeptos dessa prática, é 

considerado humanitário poder evitar um sofrimento intenso ao término da vida. 

Além de doentes terminais, pessoas com outros tipos de moléstias escolhem o caminho da 

eutanásia: indivíduos incapacitados fisicamente por doenças como esclerose múltipla, ou vítimas 

de acidentes como a maior parte dos tetraplégicos, pessoas com dores crônicas porque estas, geram 

muita angústia e pessoas com demência em desenvolvimento, como por exemplo vítimas do mal 

de Alzheimer, o qual traz muito sofrimento primeiramente para a vítima da doença e 

posteriormente para a família, a qual assiste a pessoa em um processo de deterioração mental, o 

que a torna incapacitada de lidar com as necessidades humanas mais básicas (comer, ir ao banheiro, 

etc...). Por isso, a morte se revela como uma escolha para algumas dessas pessoas, com o objetivo 

de alívio de sofrimento, tanto da pessoas quanto de sua família. 

As polêmicas relacionadas à eutanásia surgem com diversas discussões divergindo opiniões 

de pessoas tanto de ramos acadêmicos, quanto de ramos senso comum. Devido aos avanços da 

ciência médica, novos métodos curativos são criados, o que acaba impulsionando o surgimento de 

formas variadas para tentar manter uma vítima de uma enfermidade grave ou terminal vivo e com 

ou com pouca qualidade de vida.  Quanto maior a expansão de avanços tecnológicos relacionados 

a saúde surgem, mais profundas e delicadas se tornam as questões envolvendo os direitos de vida 

e morte, e um exemplo disso encontra-se inclusive na mudança do conceito de morte, que já não é 

o mesmo de 500 anos atrás. Segundo Oliveira (2005, p.78) “com os incríveis avanços da ciência, 

a morte passou a ser caracterizada como uma ocorrência súbita caracterizada pela interrupção do 

funcionamento dos órgãos vitais”. Antes, utilizando-se do referencial do senso comum, acreditava-

se que a morte era simplesmente a parada do coração, mas nos anos 60 o conceito de morte já 

passava por modificações. Alguns dos estados do coma passaram a ser reversíveis e o avanço 

tecnológico da medicina através de aparelhos artificiais ajudaram a mudar várias situações em que 

a morte do indivíduo seria provável. Como já foi escrito, antigamente era muito comum uma pessoa 

morrer de uma parada cardíaca, porém, hoje em dia esse indivíduo pode receber um transplante, 

pode necessitar apenas de uma intervenção cirurgia, ou até ter máquinas conectadas a seu corpo 

que farão o papel de coração artificial e o manterá vivo. Nem sempre essas soluções trazem 

qualidade de vida, nem sempre uma cadeira de rodas e toda a assistência possível ao seu dispor a 

uma vítima de um acidente que ficou paraplégica a fará feliz, já que apesar de ter todo o auxílio ao 

seu alcance, esse indivíduo não retorna ao estado que “era” antes do acidente, muitos possuem 

dificuldades em lidar com esta mudança e passam a enfrentar vários tipos de barreiras em seu 

cotidiano, neste caso nota-se a importância de grupos de apoio ministrados por profissionais 

especializados na transição. Ainda há o que escrever a respeito de sujeitos que comentam se 

sentirem mortos em vida, porque mesmo com as condições de sobrevivência criadas pela ciência, 

a insatisfação de muitos é clara. De maneira geral, viver com limitações não é do interesse de boa 
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parte das pessoas e seguindo essa lógica é que brotam os questionamentos existenciais e a eutanásia 

pode aparecer como opção para muitos. 

 

TIPOS DE EUTANÁSIA 

 

Inicialmente podemos classificar a eutanásia em dois grandes tipos: Ativa ou Passiva (Vaz, 

2009). A eutanásia ativa é caracterizada pela tomada de medidas ativas para auxiliar na morte do 

paciente, pode-se dizer que há uma ajuda do médico para matar o paciente através da indução de 

um coma profundo, com a aplicação de anestésicos, injeções letais etc. De acordo com Vaz (2009) 

dentro da eutanásia ativa caracterizam-se também três subtipos: A eutanásia voluntária na qual o 

paciente conseguiu exprimir o desejo de morrer e onde entra o exemplo do caso de induzir o 

paciente a um coma irreversível; a eutanásia não voluntária que ocorre quando o paciente não teve 

como exprimir o desejo e o caso do paciente que não concorda com o procedimento de eutanásia, 

mas ainda há benefícios vistos por ele em adotar o processo.  Neste último caso vale destacar que 

o benefício seria a ausência de sofrimento da pessoa, mas a autonomia nesse caso não é considerada 

já que a pessoa não tem o poder de decisão. Vale comentar que este tipo de prática é considerada 

um crime, já que ocorre um desrespeito a vontade do paciente (Siqueira & Schramm, 2005). 

Já a eutanásia passiva é caracterizada por Vaz (2009) como uma prática que consiste em 

deixar o paciente seguir o curso natural de sua doença sem qualquer tipo de intervenção, tratamento 

e administração de drogas, bem como também há a opção de desligar as máquinas às quais o 

paciente está conectado para sobreviver. Como a eutanásia ativa, a eutanásia passiva também 

possui três subgrupos com os critérios de classificação parecidos: a eutanásia passiva voluntária, 

não voluntária e involuntária (Vaz, 2009). 

Ao todo existem seis tipos de eutanásia e vale concluir que segundo Siqueira & Schramm 

(2005, p.113): 

“Do ponto de vista da bioética, podem ser construídos argumentos distintos para as 

diferentes categorias de eutanásia relativas ao ato em si, havendo aqueles que condenam 

peremptoriamente a eutanásia ativa, mas “aceitam” a eutanásia passiva como exemplo um 

enfermo que descarta passar por medidas terapêuticas extraordinárias.” 

 

ARGUMENTOS A FAVOR 

 

Existem diversos argumentos que apoiam a prática da eutanásia. O que mais se destaca é a 

defesa de autonomia individual de cada ser e com isso o direito a autodeterminação. Vale lembrar 

que a eutanásia em nenhum momento defende a morte, mas diferente da lei que tenta “proteger a 
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vida”, a eutanásia vê a morte como algo que o individuo concebe por vontade própria por acreditar 

que esta é uma opção ou a única solução. Segundo os autores Siqueira & Schramm (2005, p.116): 

 

“Uma das questões mais íntimas em relação à qualidade de vida é determinar-se qual o 

real significado de uma vida que vale a pena ser vivida e para quem deve ser dada a 

prerrogativa em decidir sobre tal significação. Na esteira da herança kantiana – segundo 

a qual um ato genuinamente moral deve ser concedido no pleno exercício da liberdade do 

sujeito ético 53 – cabe sempre admitir que o principal interessado em viver deve ter 

preeminência, ou prioridade léxica em decidir sobre sua vida e sua morte.” 

 

Com isso pode-se entender que um dos objetivos principais da eutanásia é o da tentativa de 

preservar a qualidade de vida. 

 

ARGUMENTOS CONTRA 

 

Grupos religiosos condenam sua prática. A igreja católica como escreve Monteiro (2007) 

considera a vida um presente do “criador” e o ser humano não tem o direito de tirá-la e que se tal 

ato for realizado, é apontado como um pecado mortal cuja punição é a condenação eterna da alma 

considerando que o sofrimento que ela estava passando em vida representaria algum tipo de 

provação divina. Um dos principais argumentos é regido pelo principio de “sacralidade da vida” 

que qualquer ato considerado de usurpação a vida humana é contra o que é pregado pela religião, 

pois a vida possui um caráter divino. Assim concordam Siqueira e Schramm (2005, p.115) que 

escrevem sobre o assunto: 

 

“(...) a vida consiste em um bem – concessão da divindade ou manifestação de um 

finalismo intrínseco da natureza -, possuindo assim um estatuto sagrado – isto é, 

incomensurável do ponto de vista de todos os “caçulos” que possam,eventualmente,ser 

feitos sobre ela -, não podendo ser interrompida, nem mesmo por expressa vontade de seu 

detentor. Uma outra leitura possível da sacralidade ganha força na afirmação de que a vida 

é sempre digna de ser vivida, ou seja, estar vivo é sempre um bem, independente das 

condições em que a existência se apresente.” 

 

O código de ética da medicina promulgado em 1949 e revisto pela última vez em 1983, 

reforça que o dever médico é preservar pela vida humana (Martins, 2006), assim dessa perspectiva 

médica, cabe ao médico sempre assistir o paciente para continuar vivendo oferecendo todo tipo de 

tratamento possível, com isso a eutanásia ativa é um ato de assassinato e vai contra o juramento 
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mais básico dos médicos. Mais explicitamente segundo Martins (2006, p.5) o código deontológico 

da ordem dos médicos descreve no artigo 50: 

 

“Quanto ao dever do médico em guardar respeito pela vida humana desde a concepção e 

reafirma que é expressamente proibida a prática da Eutanásia, não sendo considerada 

como tal a abstenção de qualquer terapêutica não iniciada quando tal resulta da opção livre 

e consciente do doente ou do seu representante legal, (salvo o disposto artigo 41, nº 3, 

onde se diz que, em caso de perigo de vida, a recusa de tratamento imediato que a situação 

imponha, quando seja possível, só poder ser feita pelo próprio, pessoal e livremente).” 

 

Para maior informação esta mesma posição de repúdio pela eutanásia está presente em outros 

códigos de ética, exemplo a ser citado o Código de Ética Médica Brasileiro, artigo 57 (Conselho 

federal de Medicina do Brasil). 

Na esfera jurídica a lei condena qualquer um que preste assistência em suicídio ou homicídio 

mesmo que por pedido de compaixão feito pela vitima. Segundo Silva (s/a) na Constituição 

Brasileira em seu Artigo 5º traz que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” logo esclarece que cometer 

atentado contra a própria vida ou assistir outras pessoas a cometerem qualquer ato contra a vida é 

considerado crime.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de pesquisar sobre o assunto eutanásia, os autores possuíam apenas um saber vago 

sobre o assunto. De alguma forma, com base na reflexão realizada, a tendência com base nesses 

conhecimento é a de apoiar a eutanásia partindo do pressuposto que o sofrimento é uma coisa ruim. 

O saber popular cria uma forma de cultura que educa as pessoas a terem medo de sofrer e para 

evitar o sofrimento são criadas estratégias para fugir da dor, procurando aliviá-la em válvulas de 

escape como drogas, álcool e outros meios que servem apenas para tapar um buraco e anestesiar 

por certo período as dores existenciais. A sociedade costuma encarar a morte "como tabu, onde os 

debates sobre ela são considerados mórbidos" (Kübler-Ross, 2011, p. 10). 

É indiscutível o quão é difícil lidar com assuntos envolvendo a vida e a morte, e como é 

doloroso o sentimento de falta de escolhas para chegar ao ponto de considerar que a única forma 

de aliviar dores existências é morrer. Falar na morte não é uma coisa simples, pois vivemos de uma 

forma a pensar que ela não existe e que é contrária a sacralidade da vida, é vista como algo feio, é 

triste, e só fato de pensar na palavra em si, ou no próprio fenômeno da morte, gera-se expectativas 
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negativas que acabam por criar angústias e sofrimento psíquico, “mesmo sabendo que é um assunto 

que pode ser dominado em vários níveis” (Kübler-Ross, 2011, p. 9). 

Por fim, foi possível entender que simplesmente optar pela morte não é algo tão simples e 

aceito pela sociedade. Um mundo que se propõe a negar a morte como parte condição humana, 

parece criar um movimento de retrocesso na compreensão da natureza dos homens. Até “quando 

retrocedemos no tempo e estudamos culturas e povos antigos, temos a impressão de que o homem 

sempre abominou a morte e, provavelmente, sempre a repelirá" (Kübler-Ross, 2011, p. 6). Lidar 

com o luto é um dos principais desafios evitado pelo homem moderno. Não é à toa que a luta para 

avançar nas ciências buscando sempre novos métodos para resistir à morte é tão desesperada. 
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