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Se não houvesse nenhuma vantagem a ser colhida 
destes estudos além da satisfação de uma curiosidade 

ingênua, mesmo assim este resultado não devia ser 
desprezado, pois ele se acrescenta aos poucos prazeres 

seguros e inofensivos que são conferidos à raça 
humana. O caminho da vida, o mais agradável e o mais 
inofensivo, passa pelas avenidas da ciência e do saber; 
e, quem quer que possa remover quaisquer obstáculos 

desta via ou abrir uma nova perspectiva, deve ser 
considerado um benfeitor da humanidade. Embora estas 

pesquisas possam parecer árduas e fatigantes, ocorre 
aqui como com certos espíritos ou com certos corpos 

que, por estarem dotados de grande vitalidade, 
necessitam de exercícios severos e colhem prazer 

daquilo que, para a maioria dos homens, parece penoso 
e laborioso. A obscuridade é, de fato, penosa tanto para 

o espírito como para os olhos; todavia, trazer luz da 
obscuridade, por mais trabalhoso que seja, deve ser 

agradável e regozijador. 

David Hume  



 
 
 

 

RESUMO 
 

A presente dissertação se propõe a refletir sobre a questão da morte medicamente 

assistida, dedicando-se a examinar os modelos adotados por outros países, com 

ênfase na lei canadense, bem como a postura atual do Brasil e os projetos de lei ora 

em curso. O objetivo central proposto é o de apresentar um paradigma para a 

legalização da eutanásia e do suicídio assistido no Brasil, a partir da compreensão da 

autonomia e vulnerabilidade do paciente portador de doença grave e incurável em 

fase final de vida. A partir da garantia do exercício da autonomia, propõe-se a adoção 

de legislação que venha a legalizar o instituto da morte medicamente assistida, com 

a adoção de salvaguardas aplicadas com sucesso por outras nações como forma de 

evitar abusos e maior vulnerabilização dos pacientes em tal situação. 

 

Palavras-chave: Eutanásia. Suicídio assistido. Autonomia. Vulnerabilidade. Morte 

medicamente assistida. 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 
 

This thesis aims to reflect upon the medically assisted dying focusing on the 

experiences of other countries that have already adopted the practice, specially the 

Canadian model. It also intents to analise Brazil's current stance on the matter and the 

bills under way. The main objective is to present a paradigm for the legalization of 

euthanasia and assisted suicide in Brazil, based on an understanding of the autonomy 

and vulnerability of the patients who are suffering from severe and incurable illness or 

disease in their final stage of life. By guaranteeing the exercise of autonomy, a 

legislation is much needed in order to provide the legalization of the medically assisted 

dying, as well as, it is crucial to adopt the safeguards successfully held by other 

nations, as a way to avoid abuse of power and greater vulnerability of patients in such 

situation. 

 

Keywords: Euthanasia. Assisted suicide. Autonomy. Vulnerability.  Medically assisted 

dying. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A morte é parte intrínseca da condição humana e é inexorável. Já a forma como as 

sociedades com ela se relacionam, na perspectiva sociológica, modifica-se ao longo 

dos anos, décadas, séculos. 

 

Os grandes avanços científico-tecnológicos dos últimos anos na área de saúde 

implicaram num significativo aumento na expectativa de vida das pessoas.  O que, por 

sua vez, trouxe consigo discussões acerca da qualidade de vida do enfermo, 

especialmente daqueles que sofrem de doenças degenerativas ou incuráveis.  

 

O desejo de fazer escolhas autônomas quanto a decisões relativas à vida e a morte é 

influenciado por diversos fatores, como a aspiração de evitar um prolongamento 

desnecessário do sofrimento e um melhor entendimento sobre como a tecnologia 

médica pode prolongar a vida e afetar o processo de morte. A partir desses e outros 

questionamentos, as discussões acerca da eutanásia e do suicídio assistido 

ganharam novos contornos.  

 

A morte medicamente assistida é uma das questões persistentes na Bioética e a 

importância de seu estudo se justifica de especial forma nos países que ainda tratam 

o tema como tabu. No Brasil, a eutanásia e o suicídio assistido são tidos como crime, 

apesar do primeiro deles não contar com tipo penal específico. Em razão disso, 

pessoas se vêem impossibilitadas e exercitar sua autonomia no final da vida quando 

desejam optar por abreviar os sofrimentos insuportáveis que encontram em fase 

terminal de doenças incuráveis. 

 

Uma eventual legalização desse recurso final não viria desacompanhada de riscos – 

há muito o que cuidar para que os vulneráveis não se tornem a camada indesejada e 

descartável da sociedade, onde sob o disfarce da autonomia o que se apresente seja 

eugenia e genocídio. Por isso se propõe a adoção de salvaguardas muito específicas. 

 

A hipótese básica deste trabalho é a de que a legalização da eutanásia no Brasil é 

possível e necessária, e pode ter por base o novel exemplo canadense de 2016, que 

cuidou de trazer tanto os direitos daqueles que desejam optar pela abreviação de suas 
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vidas e as obrigações da sociedade para com a população em fase de doença 

terminal, quanto resguardar os familiares que ficam e os profissionais da área de 

saúde porventura envolvidos no deslinde da questão. 

 

O Brasil ainda necessita de legislação que venha a permitir e regulamentar a prática 

de assistência médica para morrer, de forma a, de um lado, garantir o exercício da 

autonomia e, de outro, a proteção dos vulneráveis. O objetivo desse trabalho é 

contribuir com o debate existente acerca do tema e demonstrar como algumas 

soluções de ordem prática podem impactar de forma determinante na salvaguarda de 

pessoas e direitos.  

 

A opção pelo Canadá, aqui apontado como paradigma, ocorreu porque dentre todos 

os países que tratam sobre o tema, esse país se destaca por trazer definições mais 

claras e detalhadas, abarcar todos os aspectos penais, previdenciários, e legislativos, 

bem como por trazer prescrições específicas voltadas para a coleta e análise de dados 

ligados às mortes medicamente assistidas realizadas no país.  

 

Foi adotado o método hipotético dedutivo, através da realização de uma pesquisa 

bibliográfica exploratória, bem como da análise de relatos das organizações 

governamentais e não governamentais voltadas para a garantia dos direitos de morrer 

dignamente, no curso de suas experiências com as mudanças legislativas. 

 

O capítulo 2 traz uma análise sobre o que a morte representa historicamente e a 

autonomia nas decisões sobre morte. O capítulo 3 cuida de falar sobre o Brasil no 

tocante à morte assistida, traçando o estado da arte da matéria, os principais desafios 

para a utilização do modelo canadense. O capítulo seguinte traz o enfrentamento dos 

argumentos contrários mais utilizados, para possibilitar uma análise madura do 

assunto.  

 

No capítulo 5, é traçado o panorama mundial atual da morte medicamente assistida, 

com as principais características de cada país que permite a prática de eutanásia ou 

suicídio assistido ou ambos, tanto positivas quanto negativas, que podem ser 

aproveitadas numa eventual legislação brasileira.  
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O capítulo 6 traz em destaque o exemplo canadense, com o estudo em detalhes da 

morte assistida lá, trazendo o processo de transição da à legalização, os comandos e 

permissivos legais criados para viabilizar a medida, os valores e conceitos 

expressamente enunciados na legislação daquele país, os requisitos de elegibilidade, 

as salvaguardas e as principais dificuldades experimentadas desde a entrada em vigor 

da Bill C-141. 

 

O presente trabalho analisa o problema da autonomia nas decisões de vida e morte à 

luz do Direito, da Filosofia e da Bioética, sabendo não ser possível cobri-los por inteiro. 

Nesse sentido, os marcos teóricos adotados são Kant, Beauchamp e Childress, para 

abordar as questões que remetem à autonomia e Maria Fátima Freire de Sá e Maria 

Elisa Villas-Boas para conceituações e abordagem dos institutos ligados à morte 

medicamente assistida. 

 

O plano de trabalho deste estudo apresenta como possível contribuição, a partir dos 

motivos e método acima mencionados, trazer o atual panorama da morte 

medicamente assistida no mundo ocidental e algumas ideias que buscam contribuir 

para uma eventual legalização da prática no Brasil, o que se crê que possa ser 

adotado de forma segura a partir da garantia do respeito à autonomia e da criação de 

salvaguardas cuidadosas que visem a proteger as pessoas em situação de fim de vida 

de abusos,  coações e pressões externas.  

  

                                            
1 CANADÁ. Bill C-14, An Act to amend the Criminal Code and to make related amendments to other 
Acts (medical assistance in dying), 1st session, 42nd Parliament, 2016. Disponível em: 
<http://www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-6.pdf>. Acesso em 2 de abril de 2018. 
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2 MORTE E AUTONOMIA 
 

A morte é uma das principais características da existência humana. Em todas as 

partes do mundo, em todas as sociedades, as pessoas procuram formas de lidar com 

esse evento certeiro. Apesar de sua inexorabilidade, a morte não costuma fazer parte 

da conversa cotidiana, é encarada como tabu.2 

 

A percepção da morte, entretanto, modificou-se ao longo dos anos, do mesmo modo 

que se modificaram as circunstâncias em que ela ocorre, local, testemunhas, ritos etc. 

A autonomia para decisões sobre a própria morte acompanhou essas mudanças e 

ganhou lugar de destaque nas discussões bioéticas das últimas décadas, como se 

verá ao longo deste capítulo. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA COMPREENSÃO SOBRE A MORTE 

 

A morte é encarada das mais variadas formas pelas diferentes sociedades e culturas 

em todas as épocas. Quando as sociedades ainda não dispunham de saneamento 

básico e a medicina ainda era muito rudimentar, a morte era lugar-comum, algo 

extremamente corriqueiro, em todas as fases da vida.3  

 

Embora vista com naturalidade, nunca se tratou da morte como um acontecimento 

banal. Até o Século XIX, era algo a que se temia, mas havia um sentimento de 

resignação tanto entre aqueles que perdiam um ente querido, quanto para aqueles 

que percebiam que a morte de avizinhava.4 

 

Saber da iminência da morte era tido como algo essencial para que o moribundo 

pudesse tomar suas providências para uma boa passagem para o mundo dos mortos, 

tanto espiritualmente quanto fazendo suas disposições de última vontade.  

                                            
2 FEIFEL, Herman. Death. in FARBEROW, Norman L., Taboo Topics. Nova Iorque: Atherton Press, 
1963. pp. 8-21. 
3 HAKOLA, Outi. Human and Social Scientific Approaches to Death and Mortality. In: Death and 
Mortality: From Individual to Communal Perspectives. HAKOLA, Outi et al (org.). Finlândia: Helsinki 
Collegium for Advanced Studies, 2015. p. 2. 
4 ARIÈS, Philippe. O homem perante a morte II. Portugal: Publicações Europa-América, 1988. p. 309 
et seq.    
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As religiões sempre exerceram um papel importante na forma como a morte era vista, 

cada uma delas trazendo seus signos, significados e ritos. No cristianismo primitivo, 

a representação do morto sempre o trazia deitado de costas, jacente, braços 

estendidos em atitude de oração. Já os judeus seguiam o Antigo Testamento e e se 

viravam para a parede para morrer.5 

 

Mesmo nas culturas e povos antigos, o homem sempre execrou a morte. Isso pode 

ter raízes em questões da psiquê humana, que no nível do inconsciente não consegue 

enxergar a morte para si que não seja a provocada, não vislumbra como possível a 

morte natural. A morte, portanto, está para o inconsciente sempre como algo ruim que 

deve ser combatido.6 

 

Mas, por um longo período na história, a morte era esperada no leito e se tratava de 

uma cerimônia pública e organizada pelo próprio moribundo. O quarto dele se tornava 

lugar público com entrada e saída livre e a presença dos familiares era fundamental. 

As crianças também acompanhavam todo o processo de morrer, fato raro nos dias de 

hoje, em que elas são afastadas das coisas da morte.7 

 

A mudança dessa mentalidade pode ser percebida a partir da segunda metade do 

século XVIII, com o surgimento do medo da morte aparente e de ser enterrado vivo. 

O que se entendia por morte aparente era um estado de insensibilidade que tanto se 

assemelhava à vida quanto à morte. Esse medo da morte aparente foi o primeiro tipo 

de medo da morte a ser socialmente aceito nas sociedades europeias8 e dele 

decorrem inúmeras cerimônias religiosas com o objetivo de certificar que determinada 

morte é real.  

 

Narrando a história numa perspectiva ocidental, apenas a partir de meados do século 

XIX que o nuncius mortis, a advertência sobre a morte, deixou de ser algo natural. 

                                            
5 ARIÈS, Philippe. História da morte no ocidente: da idade média aos nossos tempos. Tradução Priscila 
Viana de Siqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017. p. 35. 
6 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 6. 
7 ARIÈS, Philippe. História da morte(...) op. cit. p. 36 
8 Ibidem. 
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Surgiu a ideia de que o doente deveria ser poupado da informação de que estava 

perto de morrer e as decisões acerca da sua morte passaram a ser tomadas pelos 

familiares e médicos, afastando o moribundo e retirando-lhe a autonomia de que antes 

gozava.9 

 

Com o avanço da medicina, a morte passou a ser um desfecho de uma doença não 

curada, um evento médico que deixou de acontecer nos lares e passou aos hospitais, 

com tubos, máquinas, impessoalidade e isolamento. Ela agora representa o fracasso, 

a incapacidade da medicina de evitar o temido desfecho.10 

 

E isso fez mudar bastante a postura adotada pelos profissionais médicos, familiares 

e paciente. A partir desse paradigma, aquilo o que envolve a morte passa a ser tratado 

pelos médicos, frente aos familiares, de forma muito defensiva, e é possível notar os 

reflexos dessa visão na utilização de tratamentos e meios de diagnósticos altamente 

invasivos e com alto preço para a qualidade de vida do doente, em vez de deixar a 

morte seguir seu curso natural.11 

 

Os estudantes de medicina são, na maioria das universidades, ensinados a não 

cometer erros fatais, a realizar diagnósticos e aplicar tratamentos para salvar vidas, 

mas se dá pouca ênfase a ensinar-lhes a ter empatia e sobre como e quando deixar 

o paciente ciente de que sua morte é iminente.12 

 

Philippe Ariès menciona que a morte atual amedronta a ponto de não ousarmos nem 

citar seu nome. O moribundo hoje, segundo o autor, é privado da própria morte. A 

morte, que antes costumava ser anunciada (seja por percepção do próprio doente, 

seja porque alguém o advertia) e raramente súbita, passou a ser uma ingrata 

surpresa.13  

 

                                            
9 Ibidem. 
10 GONÇALVES, José A. S. F. A Boa Morte: Ética no fim da vida. Dissertação. Universidade do Porto. 
p. 10. 
11 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na 
disciplina jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 74-75. 
12 GLASER, Barney G. STRAUSS, Anselm L. Awareness of dying. 7ª tiragem. Chicago: Aldine 
Publishing Company, 1974. p. 3. 
13 ARIÈS, P. Idem, p. 213. 
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Se antes o que se tinha por "sorte" era uma morte não repentina que oportunizasse 

tempo para a preparação para a sua vinda, hoje "o desejo da maioria das pessoas é 

de morrer subitamente, de preferência durante o sono, para que não tenha de viver a 

situação e o sofrimento e o medo que a morte eventualmente implica"14. 

 
Morrer significa deixar de existir como pessoa no mundo sensível, 
material, e transcender ao espiritual, em que somente a alma 
permanece. A noção de morte encerra uma série de situações 
abstratas, desconhecidas e até misteriosas, fazendo com que exista 
uma certa reserva em se falar do assunto enquanto isso não se fizer 
extremamente necessário. Numa acepção filosófica, significa sair 
desta para outra dimensão. Já no mundo físico, morrer significa a 
falência dos órgãos vitais, mais especificamente, a morte se dá no 
momento em que cessam as atividades encefálicas, segundo disposto 
na Lei Federal nº 9.434/97.15 

 

Até o fim do século XIX, a morte era verificada com a cessação da respiração. A partir 

da descoberta da circulação sanguínea e da ausculta dos batimentos cardíacos, a 

morte oficial era a morte cardiorrespiratória, que segue sendo um meio muitíssimo 

comum de verificar inicialmente a ocorrência da morte de alguém.16  

 

Contudo, com a invenção dos instrumentos, ventiladores, UTI's e técnicas, passou a 

ser possível reverter a parada cardiorrespiratória e suprir indefinidamente as funções 

do pulmão e do coração que eventualmente tenham cessado de funcionar. Entretanto, 

muitos dos doentes artificialmente mantidos vivos não possuíam qualquer atividade 

cerebral, de forma que se concluiu que aquela manutenção das funções respiratórias 

e cardíacas trazia pouquíssimo ou nenhum benefício. 

 

Com isso, a cessação permanente dos processos físicos e mentais de um organismo 

foi definida como o encerramento irreversível do funcionamento fisiológico (funções 

circulatórias e respiratórias espontâneas) ou a perda irreversível do funcionamento 

cerebral - morte cerebral - pela American Medical Association e a American Bar 

                                            
14 GONÇALVES, José A. S. F. A Boa Morte: Ética no fim da vida. Dissertação. Universidade do Porto. 
p. 10. 
15 CABRAL, 2012, p. 29. 
16 PESSINI, Léo. Eutanásia: por que abreviar a vida? São Paulo: Edições Loyola, 2004. p.51. 
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Association, no início da década de 80. O documento foi batizado de Uniform 

Determination of Death Act.17 

 

A morte hoje, em regra, não é mais entendida como um evento, mas sim como 

acontecimento progressivo18 que culmina na cessação de sinais neurológicos de vida, 

a morte cerebral. O CFM editou a Resolução nº 2.173/17 que estabelece que os 

procedimentos para a determinação da morte encefálica devem ser iniciados em todos 

os pacientes que apresentem coma não perceptivo, ausência de reatividade 

supraespinhal e apneia persistente, bem como apresentar presença de lesão 

encefálica de causa conhecida e irreversível; ausência de fatores tratáveis 

que possam confundir o diagnóstico; tratamento e observação no hospital pelo 

período mínimo de seis horas; temperatura corporal superior a 35º graus; saturação 

arterial de acordo com critérios estabelecidos pela Resolução.  

 

Mas a cessação da vida tem outras significações sociais que não podem passar 

despercebidas. A morte na sociedade ocidental atual não é encarada com 

tranquilidade. Foge-se da morte com todo afinco e um dos motivos para isso é porque 

o morrer se tornou um fato triste, solitário, mecânico, impessoal.19 

 

As mortes deixaram de ocorrer no conforto do lar e na companhia dos familiares e 

amigos próximos para acontecer em grande parte nos hospitais. A pessoa gravemente 

doente, na maioria das vezes, é vista como alguém que não tem condições de opinar 

sobre se quer ser hospitalizada ou não, quando e onde, e a morte é anunciada por 

aparelhos e seus sinais sonoros.20 

 

De outro lado, a religião, que sempre teve um importante papel em oferecer conforto 

emocional ao morimbundo, tem menos presença entre as pessoas e sociedades do 

que em tempos pretéritos. Nesse sentido, Elizabeth Kübler-Ross afirma: 

                                            
17 NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS. Uniform 
Determination of Death Act. Hawaii, USA: 1980. Disponível em: 
<http://www.uniformlaws.org/shared/docs/determination%20of%20death/udda80.pdf>. Acesso em 30 
de março de 2018. 
18 PESSINI, Léo. Eutanásia: por que abreviar a vida? São Paulo: Edições Loyola, 2004. p.53-54. 
19 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 11-12. 
20 HOCH, Lothar et al.. Bioética: avanços e dilemas numa ótica interdisciplinar. São Leopoldo: Sinodal, 
2006. p. 90. 
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Por mais paradoxal que seja, enquanto a sociedade tem contribuído 
para que rejeitemos a morte, a religião tem perdido adeptos entre os 
que acreditavam numa vida após a morte, isto é, na imortalidade 
diminuindo assim a rejeição sob este aspecto. No que tange ao 
paciente, foi uma troca desvantajosa. Enquanto  rejeição religiosa, ou 
seja, a crença no significado do sofrimento aqui na terra e a 
recompensa no céu após a morte, tem oferecido esperança e sentido, 
a rejeição propalada pela sociedade nada disso oferece, aumentando 
apenas nossa ansiedade, contribuindo para acentuar nosso senso de 
destruição e agressão: matar para fugir à realidade e ao confronto com 
nossa própria morte.21 

 

E essa mesma sociedade, tendo a morte como tabu, traz consigo a característica de 

que todos os temas que a circundam são polêmicos e muito raros os consensos. 

Ideias e princípios que são largamente aceitos para assuntos em geral, ao se 

aplicarem à morte, ganham contornos diversos e dão origem a questionamentos 

bastante controversos. É o caso da autonomia.   

 

2.2 O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

 

A palavra autonomia tem origem grega e é a junção dos vocábulos autos (mesmo, por 

si mesmo, próprio) e nomos (governo, regra, lei) e em primeiro momento seu emprego 

se voltava a descrever a autogestão das cidades-estado gregas. Na filosofia moral 

kantiana, é a capacidade de um agente de agir de acordo com a moralidade objetiva 

e não sob a influência de desejos.22 Base do trabalho de Kant, a autonomia tem 

permeado os estudos de bioética desde o seu nascedouro. 

 

2.2.1 Autonomia para Kant 

 
Um dos pilares do trabalho de Kant, a autonomia tem permeado os estudos de bioética 
desde o seu nascedouro. Kant é um autor sistemático, não é possível compreender 
seus ensinamentos senão através do entendimento de certos princípios por ele 
propostos. E esses princípios gerais que ele propõe devem ser tidos como axiomas, 
são prévios à experiência, puramente racionais.	
 
                                            
21 KÜBLER-ROSS, op.cit., 2011, p. 20 
22 SCHNEEWIND, J. B. A invenção da autonomia: uma história da filosofia moral moderna. Tradução 
de Magda França Lopes. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005. p. 527.  
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O ser humano, como ser racional, é livre, afirma Kant. Se ele é livre e racional e se a 
moral é racional – porque a habilidade moral é uma habilidade racional – então todo 
homem é um ser moral.23	
 
A moral para Kant tem forma de imperativo categórico porque as ações em 
conformidades a ela são objetivamente necessárias, independente da finalidade. A 
ação moral tem seu motivo no desejo de sua universalização. É, portanto, aquela que 
é passível de ser universalizável. Todas as pessoas devem agir conforme os 
princípios que querem que todos sigam.	
 
Tudo acima dito não decorre da observação empírica, mas do enunciado a priori da 
razão. Se são universais, as normas morais são racionais. Se são racionais, são feitas 
pelos próprios homens. Obedecer às próprias leis é, então, ser livre.	
 
Sendo o homem um ser moral, racional e livre, ele é dotado de autonomia. Autonomia 
é não ser usado para outro fim que não ele mesmo. Quando se diz que a medida de 
todas as coisas é o homem, se infere que a medida de todas as coisas é a moral. E 
para que algo seja moral, é fundamental que seja universalizável.24 
 
Isso se contrapõe à ideia de ação justa dos filósofos utilitaristas. A ação justa – ou 
felicidade – para o utilitarista é aquela que melhora as condições para a maior parte 
das pessoas. Mas essa ética utilitarista permite que os valores adotados por quem 
está no poder se imponham ao homem que deles discorda.	
 
Repise-se: o homem não pode ser usado para outra causa, para outro fim. Ele é o fim 
em si mesmo. Por isso ele tem capacidade para ações autônomas. Ações essas que 
devem ser morais, ou seja, universalizáveis.	
 

“É correta toda ação, ou cuja máxima permite, à liberdade do arbítrio 
de cada um coexistir com a liberdade de todos segundo uma lei 
universal etc.” 
Por conseguinte, se minha ação, ou em geral meu estado, pode 
coexistir com a liberdade de cada um segundo uma lei universal, então 
age injustamente comigo aquele que me impede disso, pois este 
impedimento (esta resistência) não pode coexistir com a liberdade 
segundo leis universais.25 

                                            
23 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Tradução de Clélia aparecida Martins. Rio de Janeiro: 
Editora Vozes: Petrópolis, 2013. pp.30-42. 
24 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é esclarecimento? Textos Seletos. Tradução de 
Floriano de Sousa Fernandes. 3ª edição. Editora Vozes: Petrópolis, 2005. 
25 Idem, 2013, p. 36. 
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Ora, ao se defender a legalização da eutanásia e do suicídio assistido não se está 
afirmando que todas as pessoas devam optar por ela. Está-se a dizer, isto sim, que 
cada pessoa, em seu juízo, deve ser livre para escolher o que deseja que aconteça 
com ela. Defende-se, portanto, sua autonomia. 
 
A compreensão da dimensão do que é defendido por Kant necessita da consideração 
do momento histórico em que tais teorias foram desenvolvidas: a época do iluminismo. 
No nascedouro dos direitos fundamentais de primeira geração, o foco é notadamente 
individualista.26 Pode-se questionar se esse olhar individualista tem ressonância nos 
tempos atuais, em um Estado de Bem-Estar Social, e a resposta é positiva. 
 
Em casos que tratam de liberdade e proteção do indivíduo contra as intromissões do 
Estado ou de terceiros, preponderam os direitos e garantias individuais. Na doutrina 
kantiana, corresponde à afirmação de que à ilustração apenas a liberdade é 
necessária. 
 

O que o povo não pode decretar para si próprio muito menos pode ser 
decretado por um monarca, pois a autoridade legislativa deste último 
baseia-se em que ele une a vontade pública geral na sua própria. A 
ele incumbe zelar para que todas as melhorias, verdadeiras ou 
presumidas, sejam compatíveis com a ordem civil; fazendo isso, ele 
pode deixar aos súditos que busquem eles próprios o que lhes parece 
necessário à salvação de suas almas. (KANT, 2005, pp. 65-66). 

 
A liberdade da vontade é, em suma, a inexistência de ações externas que 
condicionem o comportamento. A autonomia que dela decorre, por fim, é a 
característica própria dos seres racionais de se autogovernarem, de legislarem para 
si próprios. Não é de se estranhar, portanto, que as teorias sobre autonomia no campo 
da bioética tenham se desenvolvido tomando como uma das principais referências a 
teoria kantiana. 
 

2.2.2 Autonomia Bioética 
 

A bioética conta com inúmeros modelos teóricos como fundamentadores dos juízos 

morais de suas questões. Um dos principais deles é o principialismo, o modelo mais 

conhecido em todo o planeta. Para que seja considerada principialista, “basta que 

                                            
26 WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 
2º volume. 5ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1995. p. 62-64. 
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conceda às normas morais gerais – aos principios – um lugar central na reflexão 

biética sem que seja necessário negar os outros elementos da vida moral que ocupam 

o lugar de honra em outros enfoques da ética biomédica [...]”.27 

 

Sobre autonomia sob a perspectiva bioética, este trabalho adota como referencial 

teórico a teoria desenvolvida em 1979 pelos norte-americanos Tom Beauchamp e 

James Childress na Universidade de Georgetown, Washington DC, que culminou na 

obra seminal Princípios de Ética Biomédica28.  

 
[...] a busca de um enfoque principialista para a solução de problemas 
de natureza ética se coadunava com a visão, em termos culturais, de 
fornecer à comunidade científica um balizamento claro, simples e 
direto para a aplicação nos casos que envolvessem questões de difícil 
solução, de modo a assegurar ao cientista certa ‘imunidade’ ao adotar 
a resposta que a ele parecesse a mais adequada e que, porém, 
poderia ser questionada posteriormente pela comunidade exógena, 
especialmente, juízes, advogados, parentes dos pacientes atendidos 
etc.29 

 

Segundo os mencionados autores, existem quatro princípios orientadores das 

decisões em bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Não há, de 

acordo com eles, uma preponderância apriorística de qualquer desses princípios 

sobre os demais – embora exista a crítica de diversos autores de que apesar desta 

afirmativa, a corrente principiológica da Bioética daria maior peso ao princípio da 

autonomia.30 

 

Os autores analisam a autonomia no contexto da tomada de decisões no cuidado da 

saúde e consideram essencial a distinção entre pessoa autônoma e ação autônoma, 

pois é nesta última categoria que eles concentram a dogmática para fins de estudos 

bioéticos. A pessoa autônoma seria aquela que possui capacidade para se 

                                            
27 FERREZ, Jorge José. ALVAREZ, Juan Carlos. Para fundamentar a bioética: teorias e paradigmas 
teóricos na bioética contemporânea. Tradução de Orlando Soares Moreira. São Paulo: Edições Loyola, 
2005. p. 120.  
28 BEAUCHAMP, Tom, CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de Luciana 
Prudenzi. 3ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 2013. Cap. 3, p. 137-207. 
29 AGUIAR, Mônica. Modelos de Autonomia e sua (in)compatibilidade com o sistema de capacidade 
civil no ordenamento positivo brasileiro: reflexões sobre a Resolução 1995/2012 do Conselho Federal 
de Medicina. In: CONPEDI; UNICURITIBA. (org). 1ª Ed. FUNJAB: Florianópolis, 2013, p. 208-222. 
30 GARRAFA, Volnei. Críticas ao principialismo em bioética: perspectivas desde o norte e desde o sul. 
Revista Saúde Soc. São Paulo, v.25, n.2, p.442-451, 2016. 
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autodeterminar, enquanto que a ação autônoma seria a que ocorre quando a pessoa 

age intencionalmente, com compreensão e sem influências externas que determinem 

ou controlem sua ação.31 

 

Justamente em razão dessa distinção, Beauchamp e Childress apontam que ser 

autônomo não é a mesma coisa que ser respeitado enquanto agente autônomo.32 

Nessa concepção, o respeito pela autonomia significa reconhecer o direito do agente 

moral de se autogovernar e tratar as pessoas de forma a capacitá-las a tanto. É um 

princípio que importa numa obrigação negativa e noutra positiva: não exercer nenhum 

tipo de controle sobre as escolhas, de um lado e, de outro, agir no sentido de 

empoderar a pessoa para que ela tenha condições de tomar decisões de forma livre 

e bem informada.33 
 

 O exercício da autonomia se manifestaria, no âmbito das decisões referentes aos 

cuidados da saúde, sobretudo, através do consentimento informado, da revelação de 

informações e da voluntariedade. Se um paciente, entretanto, tem sua capacidade de 

decisão diminuída e não é possível fazer com que ele chegue a tomar decisões de 

modo autônomo, decisores substitutos escolhem por ela. Somente se incapaz é que 

se justificariam intervenções consideradas paternalistas. 34 

 

Os citados autores consideram existir três modelos de decisões substitutas, a saber: 

a) o modelo do julgamento substituto – no qual o decisor substituto deverá decidir 

levando em consideração aquilo que o paciente desejaria caso pudesse se expressar; 

b) o modelo da pura autonomia – em que deverão ser respeitadas as decisões 

autônomas previamente tomadas pelo substituído quando ainda gozava de autonomia 

plena; c) o modelo dos melhores interesses – de acordo com o qual o decisor 

substituto deverá decidir de acordo com as suas convicções o maior benefício entre 

as opções possíveis, avaliando os riscos e benefícios para a pessoa envolvida.35 

                                            
31 Idem, p. 140. 
32 Idem, p. 142. 
33 Idem, p. 143. 
34 FERREZ, Jorge José. ALVAREZ, Juan Carlos. Para fundamentar a bioética: teorias e paradigmas 
teóricos na bioética contemporânea. Tradução de Orlando Soares Moreira. São Paulo: Edições Loyola, 
2005. p. 127. 
35 BEAUCHAMP, Tom. CHILDRESS, James F. op cit. p. 195-207. 
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O exercício da autonomia está, no Brasil, umbilicalmente ligado com a capacidade 

civil da pessoa. Nesse ponto, cabe a reflexão sobre a decisão de adotar o marco da 

capacidade civil como indicador da maioridade bioética, como é feito em muitos 

países, a exemplo do Canadá e do Brasil, que adotam a classificação etária.36 

Diversos autores criticam, com razão, a teoria das incapacidades e propõem a adoção 

de critérios diferentes daqueles previstos no Código Civil brasileiro, muito mais 

voltados para a prática de atos patrimoniais.  

 

A Prof. Dra. Mônica Aguiar sugeriu em um dos seus trabalhos a adoção da maioridade 

bioética, voltada exclusivamente para os atos relativos ao direito à vida e à saúde, que 

se daria aos 12 anos, tomando como marco o art. 28, §§ 1º e 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente37 e essa é uma sugestão que demonstra que há inúmeros 

outros marcos legais que podem e devem ser levados em consideração quando a 

questão envolve capacidade bioética, a exemplo da teoria do menor maduro. 

 

Tal teoria se baseia no exercício da autonomia pelos menores, para que consintam 

com tratamentos e procedimentos médicos, desde que devidamente esclarecidos e 

capazes de compreender os riscos e benefícios do tratamento, sem que haja um 

marco etário determinado a priori.38 Nesse sentido, são valiosas as palavras da 

portuguesa Ana Luísa Pereira Vilas Boas, que bem lembra: 

 
A idade é apenas um facto jurídico, que restringe a adoção de alguns 
comportamentos como o voto, a compra de tabaco ou bebidas 
alcoólicas, a direção de veículos a motor, ou obriga a certas condutas 
como frequentar os estabelecimentos escolares até uma determinada 
idade, entre tantos outros exemplos que se poderiam elencar. Isto não 
significa que os menores de idade sejam inaptos para traçar quaisquer 
diretrizes atinentes ao seu destino.39 

                                            
36 AGUIAR, Mônica. BARBOZA, Amanda. Autonomia bioética de crianças e adolescentes e o processo 
de assentimento livre e esclarecido. In: Revista Brasileira de Direito Animal, v. 13, n. 1, 2018. p.20. 
37 AGUIAR, Mônica. Para além da capacidade: o impacto da vulnerabilidade em matéria de autonomia 
em questões de saúde. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues. 
Temas relevantes do Direito Civil Contemporâneo. Reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São 
Paulo: ATLAS/IDP, 2012. p. 100. 
38 MORAES, Reinaldo Santos de. A teoria do “menor maduro” e seu exercício nas questões referentes 
à vida e à saúde: uma apreciação da situação brasileira. Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Salvador: 2011. 
39 VILAS BOAS, Ana Luísa Pereira. A autonomia da vontade do menor em caso de intervenção médica 
Dissertação de Mestrado em Direito Privado apresentada à Universidade Católica Portuguesa. 
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O processo de maturação é progressivo e dinâmico, as crianças e adolescentes vão 

paulatinamente adquirindo maiores capacidades de reflexão e decisão, de acordo com 

sua crescente vivência de mundo, implicando num crescente desenvolvimento 

biológico, psíquico, social, afetivo, emocional. Esse processo não segue um 

cronograma predefinido; cada criança e adolescente vai, a seu tempo, atingindo novos 

marcos. Atrelado a esse contínuo desenvolvimento, mais e mais decisões e 

responsabilidades vão lhe sendo atribuídas, de acordo com a maturidade que já 

demonstrem ter alcançado.40 

 

É compreensível que para questões patrimoniais, criminais, de trânsito, as limitações 

sejam estabelecidas tendo por base os marcos etários, como forma de garantir 

segurança jurídica e por não ser viável a análise caso a caso do grau de maturidade 

já atingido por cada jovem. Contudo, para as questões relativas à saúde, à vida e à 

morte, as decisões são personalíssimas e casuísticas; tratam-se da possibilidade de 

exercício da autonomia em casos precipuamente de direitos individuais inalienáveis. 

 

2.2.3 Autonomia para decisões de fim de vida 
 

A autonomia dos pacientes em situação de fim de vida goza de um traço peculiar: o 

sofrimento extenuante é, de per si, algo que o vulnerabiliza. Vulnerabilidade, aqui, está 

entendida não como a condição marcante da existência de todos os seres humanos, 

como proposto por Maria do Céu Patrão das Neves, mas sim como a condição 

especial de vulnerabilidade daqueles que se encontram em situações específicas de 

sofrimento no final da vida. 

 
No processo de adoecimento e hospitalização o paciente se vê impotente, 

impossibilitado de desempenhar o papel que costumava realizar na sociedade, perde 

contato com a realidade que vivia, as roupas que vestia, a possibilidade de 

estabelecer os próprios horários e as pessoas com quem desejava conviver. Tudo 

                                            
Disponível em: < 
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/17265/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Ana%20Vilas%
20Boas.pdf>. Acesso em: 10/07/2018. 
40 ALMEIDA, Filipe Nuno Alves dos Santos, Ética em Pediatria: Uma Nova Dinâmica num 
Relacionamento Vital?, Faculdade de Medicina do Porto, 2004. p.68-69. 
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isso contribui para que ele passe por diversas emoções, incluído aí o sentimento de 

vulnerabilidade.41  

 

E essa condição especial de vulnerabilidade muitas vezes é a razão para ele seja 

afastado por terceiros – profissionais da saúde e familiares - da tomada de decisões 

quanto a procedimentos, tratamentos e quetais. Importante ressaltar que tal situação 

de vulnerabilidade não pode ser, em absoluto, desconsiderada. E que o desrespeito 

à sua autonomia pode lhe aumentar o sofrimento e a sensação de impotência. 

Garantir que a pessoa tenha sua opinião em mais alta conta parece ser o caminho 

mais justo. 

 
Ressalta-se, pois, a necessidade de recolocar o sujeito enfermo no 
centro do processo, favorecendo a autonomia de suas escolhas, 
reconhecendo, ainda que, situações de extremo sofrimento 
demandam providências ainda mais urgentes, tendo em vista o 
extremo grau de vulnerabilidade do sujeito. (HIND, 2018, p. 96) 

 

Essa homenagem à autonomia inclui não apenas permitir que o paciente opte por 

abreviar sua vida ou “esperar o tempo de Deus”, mas também o de buscar de forma 

obstinada tratamentos e procedimentos invasivos, numa distanásia voluntária, que 

apesar de não trazer benefícios fisiológicos significativos, pode ter um grande impacto 

no estado psicológico do paciente terminal. 

 

A distanásia, ou obstinação terapêutica, nasceu do imenso avanço da medicina e da 

tecnologia. É o prolongamento da vida a qualquer custo, sem se considerar o ganho 

efetivo da medida ou que tipo de comprometimento à qualidade de vida do doente ela 

implicará.42 

 

Na pré-modernidade, o foco dos médicos quanto aos moribundos era de trazer-lhes 

conforto e aliviar suas dores, na medida do possível. As limitações quanto às opções 

                                            
41 TAVARES, Aiessa. PAWLOWYTSCH, Pollyana. Percepção dos pacientes sobre sua permanência 
em uma unidade de terapia intensiva. In Revista Saúde e Meio Ambiente, Vol. 2, 2013. pp. 32-43. 
 
42 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na 
disciplina jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.74-75. 
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terapêuticas eram muitas e chegava o momento de apenas aguardar o curso natural 

da doença desembocar na morte. 

 

O bioeticista Leo Pessini diz que alguns paradigmas da medicina moderna foram os 

responsáveis pela mudança de postura da sociedade frente aos enfermos de doenças 

severamente incapacitantes ou em estágio terminal. Um deles seria o paradigma 

técnico-científico. Os avanços na ciência e tecnologia biomédica nos últimos cem anos 

transformou um sem-número de doenças letais em curáveis e a morte passou a ser 

encarada como um inimigo a ser vencido a qualquer custo.43 

 

Outro paradigma seria o comercial-empresarial. Os avanços nos tratamentos médicos 

também implicaram no aumento exponencial dos custos com as despesas médicas. 

Por isso, o poder aquisitivo do doente é mais preponderante do que o conhecimento 

do médico na hora de decidir pelo tratamento a ser adotado.44 

 

O grande problema da distanásia é que por seu foco residir na quantidade de tempo 

de vida, não importando a qualidade ou o quão penosa pode ser essa vida em razão 

das interferências terapêuticas adotadas e, na maioria dos casos, qual seria o desejo 

do enfermo, ela se torna a epítome do desrespeito à autonomia e à vida digna. 

 

Durante muito tempo a medicina no Brasil tendeu à distanásia. Prolongar a vida era o 

objetivo primordial do exercício da medicina, conforme podemos ver no Código de 

Deontologia Médica de 1931, que trazia no seu art. 16 a previsão de que "O médico 

não aconselhará nem praticará, em caso algum, a eutanásia; porque um dos 

propósitos mais sublimes da medicina é sempre conservar e prolongar a vida. [...]"45.  

 

Somente com o Código de Ética Médica de 1988 é que essa visão veio a ser alterada, 

já que o art. 2º passou a prescrever que "O alvo de toda a atenção do médico é a 

                                            
43 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida? São Paulo: Editora do Centro Universitário São 
Camilo, Edições Loyola, 2004. p. 219.  
44 Idem, ibidem. 
45 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de deontologia médica. Promulgado em 1931. 
Disponível em 
<https://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigodeontologiamedica1931.pdf>
. Acesso em 01/04/2018. 
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saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional." 

 

O Código de Ética Médica mais atual (Resolução CFM Nº 1931/2009) acresce a 

proibição expressa de ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, 

levando sempre em consideração a vontade do paciente. É possível concluir que a 

distanásia é, portanto, proibida hoje em dia no Brasil, embora não devesse ser se esse 

fosse o desejo do paciente.46 

 

Contudo, a autonomia para tomar decisões importantes para as próprias vidas é algo 

que todo cidadão capaz deve ter garantida. Esse não é um interesse que se choque 

com a autonomia pública, portanto, deve o sujeito ser autorizado a perseguir seu 

interesse próprio, individual. Nesse sentido: 

 
A longo prazo, portanto, é melhor reconhecer o direito geral à 
autonomia e respeitá-lo sempre, em vez de nos reservarmos o direito 
de interferir na vida de outras pessoas sempre que acreditarmos que 
tenham cometido um erro. [...] A autonomia exige que permitamos que 
uma pessoa detenha o controle de sua própria vida, mesmo quando 
comportar-se de um modo que, para ela própria, não estaria de modo 
algum de acordo com seus interesses. [...] Há quem recuse um 
tratamento médico necessário por acreditar que, caso se submeta a 
ele, estará tomando o lugar de uma outra pessoa para a qual o 
tratamento pode ser crucial. Alguns agem por convicções que 
admiramos, ainda que tenhamos outro modo de agir, e a autonomia 
exige que respeitemos suas decisões. Uma vez mais, a suposta 
explicação do direito à autonomia – isto é, que promove o bem-estar 
de pessoas que aparentemente estão tomando decisões erradas – é 
incapaz de dar conta de nossas convicções sobre as circunstâncias 
em que as pessoas têm esse direito.47 

 

Engelhardt Jr. afirma que “Não é a mera vida biológica o interesse moral central. Um 

corpo humano que só pode funcionar biologicamente, sem uma vida mental interior, 

não sustenta um agente moral”48. Contudo, os modelos de decisão substituta 

                                            
46 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1931/2009. Disponível em: 
<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20670:resolucao-cfm-no-
19312009-&catid=9:codigo-de-etica-medica-atual&Itemid=122>. Acesso em 7 de abril de 2018. 
47 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução: Jefferson 
Luiz Camargo. 2ª edição. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. pp. 317-318. 
 
48 ENGELHARDT JR., Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. 2ª edição. São Paulo: Loyola, 1998. 
p. 293. 
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propostos por Childress e Beauchamp, trazidos no tópico anterior, são uma boa 

solução para prestigiar a vontade do paciente terminal inconsciente, vez que têm por 

fim respeitar a vontade dele da maneira como for possível, dadas as circunstâncias.  

 

As diretivas antecipadas de vontade constituem um instrumento fundamental para 

ultrapassar esse obstáculo da perda superveniente da capacidade. Embora haja 

entendimentos contrários, ela se mostra como ferramenta para exercício do modelo 

de decisão substituta na modalidade da pura autonomia.49  

 

Tem-se por diretivas antecipadas de vontade o gênero que engloba o testamento vital 

e o mandato duradouro. O testamento vital surgiu na década de 60 nos Estados 

Unidos (Living Will) como um documento voltado à manifestação da vontade quanto 

a tratamentos médicos, e o Patient Self-Determination Act de 1991 a primeira lei a 

reconhecer o direito de autonomia dos pacientes.50  

 

Não há no Brasil uma legislação que regulamente as diretivas antecipadas de 

vontade, havendo, tão-somente, a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1.995/2012, cujo olhar é naturalmente voltado aos médicos e que embora represente 

um imenso avanço no que pertine ao tratamento do testamento vital e do mandato 

duradouro, não regulamenta questões importantes como forma, prazo, legitimidade 

etc. 

 

A existência de instrumentos que visem registrar e resguardar as decisões autônomas 

de pessoas em situação de fim de vida pode impactar de forma substancial no 

tratamento delas quando chegado o momento em que a saúde já se deteriorou o 

suficiente para que não consigam mais expressar suas vontades.  

                                            
49 BEAUCHAMP, Tom, CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de Luciana 
Prudenzi. 3ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 2013. Cap. 3, p. 199. 
50 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. pp. 69-98.  
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3 A MORTE MEDICAMENTE ASSISTIDA NO BRASIL 
 

A antecipação voluntária da morte no Brasil não mudou muito desde os tempos do 

Império. A eutanásia, apesar de não contar com tipo penal específico no Código 

Penal, é enquadrada como crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal 

brasileiro51. A lei não traz expressamente a eutanásia no parágrafo único do mesmo 

artigo, mas sua prática pode ser considerada homicídio privilegiado se entendido que 

é motivo de relevante valor social ou moral. 

 

O suicídio assistido, por sua vez, é tratado como auxílio ao suicídio, tipificado desde 

há muito na legislação pátria. Algumas tentativas de alteração legislativa já foram 

apresentadas, umas mais tendentes a enrijecer a coibição do ato, outras a reduzir a 

pena em comparação ao crime de homicídio doloso. A evolução da disciplina 

normativa da matéria é o objeto do subtópico que se segue. 

 

3.1 A DISCIPLINA NORMATIVA DA EUTANÁSIA 

 

Para falar sobre eutanásia no Brasil, faz-se necessário primeiro deixar claro o que se 

entende do vocábulo. O termo eutanásia deriva da junção dos radicais gregos eu (boa) 

e thanatos (morte) e foi utilizado no contexto médico pela primeira vez pelo filósofo 

Francis Bacon, no ano de 1605, mas representando, naquele momento, o que hoje 

seria chamado de cuidados paliativos no final da vida.52  

 

Nesse sentido, a eutanásia, num primeiro momento, não tinha como objetivo a 

provocação da morte, mas sim de tomar medidas para que ela viesse a ocorrer da 

maneira mais suave e menos dolorosa possível. As medidas eutanásicas eram, nesse 

momento, o controle da dor, o oferecimento de apoio psicológico ao doente e outros 

cuidados para minorar o sofrimento até que a morte chegasse.53 

                                            
51 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 8 de abril de 
2018.  
52 BAKER, Robert. A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God, and Medicine (review).  
53 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanásia, ortotanásia, 
consentimento informado, testamento vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: 
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, pp. 283-305.  
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Na acepção mais comum e atual do vocábulo, eutanásia significa uma intervenção 

intencional de um profissional da área médica para abreviar a vida de um paciente 

incurável, ordinariamente em fase terminal, quando se crê que a morte lhe é benéfica 

por aliviá-lo de grande sofrimento. Não se trata de um ato do médico em que ele 

vislumbra que a vida será encurtada, mas um ato dirigido intencional e 

especificamente a esse fim.54 

 

A depender de certas características, a eutanásia pode ser ativa ou passiva, voluntária 

ou involuntária. Eutanásia ativa é aquela em que são engendrados atos comissivos 

que dão causa ao óbito do paciente estado de sofrimento. De outro lado, seria passiva 

a eutanásia ocasionada pela supressão de novas medidas de suporte ao 

prolongamento artificial da vida.55 

 

Importante ressaltar que não existe uma unanimidade na classificação da eutanásia 

ativa e passiva, notadamente quando se avaliam casos concretos. Muitos autores 

entendem que o desligamento de aparelhos de respiração mecânica, por exemplo, 

configura eutanásia ativa, dada a intenção do agente e, de outra ponta, outros 

defendem tratar-se de eutanásia passiva, porque embora a morte seja previsível, não 

se pode precisar quanto tempo ela levará para ocorrer.56 

 

É chamada de eutanásia de duplo efeito, ou indireta, a ação que tem por objetivo 

precípuo retirar a dor do paciente, mas que resulta na antecipação de sua morte. Não 

se aplicam doses sabidamente letais de drogas destinadas ao alívio do sofrimento, 

mas ainda assim, elas acabam por dar causa à abreviação da vida. Isso ocorre com 

frequência com aqueles pacientes em que a dor é progressiva e há a administração 

de doses cada vez mais altas de medicamentos para tentar controlá-la.57  

 

A eutanásia é tida como voluntária quando decorre da vontade manifestada do 

paciente no sentido de querer abreviar sua vida com auxílio de terceiro, para pôr fim 

                                            
54 KEOWN, John. Euthanasia, ethics and public policy: an argument against legalisation. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2002. p. 9-11 
55 BORGES, idem. 
56 KEWON, idem. 
57 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na 
disciplina jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 81-82. 
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a sofrimento insuportável decorrente de doença incurável.  Nos casos em que o 

paciente não possui condições para se manifestar e a opção é realizada por familiares, 

amigos ou pessoas de sua confiança, tem-se o que se costuma chamar de eutanásia 

involuntária.58 

 

Luis Jimenez de Asúa propõe a classificação da eutanásia, de acordo com a finalidade 

do agente, em libertadora, eliminadora e econômica. Por essa catalogação, seria 

eutanásia libertadora a morte boa com o fim de libertar o padecente de seu sofrimento. 

A morte eliminadora, por sua vez, seria aquela que pretende melhorar a espécie 

extirpando dela os menos aptos, conceito que se relaciona mais à ideia de eugenia – 

conjunto dos métodos que visam melhorar o patrimônio genético de grupos humanos 

– do que de eutanásia propriamente dita. 59 

 

Ainda de acordo com o mencionado autor, haveria a eutanásia econômica, que seria 

a eliminação das pessoas que impliquem em grande carga social, a exemplo de 

pacientes em estado vegetativo, doentes mentais, inválidos, idosos, de forma que os 

recursos pudessem ser aproveitados por outros pacientes "viáveis". Essa é outra ideia 

utilitarista que se aproxima mais da eugenia do que da eutanásia, como visto. 

 

Entendendo a eutanásia como a antecipação voluntária da morte por motivo altruista, 

temos que a prática é tida por ilegal do Brasil até o presente momento. Alguns projetos 

de lei já foram formulados ao longo dos anos no Brasil com o objetivo de autorizar a 

prática da morte sem dor. O PL 125/1996, de autoria do Senador Gilvam Borges, 

buscava permitir o desligamento de meios extraordinários em caso de constatação de 

morte cerebral e a eutanásia de pacientes em extremo sofrimento físico e mental, com 

seu consentimento prévio direto ou de familiar ou amigo, em caso de impossibilidade. 

A realização do procedimento dependeria de autorização de uma junta médica. O PL 

                                            
58 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanásia, ortotanásia, 
consentimento informado, testamento vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: 
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, pp. 283-305.  
59 ASÚA. Luis Jimenez de. Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un criminalista sobre 
Eugenesia, Eutanasia y Endocrinología. 3ª. ed., Artes Gráficas, Santander, 1929. p.140-144. 
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foi arquivado em 1999.60 O projeto não trazia salvaguardas bem definidas, mas foi 

importante para suscitar o debate. 

 

Em 2005, o deputado Osmânio Pereira formulou o Projeto de Lei nº 5.058/2005 

objetivando definir a eutanásia e a interrupção voluntária da gravidez como crimes 

hediondos em qualquer caso. O PL foi arquivado em janeiro de 2007, em razão de 

parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça.61 Arquivamento que parece 

correto, saliente-se, uma vez que implicaria, dentre muitas outras coisas, em violação 

aos direitos fundamentais à vida e à dignidade humana. 

 

O anteprojeto do novo Código Penal - Projeto de Lei do Senado nº 236/201262 - 

atualmente em tramitação, disciplina a eutanásia como crime contra a vida, com pena 

menor do que aquela estabelecida para o homicídio, estabelecendo, ainda, uma 

excludente de ilicitude, a saber: 

 
Eutanásia 
Art. 122. Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado 
terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento 
físico insuportável em razão de doença grave: 
Pena - prisão, de dois a quatro anos.  
§ 1º O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do 
caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição 
do agente com a vítima 
 
Exclusão de ilicitude  
§ 2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios 
artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave 
irreversível, e desde que essa circunstância seja previamente 
atestada por dois médicos e haja consentimento do paciente, ou, na 
sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, 
companheiro ou irmão. 

 

                                            
60 ________. Projeto de Lei do Senado Federal nº 125/1996. Disponível em: 
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:projeto.lei;pls:1996-06-05;125>. Acesso em 8 
de abril de 2018.  
61 ________. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 5.058/2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8A5BDFBE545BCD0249
0E553CEB90A6E9.proposicoesWebExterno1?codteor=295399&filename=PL+5058/2005>. Acesso 
em 8 de abril de 2018.  
62 ________. Projeto de Lei do Senado nº 236/2012. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3515262&disposition=inline>. Acesso em 8 de abril de 2018. 
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É inegável que tal mudança legislativa, caso se confirme, trará tratamento mais 

brando. Contudo, a manutenção da ilegalidade da eutanásia voluntária implica em 

violação direta do direito de decidir sobre o próprio corpo, a autonomia e a dignidade 

da pessoa humana. 

 

3.2 O BRASIL E A ORTOTANÁSIA 

 

A ortotanásia é um termo advindo da junção dos radicais gregos orthos (correto) e 

thanatos (morte). No conceito de Maria Elisa Villas-Bôas, "indica, então, a morte a seu 

tempo, a morte no tempo correto, nem antes nem depois da hora"63. Não há 

interferência médica nem para acelerar nem para atrasar o momento da ocorrência 

da morte. Não são poucos os autores, a exemplo de Nelson Hungria, que entendem 

a ortotanásia como sinônimo de eutanásia passiva, justamente porque o único 

aspecto que levam em consideração é a ausência de interferência médica. 

 

Para a corrente adotada por Maria Elisa, por outro lado, ortotanásia e eutanásia 

passiva não se confundem. Nem todo paciente que faz uso de meios artificiais de 

manutenção da vida é terminal. Em muitos casos, esses meios têm grande utilidade 

e indicação para aquele paciente e sua suspensão intencional configura eutanásia 

passiva e implica em acelerar o processo de morte.64 

 

Já em outros casos, ainda segundo a autora, devido ao grau de doença, os meios 

artificiais ou heróicos de manutenção da vida podem perder sua indicação por não 

trazerem efeitos vantajosos para o paciente, comprometendo desnecessariamente 

sua qualidade de vida. Nesses casos, a interrupção deliberada desses recursos para 

deixar que a doença siga seu curso natural e culmine na morte do paciente é 

ortotanásia.  

 

O objetivo primordial da ortotanásia é evitar a distanásia, o prolongamento 

desnecessário e gravoso do processo de morte a partir da utilização dos recursos e 

técnicas hoje existentes na medicina sem grande utilidade e proporcionalidade quanto 

                                            
63 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na 
disciplina jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 71.  
64 Idem. p. 74. 
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ao desconforto por eles causado e em detrimento da vontade e da qualidade de vida 

do paciente. 

 

O Conselho Federal de Medicina, na Resolução nº 1.805, de 28 de novembro de 2006, 

prescreve que, nos casos de doente em fase terminal de enfermidade grave e 

incurável, o médico pode, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante 

legal, limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem sua vida.65 

 

A ortotanásia não é tratada diretamente na Resolução nº 1.995, de 31 agosto de 2012 

mas aparece nos "considerandos" do Conselho Federal de Medicina, onde consta que 

o paciente pode estabelecer diretivas antecipadas de vontade sobre cuidados e 

tratamentos que deseja, ou não, receber quando estiver incapacitado de expressar 

sua vontade livre e autonomamente.66 

 

O Projeto de Lei do Senado nº 6.715/2009 pretende alterar o Código Penal de 1940 

para contemplar a ortotanásia, adicionando o art. 136-A com a seguinte redação: 
  

Art. 136-A. Não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos 
aplicados a paciente terminal, deixar de fazer uso de meios 
desproporcionais e extraordinários, em situação de morte iminente e 
inevitável, desde que haja consentimento do paciente ou, em sua 
impossibilidade, do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente 
ou irmão. 
§ 1º A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente 
atestada por 2 (dois) médicos. 
§ 2º A exclusão de ilicitude prevista neste artigo não se aplica em caso 
de omissão de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais 
devidos a paciente terminal. 

 

A proposta de adição legislativa se justifica, considerando-se a atual proibição da 

morte medicamente assistida por meio de eutanásia e suicídio assistido, e protege os 

profissionais da saúde envolvidos com os cuidados paliativos. Contudo, será 

despicienda na hipótese de ocorrer a legalização destas medidas. 

 

                                            
65 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.805/2006. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm>. Acesso em 8 de abril de 2018. 
66 ________. Resolução CFM nº 1.995/2012. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em 8 de abril de 2018. 
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3.3 O SUICÍDIO ASSISTIDO 

 

O conceito que esse estudo propõe para o suicídio assistido, ou suicídio medicamente 

assistido, é o término voluntário da própria vida para dar fim a sofrimento insuportável, 

físico ou psicológico, decorrente de doença grave e incurável através administração 

de uma substância letal com a assistência direta ou indireta de um profissional médico.  

 

São poucas as diferenças entre a eutanásia e o suicídio assistido, porque a finalidade 

das duas práticas é exatamente a mesma e nos dois casos há a atuação de médicos. 

O grande traço diferenciador do suicídio assistido para a eutanásia é o fato de que a 

participação do médico é indireta, a morte em si é provocada diretamente pelo 

paciente. 

 

A atuação do médico se dá sob a forma de prescritor, ao receitar a substância letal, e 

de instrutor, ensinando como a morte pode ser alcançada. Sua presença no momento 

da morte pode ou não acontecer.67 

 

Esse diferencial é justamente o ponto em que os contrários à eutanásia, mas 

defensores do suicídio assistido, utilizam como embasamento para a justificativa 

moral do ato. Entendem que o suicídio assistido representaria, de forma segura, o 

exercício do princípio da autonomia e autorresponsabilidade da vítima68, vez que, ao 

conduzir o processo com as próprias mãos, o paciente demonstra de forma inequívoca 

sua vontade e voluntariedade e assume, com isso, a responsabilidade moral pelo 

ato.69 

 

                                            
67 SANTOS, Sandra Cristina Patrício dos. Eutanásia e suicídio assistido: o direito e liberdade de 
escolha. Dissertação de Mestrado em História Contemporânea e Estudos Internacionais pela 
Universidade de Coimbra. Coimbra: 2011. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/19198/1/SANDRA%20CRISITNA.pdf>. Acesso em: 10 
de abril de 2018. 
68 MINAHIM, Maria Auxiliadora. FELIPE, Rafael Luengo. Autorresponsabilidade da vítima: algumas 
considerações. In: Direit penal, processo penal e constituição II. Coordenadores: Beatriz Vargas Ramos 
G. De Rezende; Caio Augusto Souza Lara; Renata Almeida Da Costa - Florianópolis: CONPEDI, 2017. 
69 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na 
disciplina jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 92. 
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Com relação ao suicídio, diferente da França, da Inglaterra, e da maioria dos países 

da Europa ocidental, em que o ato foi tido como crime até por volta do ano 180070, ele 

nunca foi considerado crime no Brasil, mas sua instigação, induzimento e auxílio, sim. 

Isso é o que prevê o art. 122 do Código Penal de 194071. O Anteprojeto do novo 

Código Penal estende à instigação, induzimento e auxílio ao suicídio as mesmas 

possibilidades de não aplicação de pena e exclusão de ilicitude previstas para a 

eutanásia. 

 

Alguns países têm optado por não fazer a diferenciação dos institutos quando 

legalizam a prática da morte medicamente assistida, como é o caso do Canadá. Ao 

se analisar a legislação, não há referência expressa à eutanásia ou ao suicídio 

assistido. Contudo, ao se analisar os relatórios periódicos para acompanhamento e 

regulação da prática, pode-se observar que a existência de casos em que ocorreu 

eutanásia e casos em que o suicídio medicamente assistido foi adotado (cf. quadro 

na pág. 77). 

 

 

  

                                            
70 PAPERNO, Irina. Suicide as a cultural institution in Dostoevsky's Russia. Ithaca: Cornell University, 
1997. p. 60-62. 
71 Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. 
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da 
tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 
Parágrafo único. A pena é duplicada: 
Aumento de pena. 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. BRASIL. 
Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 8 de abril de 
2018.  
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4 ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À LEGALIZAÇÃO 
 

Não são poucos os argumentos dos que se colocam contrários à morte medicamente 

assistida. Questões das mais diversas naturezas: jurídica, filosófica, religiosa, médica, 

embasam a falta de consenso da sociedade sobre o assunto. Pretender elencar todos 

os argumentos seria audacioso por demais, então estão apresentados abaixo os mais 

ressonantes nas discussões atuais.  

 

4.1 VIDA COMO VALOR ABSOLUTO 

 

O principal argumento contra a antecipação da morte por meios médicos é de que a 

vida é um valor absoluto e inviolável, protegido pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos72 e assim reconhecido pela Constituição Federal de 198873. Todavia, 

existem dois pontos que merecem destaque nessa questão. O primeiro deles, diz 

respeito ao silogismo derivado da falsa premissa de que a vida é um direito absoluto.  

 

Não é. Nenhum direito é absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais, como já 

apontava Norberto Bobbio em "A era dos direitos"74, no trecho abaixo destacado. 

 
Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento absoluto 
a direitos historicamente relativos. De resto, não há por que ter medo 
do relativismo. A constatada pluralidade das concepções religiosas e 
morais é um fato histórico, também ele sujeito a modificação. O 
relativismo que deriva dessa pluralidade é também relativo. E, além 
do mais, é precisamente esse relativismo o mais forte argumento em 
favor de alguns direitos do homem, dos mais celebrados, como a 
liberdade de religião e, em geral, a liberdade de pensamento. Se não 
estivéssemos convencidos da irresistível pluralidade das concepções 
últimas, e se, ao contrário, estivéssemos convencidos de que 
asserções religiosas, éticas e políticas são demonstráveis como 
teoremas (e essa era, mais uma vez, a ilusão dos jusna turalistas, de 
um Hobbes, por exemplo, que chamava as leis naturais de 
“teoremas”), então os direitos à liberdade religiosa ou à liberdade de 
pensamento político perderiam sua razão de ser, ou, pelo menos, 
adquiririam um outro significado: seriam não o direito de ter a própria 

                                            
72 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível 
em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 8 de abril de 2018. 
73 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 8 de abril 
de 2018.  
74 BOBBIO, Norberto, 1909 - A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 
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religião pessoal ou de expressar o próprio pensamento político, mas 
sim o direito de não ser dissuadido pela força de empreender a busca 
da única verdade religiosa e do único bem político. (BOBBIO, 
1909/2004, p. 13-14). 

 

Esse é o entendimento amplamente majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria 

e a própria Constituição Federal traz exceções expressas ao direito à vida, a saber, a 

pena de morte para crimes cometidos em época de guerra declarada e as hipóteses 

de interrupção da gravidez originada de estupro ou que impliquem em risco à vida da 

gestante. 

 

Sob o ponto de vista do cristianismo, qualquer antecipação não natural da morte se 

constitui em crime perante Deus, sendo a eutanásia, de acordo com estas religiões, 

um retrocesso a uma chamada cultura de morte, própria das civilizações bárbaras 

antigas75. Ainda nesse sentido: 

 
Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie 
puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o 
embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. 
Nadie además puede pedir ese gesto homicida para sí mismo o para 
otros confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o 
implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni 
permitirlo. Se trata, en efecto, de una violación de la ley divina, de una 
ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la 
vida, de un atentado contra la humanidad. (BLÁZQUEZ, 2000, p. 333)   

 

Contudo, há quem defenda a santidade da vida sem necessariamente aderir aos 

argumentos cristãos de violação da lei divina. Significa ter como axioma que retirar 

uma vida humana é algo intrinsecamente errado76. Discorda esta autora da ideia e 

que a doutrina da santidade da vida seja aceitável, mas acredita que nela está contida 

uma visão moral que deve ser aproveitada: a de que retirar uma vida humana é algo 

geralmente errado. A vida tem valor, mas não permanecer miseravelmente em 

sofrimento pode ter ainda mais e essa é uma decisão que cabe ao paciente. 

 

                                            
75 BLÁZQUEZ, Niceto. Bioética: la nueva ciência de la vida. Madri: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2000, p. 341. 
76 WILLIAMS, Glanville Llwellyn. The sanctity of life and the criminal law. Nova Iorque: Random House, 
1957. Cap. 1.  
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De outro lado, cabe explicitar que a Constituição Federal, ao positivar o direito à vida, 

fê-lo como consagração do princípio da dignidade humana, não como um direito 

isolado. Nesses termos, não se trata de proteger a vida cegamente e a qualquer custo, 

mas sim de garantir a vida digna em toda a sua trajetória, inclusive em seu epílogo, 

com a morte também digna. 

 

Outra oposição que se faz à morte medicamente assistida é de que sua autorização 

implicaria em mudança negativa dos padrões morais da sociedade, que passaria a 

dar menor valor à vida alheia, o que traria consigo consequências nefastas ligadas ao 

aumento da violência e da criminalidade habitual.77 

 

Esse, contudo, é um argumento apriorístico, sem base cientifica robusta, que não se 

sustenta. Não se trata de autorizar toda e qualquer morte em toda e qualquer situação. 

Trata-se, em verdade, de situações muito específicas de pessoas que se encontram 

em sofrimento extenuante e sem uma vida digna. 

 
A própria vida torna-se conteúdo fundamental dos ordenamentos 
jurídicos no Estado Moderno. Percebe-se que não basta o viver-existir. 
Há que se assegurar que a vida seja experimentada em sua dimensão 
digna, entendida como qualidade inerente à condição do homem em 
sua aventura universal. (ROCHA, 2004, p.11). 

 

Embora alguns creiam que a expressão “morrer com dignidade” seja apenas um 

eufemismo para encobrir a eutanásia78, ela representa a última – e quiçá a mais 

importante – expressão do direito à vida digna. 

 

A vida, portanto, não é um valor absoluto. Contudo, não se nega sua altíssima 

importância na escala de valores do direito atual. Mas é um valor acompahado de 

outros predicados, a exemplo da dignidade. 

 

 

 

                                            
77 MORALES, Ricardo Royo-Villanova. O direito de morrer sem dôr. p. 174. 
78 BLÁZQUEZ, Niceto. Bioética: la nueva ciência de la vida. Madri: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2000, p. 327. 
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4.2 SLIPPERY-SLOPE: VULNERABILIDADE 

 

Outro argumento a ser vencido é um slippery-slope: qualquer lei que permita a 

eutanásia voluntária seria passível de abuso em razão dos interesses particulares de 

terceiros e da vulnerabilidade do paciente. Slippery-slope é o argumento 

consequencialista, cujas hipóteses são trazidas de forma apriorística. 

 

Alega-se que os parentes ou outras pessoas interessadas poderiam conspirar com o 

médico para assassinar o paciente por ganho financeiro ou para se livrar de um 

incômodo. Todavia, possibilidade de conluio para matar um paciente frágil, idoso e 

talvez fatalmente doente (ou mesmo falsificar o diagnóstico) já existe e não 

aumentaria com a legalização da eutanásia voluntária ativa em razão da exigência de 

uma segunda opinião médica independente e de um relatório detalhado.  

 

Argumenta-se também que os pacientes poderiam se sentir pressionados a pedir a 

morte medicamente assistida quando na verdade desejam continuar vivendo. 

Contudo, deve-se perceber que a morte medicamente assistida não seria sob 

demanda, mas dependente de uma avaliação de equipe multidisciplinar cuidadosa 

que ateste que a condição do paciente é de fato intolerável para ele.  

 

A avaliação também envolve verificar se a decisão do paciente é uma manifestação 

livre e definitiva. A discussão aberta entre os envolvidos (pessoas próximas e 

profissionais de saúde) que seriam parte desse processo fornecem uma proteção 

robusta dos vulneráveis. Conquanto o desejo de não ser um fardo para o Estado ou 

para os entes queridos seja uma preocupação legítima, ela não pode ser confundida 

com prova de abuso. 

 

A eutanásia voluntária supervisionada por médicos de acordo com diretrizes 

chanceladas pelo Supremo Tribunal holandês está disponível na Holanda há mais de 

dez anos. Não houve casos judiciais com alegação de abuso e continua a haver forte 

apoio público para a eutanásia voluntária. Assim, a alegação de que sua 

disponibilidade levará ao abuso não parece ser bem fundamentada.  
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Outro ponto seria o aumento da desconfiança nas famílias e nas autoridades 

sanitárias que a legalização da eutanásia provocaria, aumentando a angústia e o 

temor dos idosos e incapacitados de que viriam a ser descartados. Esse não é um 

argumento que se possa desprezar, notadamente diante da existência de 

doutrinadores que defendem a limitação dos gastos com saúde de idosos e incapazes, 

a exemplo de Daniel Callahan: 

 
Nossa obrigação social comum para com os idosos é apenas ajudá-
los a viver uma vida de duração natural; isto é, o governo é obrigado 
a prestar cuidados de saúde que visam deliberadamente prorrogar a 
vida apenas até idade necessária para atingir esse objetivo. Apesar 
de sua rejeição quase universal e generalizada, acredito que um 
padrão baseado na idade para o término do tratamento que extende a 
vida seria legítimo. Embora as pressões econômicas tenham colocado 
a questão do fornecimento de serviços de saúde para os idosos 
perante os olhos do público, e constituam uma questão séria, também 
faz parte do meu propósito argumentar que, não menos importante, o 
significado da vida para os próprios idosos teria melhor base em um 
senso de limites para a saúde. Mesmo se tivéssemos recursos 
ilimitados, ainda seria sensato estabelecer limites. Nossa afluência e 
recusa em aceitar limites foram nosso norte e nos permitiram evitar 
algumas verdades mais profundas sobre a vida boa e o lugar do 
envelhecimento e da morte naquela vida.79 

 

O descarte de pessoas que se tornam “pesadas” para a sociedade é inadmissível, 

não há como concordar com o citado autor. Acredita-se, isto sim, que fortalecer o 

exercício da autonomia, em vez de limitá-lo, parece ser o melhor caminho para 

defender os vulneráveis. Empoderá-los em lugar de vitimizá-los, essa é a tônica.   

                                            
79 “Our common social obligation to the elderly is to only help them live out a natural life span; that is, 
the government is obliged to provide deliberately life-extending health care only to the age which is 
necessary to achieve that goal. Despite its widespread, almost universal rejection, I believe an age-
based standard for the termination of life-extending treatment would be legitimate. Although economic 
pressures have put the question of health care for the elderly before the public eye, and constitute a 
serious issue, it is also part of my purpose to argue that, no less importantly, the meaning and 
significance of life for the elderlythemselves is best founded on a sense of limits to health care. Even if 
we had unlimited resources, we would still be wise to establish boundaries. Our affluence and refusal 
to accept limits have led and allowed us to evade some deeper truths about the living of a good life and 
the place of aging and death in that life.” CALAHAN, Daniel. Setting Limits: Medical Goals in an Aging 
Society. Georgetown University Press. Washington D.C.: 1995. P.116. 
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5 A MORTE MEDICAMENTE ASSISTIDA NO MUNDO 
 
Aumenta a cada ano o número de países que autorizam a morte assistida, seja por 

eutanásia, seja por suicídio assistido, ou por ambos. Atualmente oito países - ou 

alguns de seus Estados - permitem alguma modalidade de assistência médica para 

abreviar a vida.  

 

Alguns países estão discutindo a morte assistida em seus parlamentos e muitos outros 

adotam políticas de despenalização para auxílio ao suicídio por motivos altruístas.80 

Há ainda países como a Austrália, que em 1995 aprovou a Rights of the Terminally Ill 

Act o Território do Norte legalizando o suicídio medicamente assistido e a eutanásia 

ativa voluntária81. Todavia, aquele diploma legal foi revogado pela Lei Federal da 

Eutanásia de 1997 e não há mais permissão para nenhuma das duas práticas.82 

 

Em 2015, o Legislativo alemão aprovou uma lei permitindo a prática de alguns tipos 

de suicídio assistido. A questão é um assunto particularmente sensível em um país 

onde a última vez que a eutanásia fez parte da política pública, usada pelos nazistas 

para matar mais de 200 mil pessoas com deficiências físicas e mentais, numa ideia 

de eutanásia eugênica, muito controversa entre os bioeticistas.  

 

O suicídio assistido nunca foi expressamente proibido na Alemanha, mas também não 

havia permissão explícita. A lei modificou o Código Penal alemão83 para permitir o 

suicídio assistido por motivos altruístas, mas estipulou até três anos de prisão para 

                                            
80 Nota de rodapé: O suicídio assistido ainda não foi legalizado na Inglaterra e no País de Gales, 
todavia, o chefe do Ministério Público emitiu orientações estabelecendo quando uma acusação deve 
ou não acontecer no caso de auxílio a suicídio (Disponível em: <https://www.cps.gov.uk/legal-
guidance/suicide-policy-prosecutors-respect-cases-encouraging-or-assisting-suicide>. Acesso em 4 de 
abril de 2018). Do mesmo modo, o suicídio medicamente assistido no Uruguai permanece ilegal, 
contudo, o Código Penal uruguaio permite que o juiz deixe de aplicar a pena se a assistência é motivada 
por compaixão e reiterados pedidos por parte do enfermo. Em 2015 a Corte Superior de Pretória, África 
do Sul, decidiu a favor da morte medicamente assistida. A decisão, contudo, foi objeto de apelação que 
ainda está pendente de julgamento. 
81 TERRITÓRIO DO NORTE. Rights of the terminally ill act. Austrália. Disponível em: 
<http://www.nt.gov.au/lant/parliamentary-business/committees/rotti/rotti95.pdf>. Acesso em: 03 de abril 
de 2018. 
82 PARLIAMENT OF VICTORIA. Voluntary Assisted Dying Bill 2017 Research Papers.  Disponível em: 
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2004A05118>. Acesso em: 03 de abril de 2018.  
83 ALEMANHA. Strafgesetzbuches. Tradução de Dr. Michael Bohlander. Disponível em: 
<http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#StGB_000P216>. Acesso em: 4 
de abril de 2018 
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qualquer médico que aja por motivos comerciais. Não há uma regulamentação 

abrangente e detalhada da matéria.  

 

Em maio deste ano, o Parlamento português rejeitou quatro propostas de lei que 

visavam despenalizar a eutanásia no país. Já o Supremo Tribunal da Índia 

reconheceu em março último a validade dos testamentos vitais e a possibilidade de 

optar por eutanásia passiva, mediante autorização judicial prévia. 

 

Cada país onde a prática é autorizada tem sua especificidade no tratamento do tema, 

uns com requisitos mais elásticos, outros menos; uns com regulamentação específica 

e detalhada, outros apenas com ausência de proibição, como será demonstrado a 

seguir. Apesar de não se mostrarem como os melhores paradigmas por um ou outro 

motivo, o estudo deles possibilita analisar questões de ordem prática e histórica que 

servem de embasamento para a redação de uma proposta de legislação brasileira. O 

Canadá, pelo destaque recebido nesse trabalho, ganhou capítulo próprio para ser 

visto em maior profundidade. 

 

5.1 SUÍÇA 

 

A Suíça foi o primeiro país a permitir o suicídio assistido e, por este mesmo motivo, é 

tida como o grande pilar de todos os países que a seguiram. A prática tem previsão 

no art. 115 do Código Penal suíço de 1937, que prescreve só ser passível de pena a 

assistência ao suicídio realizada por motivos não altruístas.84  

 

A mencionada legislação não exige o envolvimento de profissional da área de saúde 

no ato, atém-se apenas ao aspecto subjetivo da motivação, determinando que não 

seja de natureza egoísta. Contudo, quando envolvido um médico, este não pode agir 

por motivos comerciais, conforme prevê expressamente a lei – o que por si só já é 

algo complexo, já que a atividade médica é geralmente remunerada. 

 

                                            
84 SUIÇA, 1937. Código Penal Suíço (Schweizerisches Strafgesetzbuch). Disponível em: 
<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a115>. Acessado em 9 de 
fevereiro de 2018. 
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Importante salientar que a intenção original do mencionado artigo de lei era bem geral 

em relação ao suicídio, não uma preocupação especificamente voltada à 

regulamentação do instituto do suicídio assistido como hoje é conhecido - como se 

infere da mensagem datada de julho de 191885, do Conselho Federal Suíço, ente que 

exerce a chefia de estado naquele país, acerca do então projeto de Código Penal que 

estava sendo debatido. 

 

Contudo, dado o permissivo legal ali disposto, as instituições de apoio e promoção da 

morte assistida passaram a utilizá-lo como fundamentação legal para justificar a 

prática de atos de assistência à antecipação de morte.86 

 

Dentre tais instituições, a de maior destaque - mundial, inclusive - é a Dignitas, 

associação sem fins lucrativos que já auxiliou mais de 1.700 pessoas a terminar suas 

vidas de forma suave, segura, sem riscos e em geral na presença de familiares e 

amigos.87 Embora a instituição não vise lucros, isso não significa que os custos para 

a obtenção de auxílio médico para morrer sejam baixos. O valor cobrado gira em torno 

de dez mil libras esterlinas, o que é um impeditivo para a grande maioria da população 

mundial e reforça ainda mais a necessidade de haver legalização nos moldes 

canadenses, para possibilitar o fornecimento da medida pelo serviço público de 

saúde.88 

 

Tal instituição traz como fundamentação filosófica uma tábua de valores éticos, quais 

sejam: respeito pela liberdade e autonomia do indivíduo enquanto cidadão 

esclarecido; defesa dessa liberdade e autonomia em face de terceiros que tentem 

restringir tais direitos por qualquer motivo, seja ideológico, religioso ou político; 

humanidade, buscando prevenir ou aliviar sofrimento desumano quando possível; 

                                            
85 SUÍÇA. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf 
enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch. (Vom 23. Juli 1918.). Disponível em: 
<https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10026818>. Acesso em 7 de abril 
de 2018. 
86 GAUTHIER S, MAUSBACH J, REISCH T, et al Suicide tourism: a pilot study on the Swiss 
phenomenon. Journal of Medical Ethics 2015; v. 41. p. 616. 
87 DIGNITAS. How Dignitas Works. Disponível em <http://www.dignitas.ch/images/stories/pdf/so-
funktioniert-dignitas-e.pdf>. Acesso em 10/09/2017. 
88 The true cost: how the UK outsources death to Dignitas. The Independent. Disponível em < 
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/the-true-cost-how-the-uk-outsources-
death-to-dignitas-a8073401.html>. Acesso em 8 de maio de 2018. 
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solidariedade com os indivíduos mais fracos, particularmente na luta contra os 

interesses materiais conflituosos de terceiros; defesa do pluralismo como garantia do 

contínuo desenvolvimento da sociedade baseada na livre competição de ideais; 

garantia do princípio democrático, em conjunção com o constante desenvolvimento 

dos direitos fundamentais.89 

 

Outro dado que merece atenção, tendo em vista que a Suíça é considerada por muitos 

como sendo o país mais vanguardista em termos de morte assistida, é o fato de a 

eutanásia voluntária não ser permitida naquele país – e o encerramento voluntário da 

vida, com assistência, ocorrer fora do ambiente hospitalar. 

 

Até o momento, a Suíça ainda é o único país que não proíbe a morte assistida de 

pessoas não residentes, o que é a mais provável causa do chamado suicide tourism, 

fenômeno em que pessoas de todo o mundo se dirigem ao país com o objetivo 

específico de buscar assistência ao suicídio.90 

 

Todos os anos inúmeros pacientes de países que não permitem a prática – ou 

permitem, mas impõem condições tão restritivas que quase ninguém consegue 

autorização – deslocam-se para a Suíça em busca de abreviar seus sofrimentos. Em 

maio de 2018 o cientista inglês David Goodall deslocou-se da Austrália à Suiça para 

morrer aos 104 anos, concretizando uma decisão que afirmou ter tomado cinco ou 

dez anos antes quando sua qualidade de vida se deteriorou em razão de perda de 

mobilidade e visão. 

 

Sua resposta quando perguntado se havia tido um bom aniversário, quando 

completou os 104 anos em março foi contundente: “Não, eu não estou feliz. Eu quero 

morrer, e isso não é triste. O triste é ser impedido disso”91. Muitos não têm a mesma 

sorte de Goodall de ter condições financeiras ou de saúde que permitam a viagem até 

a Suíça e a negativa de acessar a morte medicamente assistida é a única realidade 

possível.  

                                            
89 Idem. 
90 GAUTHIER S, MAUSBACH J, REISCH T, et al. Ibidem. p. 611-617. 
91 Cientista David Goodall morre aos 104 após cometer suicídio assistido na Suíça. Folha de São Paulo. 
Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/05/cientista-david-goodall-104-
morre-apos-fazer-suicidio-assistido-na-suica.shtml>. Acesso em 12 de maio de 2018. 
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Apesar dos muitos casos catalogados e do longo tempo de maturação do instituto 

naquele país, não há uma regulamentação específicas determinando os pormenores 

da assistência para morrer. Há ausência de proibição de assistência ao suicídio 

quando por motivos altruístas e as demais regras são estabelecidas pelas entidades 

não governamentais que assumiram para si a missão de receber e auxiliar pessoas 

que estejam em busca do suicídio assistido.  

 

A ausência de uma legislação específica regulamentando o tema implica em maiores 

entraves de ordem prática para avaliar a transponibilidade do modelo à realidade 

brasileira e é a razão para a não-escolha daquele país como paradigma nesse 

trabalho. 

 

Ademais, a Suíça não exige, ao contrário dos demais países, a notificação dos casos 

de suicídio assistido nem a divulgação periódica de relatórios públicos, o que torna 

extremamente difícil a análise dos casos e avaliação de incidência, tão importantes 

para o estabelecimento de políticas públicas ligadas ao tema. 

 

5.2 COLÔMBIA 

 

O segundo país a autorizar a prática de morte assistida foi a Colômbia, cuja Côrte 

Constitucional, reconhecendo que o direito à vida digna implica, do mesmo modo, em 

direito à morte digna, descriminalizou a prática92. Mas a decisão teve seus efeitos 

suspensos até a aprovação de sua regulamentação pelo Congresso em 2015. 

 

A regulamentação ocorreu por meio da Resolução 1.216/2015 do Ministério da Saúde 

e Proteção Social93, que trouxe diretrizes para a conformação e funcionamento de 

                                            
92 "El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, 
pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y 
padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino 
a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a 
un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto". COLOMBIA. Sentencia C-239/97 
de la Corte Constitucional. 1997. Disponível em: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm>, acessado em 10 de fevereiro de 
2018. 
93 COLOMBIA. Resolución 1216 del Ministério de Salud Y Protección Social. 2015. Disponível em 
<https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
> acessado em 10 de fevereiro de 2018. 
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comitês científicos interdisciplinares para o direito a morrer com dignidade, que 

atuarão nos casos e condições específicas definidas nas sentenças C-239/1997 e T-

970/201494, bem como da Resolução 4.006/201695, que criou o comitê interno do 

mesmo Órgão.  

 

Tanto a eutanásia voluntária ativa quanto o suicídio assistido por médico são 

permitidos e a pessoa solicitante deve ser maior de idade, capaz e sofrer de doença 

terminal. No caso de paciente inconsciente, existe a possibilidade de familiares ou 

procuradores apresentarem prova do desejo manifestado em declaração escrita, 

gravação de áudio ou vídeo para possibilitar a realização de eutanásia ativa voluntária. 

 

Há apenas um caso registrado na Colômbia96 até o momento, uma eutanásia 

voluntária. Faltam, portanto, dados empíricos que possibilitem a avaliação de toda a 

problemática concernente à implementação da prática. Ademais, o suporte legal se 

baseia nas duas sentenças mencionadas e nas resoluções do Ministério da Saúde e 

Proteção Social, razões pelas quais a realidade canadense parece mais adequada 

como ponto de partida para o Brasil. 

 

Todavia, será interessante acompanhar o desenrolar da legalização na Colômbia nos 

próximos anos, por se tratar de país em desenvolvimento com muitas similitudes em 

relação ao Brasil, tanto sob o aspecto social quanto econômico. 

 

 

 

5.3 HOLANDA 

 

                                            
94 COLOMBIA. Sentencia T-970/2014 de la Corte Constitucional. 2014. Disponível em: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm>, acessado em 10 de fevereiro de 
2018. 
95 COLOMBIA. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 4006 de 2016. Por medio de la cual 
se crea el Comité Interno del Ministerio de Salud y Protección Social para controlar los procedimientos 
que hagan efectivo el derecho a morir con dignidad, se regula su funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones. 2016 Disponível em: 
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4006-de-
2016.pdf>, acessado em 10 de fevereiro de 2018. 
96 DYER O, WHITE C, GARCIA RADA A. Assisted dying: law and practice around the world. British 
Medical Journal. 2015, v. 351, p 3.  Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.h4481>, acessado em 
10 de fevereiro de 2018. 
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O terceiro país a legalizar a morte medicamente assistida foi a Holanda, cujo 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act entrou em vigência em 1º de 

abril de 2002. Vale notar que esta lei sequer menciona o termo "eutanásia"; o 

legislador preferiu adotar "terminação da vida a pedido". Apenas nos primeiros cinco 

anos de vigência da lei foram reportados 10.319 casos de pessoas que encerraram 

suas vidas a pedido ou por meio de suicídio medicamente assistido.97 

 

O paciente para ser elegível precisa residir na Holanda e o requerimento deve ser 

voluntário e bem pensado. O sofrimento deve ser duradouro e insuportável e o 

paciente precisa ter ciência de suas perspectivas e não ter outra solução razoável, 

além de se consultar com pelo menos dois médicos.  

 

Menores podem solicitar a eutanásia aos 12 anos, mas o consentimento dos pais é 

exigido até os 16 anos. A partir dessa idade deve haver o envolvimento dos pais, mas 

não necessariamente seu consentimento. Existe a possibilidade de realização de 

eutanásia também em recém-nascidos, e os critérios específicos para esta hipótese 

são: 

 

a) à luz da opinião médica predominante, o sofrimento da criança deve ser 

insuportável e sem perspectivas de melhora. Isso significa que a decisão de 

descontinuar o tratamento é justificada. Não deve haver dúvidas sobre o 

diagnóstico e prognóstico; 

b) tanto o médico quanto os pais devem estar convencidos de que não existe 

uma solução alternativa razoável dada a situação da criança; 

c) os pais devem ter dado seu consentimento para o término da vida; 

d) os pais devem ter sido plenamente informados do diagnóstico e prognóstico; 

e) pelo menos um outro médico independente deve ter examinado a criança e 

emitido uma opinião por escrito sobre a conformidade com os critérios de 

cuidados devidos listados acima; 

f) a terminação deve ser realizada com todo cuidado.  

 

                                            
97 RURUP, Mette L et alli. The first five years of euthanasia legislation in Belgium and the Netherlands: 
Description and comparison of cases. 2011, p.3. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1177/0269216311413836>, acessado em 10 de fevereiro de 2018. 
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A Holanda admite o suicídio assistido para pacientes com transtornos mentais como 

depressão, psicose, bipolaridade, transtorno obsessivo-compulsivo, dentre outros, 

porque a lei de 2002 não restringe o sofrimento insuportável a doenças fisiológicas.  

 

Tal opção é bastante arriscada, notadamente porque em casos de doenças mentais, 

o desejo de morrer pode muitas vezes ser um sintoma reversível. Permitir-se o suicídio 

assistido nesses casos, sem que haja critérios mais objetivos, pode levar à 

vulnerabilização e descarte de pessoas incapacitadas. Não se está aqui defendendo 

que pessoas com deficiência mental não possam ter autonomia para optar por morte 

assistida, apenas alertando que em casos tais deve haver critérios e avaliações muito 

bem definidos. 

 

5.4 BÉLGICA E LUXEMBURGO 

 

A lei belga98 que trata da morte digna também é de 2002 e seguiu as mesmas linhas 

da lei holandesa em muitos aspectos. Todavia, curiosamente, este diploma legal não 

menciona expressamente o suicídio assistido e as razões para tal opção são objeto 

de alongadas discussões no meio acadêmico.  

 

Parte dos pesquisadores acredita que a ausência de tratamento específico decorreu 

unicamente do fato de a assistência ao suicídio na Bélgica não contar com tipificação 

penal, o que dispensaria o cuidado em descrevê-lo ante à ausência de necessidade 

de descriminalização.99 Essa é a principal razão para o país não ser o melhor 

parâmetro para o Brasil, já que aqui há a tipificação do crime de auxílio ao suicídio.  

 

Pode-se arguir que ausência de tratamento específico da matéria, ainda que 

inexistente a tipificação penal para o auxílio ao suicídio naquele país, traz consigo 

perigo imediato: profissionais de saúde, tentando se eximir de cumprir com os 

requisitos estabelecidos pela lei para a prática de eutanásia, poderão se utilizar da 

ausência de tipificação penal da assistência ao suicídio para praticá-lo a seu modo. 

                                            
98 BÉLGICA. 28 MEI 2002 Wet betreffende de euthanasie (1). Disponível em: 
<http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2002-06-
22&numac=2002009590&caller=summary>. Acesso em 08 de fevereiro de 2018.  
99 RURUP, Mette L et alli. Idem, p.5. 
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A Bélgica não adota qualquer limite etário para a realização da eutanásia, desde a 

alteração de lei realizada em 2014 para estender a morte assistida às crianças 

doentes terminais. 

 

As condições são: os pacientes devem experimentar um sofrimento constante e 

insuportável, mental ou físico, sua condição deve ser incurável e devem fazer seu 

pedido por escrito. Para as crianças, os pacientes devem estar conscientes de sua 

decisão, entender o significado da eutanásia e ter a aprovação de seus pais. 

 

O Parlamento de Luxemburgo aprovou em 16 de março de 2009 a legislação100 que 

permite tanto a eutanásia voluntária ativa quanto o suicídio medicamente assistido em 

votação apertada de 30 a 26.  

 

Pacientes capazes que sofram de dor física ou psicológica insuportável como 

resultado de acidente ou doença, sem perspectiva de melhora, têm, mediante 

solicitação por escrito, a opção de eutanásia ativa voluntária após receber a 

aprovação de dois médicos e uma equipe de especialistas.  

 

A lei permite que o pedido seja feito por procuração e as diretivas antecipadas de 

vontade que estejam dentro dos ditames legais têm valor jurídico. Não foi estabelecido 

nenhum requisito de nacionalidade.  

 

O mesmo diploma legal tratou também de cuidados paliativos e acompanhamento de 

familiar em fim de vida, criando uma licença específica para que os acompanhantes 

possam se afastar de suas atividades laborais nesse caso. 

 

A legislação desse país é bastante concisa, não fornecendo tanto elementos como 

fonte quanto a canadense. 

 

 

                                            
100 LUXEMBURGO. Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide. Disponível em: 
<http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/03/16/n2/jo>.  Acesso em: 4 de abril de 2018. 
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5.5 ESTADOS UNIDOS 

 

Os Estados Unidos da América não têm uma legislação federal que autorize a morte 

medicamente assistida. Atualmente, seis Estados permitem a prática de suicídio 

assistido, tendo sido o Oregon um dos primeiros locais do mundo a legalizar o 

procedimento. Nenhum Estado americano permite a eutanásia voluntária ativa. 
 

O personagem mais emblemático – e controverso – da luta pelo direito à morte 

assistida foi o médico americano Jack Kevorkian, que ficou mundicalmente conhecido 

como o Doutor Morte e criou uma máquina para que as pessoas que desejassem 

pudessem se suicidar ao acionar um dispositivo que injetava uma substância letal. 

 

Houve uma consulta popular em 1994 no Oregon que deu origem à Lei da Morte 

Digna101 promulgada no mesmo ano. Os pacientes elegíveis devem ser residentes 

daquele Estado e maiores de 18 anos. Eles devem ter capacidade de decisão e uma 

doença terminal com prognóstico de no máximo 6 meses de sobrevida, atestado por 

dois médicos.  

 

É necessário que sejam feitos dois pedidos verbais, com pelo menos 15 dias de 

intervalo, e um pedido por escrito testemunhado por dois adultos. Devem ser capazes 

de autoadministrar os medicamentos prescritos. Os médicos prescritores devem 

informar os pacientes sobre as alternativas e devem solicitar (mas não podem exigir) 

que os pacientes notifiquem os parentes mais próximos. 

 

O médico prescritor e o consultor devem determinar se o paciente é capaz de tomar 

a decisão. Caso algum deles entenda que o paciente não tem capacidade para decidir 

em razão de disfunção psiquiátrica ou psicológica, o enfermo deve ser encaminhado 

para exame psicológico. 

 

Para cumprir a lei, os médicos devem relatar à Autoridade de Saúde de Óregon 

(Oregon Health Authority) todas as prescrições de medicamentos letais. A notificação 

                                            
101 OREGON. The Oregon death with dignity act. 1994. Disponível em: 
<http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEA
THWITHDIGNITYACT/Documents/statute.pdf>. Acesso em 4 de abril de 2018. 
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não é necessária se os pacientes iniciarem processo de solicitação, mas não 

chegarem a receber a receita. Existem formulários oficiais que devem ser preenchidos 

para a legalidade do ato (vide Anexos). 

 

Apesar de se tratar de um Estado em um país reconhecidamente liberalista, que tende 

a dar preponderância aos direitos individuais, a legislação do Óregon se mostra 

demasiadamente próxima do modelo de melhores interesses, da classificação 

proposta pela teoria principialista, trazendo uma tônica paternalista demais. 

 

Os requisitos têm se mostrado bastante restritivos, em especial o prognóstico de 6 

meses ou menos de vida. O número de beneficiários nunca chegou a 150 ao ano, 

como é possível verificar no gráfico abaixo, que obtive do último Relatório Oficial da 

Lei da Morte Digna102: 

 

Fonte: Oregon Death With Dignity Act 2017 Data Summary 

 

                                            
102 OREGON. Oregon Death with Dignity Act 2017 Data Summary. Public Health Division, Center for 
Health Statistics. Disponível em: 
<http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEA
THWITHDIGNITYACT/Documents/year20.pdf>. Acesso em: 4 de abril de 2018. 
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O segundo Estado norte-americano a permitir o suicídio assistido foi o de Washington. 

A Washington Death with Dignity Act103 foi aprovada em 2008 e entrou em vigor no 

ano de 2009. 

 

Os requisitos são idênticos àqueles exigidos pelo Oregon: residentes, maiores de 18 

anos, capacidade para decidir, doença terminal com prognóstico de até 6 meses de 

sobrevida, concordância de dois médicos, dois requerimentos verbais com 15 dias de 

intervalo, requerimento por escrito testemunhado por dois adultos e condição de auto-

administrar as drogas prescritas. 

 

Montana foi o terceiro Estado a permitir o suicídio assistido. Não há legislação 

autorizadora nem qualquer regulamentação da prática; a permissão decorre de 

decisão judicial da Suprema Corte de Montana no caso Baxter vs Montana104 do ano 

de 2009, em que reconheceu-se a inexistência de qualquer proibição legal a que os 

médicos atendam pedidos de prescrição de medicação letal para acelerar a morte de 

pacientes terminais que sejam capazes e tenham feito requerimento por escrito. 

 

O Estado de Vermont seguiu os passos do Oregon e de Washington aprovando a The 

Vermont Patient Choice and Control at the End of Life Act105 em 2013, com vigência 

imediata. O conteúdo desse diploma legal não inova em relação aos dos outros dois 

Estados. 

 

O quinto Estado a permitir o suicídio assistido foi a Califórnia. O governador Jerry 

Brown convocou sessão legislativa extraordinária para votação da End of Life Option 

Act106 em 2015. A lei entrou em vigor em 9 de junho de 2016 e segue as mesmas 

exigências dos outros três Estados que regulamentaram a prática.  

                                            
103 WASHINGTON. Washington Death with Dignity Act 2008 Chapter 70.245 RCW. Disponível em: 
<http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70.245>. Acesso em: 4 de abril de 2018. 
104 MONTANA SUPREME COURT. Baxter vs Montana ruling. Disponível em: 
<https://www.deathwithdignity.org/wp-content/uploads/2015/12/Baxter-Decision-December-2009.pdf>. 
Acesso em: 4 de abril de 2018.  
105 VERMONT. The Vermont Patient Choice and Control at the End of Life Act. Disponível em: 
<https://legislature.vermont.gov/assets/Documents/2014/Docs/ACTS/ACT039/ACT039%20As%20Ena
cted.pdf>. Acesso em: 4 de abril de 2018. 
106 CALIFORNIA. End of Life Option Act 2015. Disponível em: 
<https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB128>. Acesso em 4 
de abril de 2018. 
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O Colorado foi o último dos Estados americanos a permitir o suicídio assistido e a lei 

que o regulamentou foi objeto de consulta popular prévia. O resultado do plebiscito foi 

de 65% de votos a favor da medida e 35% contra. The Colorado Enf-of-Life Options 

Act107 entrou em vigor em 16 de dezembro de 2016 e também não inovou nas 

condições de elegibilidade.  

 

Como visto, a permissão da prática do suicídio assistido nestes Estados americanos 

concentra demais a decisão nas mãos dos profissionais de saúde e inviabiliza o 

exercício da autonomia para decidir morrer para a maioria dos pacientes. Além do 

mais, o próprio modelo de saúde daquele país já restringe o acesso da população 

mais carente que não tenha condições financeiras para arcar com as despesas 

médicas referentes ao procedimento. 

 

Em alguns outros Estados a prática de assistência médica ao suicídio não tem 

previsão expressa como crime. São eles: Nevada, Ohio, Virgínia, Virgínia do Oeste e 

Utah. A proibição expressa da eutanásia voluntária ativa, os critérios muito restritivos 

adotados - em especial a exigência de prognóstico de tempo de sobrevida inferior ou 

igual a seis meses - e a ausência de legislação federal regulamentando o tema são 

as características negativas do panorama da morte assistida naquele país. 

  

                                            
107 COLORADO. The Colorado End-of-Life Options Act 2016. Disponível em: 
<http://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/titleBoard/filings/2015-2016/145Final.pdf> 
Acesso em: 4 de abril de 2018. 
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6 O EXEMPLO CANADENSE 
 

O Canadá foi o último dos países a legalizar a morte assistida até o momento. A lei 

canadense de junho de 2016 foi o corolário de um processo de longos debates e 

discussões entre sociedade, especialistas e juristas ao longo dos anos. A transição 

da criminalização à legalização foi marcada por alguns casos paradigmáticos cuja 

análise possibilita perceber a gradativa aceitação e mudança de mentalidade dos 

componentes do Poder Judiciário daquele país, não sem pequenos revezes. 

 

6.1 DA PROIBIÇÃO À LEGALIZAÇÃO NO CANADÁ 

 

Em 1972 o suicídio foi removido do Código Penal canadense, deixando de ser 

tipificado. Contudo, a assistência ao suicídio mantinha-se no rol de delitos. Vinte anos 

depois, a Côrte Superior de Quebec decidiu, em janeiro de 1992, que o desligamento 

do respirador solicitado por Nancy B., que aos 25 anos sofria de doença incurável e 

progressiva, não era crime.108 O relator do processo, juiz Jaques Dufour, entendeu 

que a colocação e manutenção do respirador implicava em violação de 

consentimento, uma vez que contrários aos desejos de Nancy. 

 

Toronto seguiu o exemplo e o enfermeiro Scott Mataya, que havia sido condenado por 

homicídio por haver encerrado a vida de um paciente em estado terminal, com intento 

misericordioso, teve a primeira sentença suspensa em agosto do mesmo ano. Sua 

licença para exercer a profissão foi cancelada.109 

 

Em 1991, foi fundada a Right to Die Society em Vitoria, com o objetivo de orientar 

aqueles que necessitam de auxílio para morrer e fazer, bem como para fazer lobby 

pela legalização do suicídio assistido. 

                                            
108 CANADÁ. Decisão número 200-05-003232-910 da Corte Superior de Quebec. 1992, p. 9. 
Disponível em: <https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2002167> , acessada em 10 
de fevereiro de 2018. 
109 BAUSLAUGH, Gary. The Secret Power of Juries: What jurors in Canada aren't being told about their 
rights -- and what we can do about it. Toronto: James Lorimer & Company, 2013. p. 140. 
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Em 1993, A Suprema Côrte do Canadá decidiu por 5 votos a 4 de forma contrária ao 

pedido de Sue Rodriguez, que em face de doença em estágio terminal questionou a 

proibição ao suicídio assistido. Em fevereiro do ano seguinte, Sue cometeu suicídio 

com assistência de um médico, a despeito da decisão. Sua morte foi investigada pela 

polícia, mas não houve persecução penal. 

 

Em 1998 o médico Maurice Genereaux foi sentenciado a dois anos menos um dia de 

prisão e três anos de condicional por fornecer medicamento a dois pacientes não 

terminais para que cometessem suicídio. A sentença foi confirmada em 1999 pela 

Côrte de Apelação de Ontário. 

 

Nos anos de 2004 a 2006 Marielle Houle, Evelyn Martens, Andre Bergeron e Raymond 

Kirk foram condenados a 3 anos de condicional por auxiliarem e acobertarem os 

suicídios de seus filho, irmão e esposas, respectivamente. É possível notar que o 

Judiciário do país embora não acatasse a tese de inconstitucionalidade da proibição, 

já não aplicava penas severas para casos tais. 

 

Francine Lalonde, membro do parlamento canadense, apresentou nos anos de 2005 

e 2009 propostas de lei visando permitir que médicos, sujeitos a certas condições, 

pudessem auxiliar alguém que sofresse dores físicas ou mentais graves, sem 

qualquer perspectiva de alívio ou com doença terminal a morrer com dignidade, desde 

que aquela tivesse expressado seu consentimento livre e informado. Nenhum dos dois 

projetos de lei foram aprovados.110  

 

Em 2012, a juíza do Supremo Tribunal canadense, Lynn Smith, em um caso que sobre 

Gloria Taylor, portadora de esclerose lateral amiotrófica, doença que se caracteriza 

pela degeneração dos neurônios motores, com preservação da sensibilidade, 

declarou inconstitucionais as leis do Canadá contra o suicídio medicamente assistido 

por entender que implicavam em discriminação contra deficientes físicos, que não 

conseguiriam levar o comprimido à própria boca, por exemplo.  

 

                                            
110 CANADÁ. Biografia do Parlamento do Canadá. Disponível em 
<https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/en_CA/People/Profile?personId=14430#comp>, acesso em 
14 de fevereiro de 2018. 
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Em uma decisão de 395 páginas111, Smith observou que o suicídio em si não era ilegal 

e, portanto, a lei contra o suicídio assistido contrariava a seção 15 da Constituição 

daquele país - que garante a igualdade - porque negava às pessoas com deficiência 

física, como Taylor, os mesmos direitos que as pessoas com plenas capacidades 

físicas tinham de tirar suas próprias vidas. O governo federal apelou da decisão para 

o Tribunal de Apelação da Columbia Britânica, que em 2013 reafirmou a legalidade 

da lei em decisão dividida112. 

 

Quebec legalizou o suicídio assistido antes do restante do país. Em junho de 2014 foi 

promulgada a Bill 52113, permitindo que doentes terminais tenham assistência médica 

ao morrer, incluindo aqueles que estão em condições de sofrimento insuportável, sem 

a exigência de que estejam à beira da morte. 

 

Em fevereiro de 2015, a Suprema Corte do Canadá revogou por unanimidade a 

proibição legal do suicídio medicamente assistido, determinando que a lei deveria ser 

alterada para incluir permissão expressa para que os médicos possam oferecer 

assistência à terminação voluntária da vida em situações específicas114. E então, no 

dia 14 de junho de 2016, a Bill C-14 foi promulgada. 

 

6.2 ANÁLISE DA BILL C-14 DE JUNHO DE 2016  

 

A Bill C-14115 é a lei que emendou o código penal canadense. Por considerar 

importante para o presente estudo, será feita a análise ponto a ponto dos objetivos 

por ela delineados, traduzidos de forma livre.  

                                            
111 CANADÁ. Carter v. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 886. Suprema Corte do Canadá. 2012. 
Disponível em <https://bccla.org/wp-content/uploads/2012/06/Carter-v-Canada-AG-2012-BCSC-
886.pdf>, acesso em 14 de fevereiro de 2018. 
112 CANADÁ. Carter v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 435. Tribunal de Apelação da Columbia 
Britânica. Disponível em <http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/CA/13/04/2013BCCA0435.htm>, acesso 
em 14 de fevereiro de 2018. 
113 QUEBEC. Bill 52, National Assembly. Promulgada em junho de 2014. Disponível em 
<http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_72865en
> Acesso em 15 de fevereiro de 2018. 
114 CANADÁ. Carter v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 5. Suprema Corte do Canadá, 2015. 
Disponível em 
<https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dwdcanada/pages/53/attachments/original/1449527225/carte
r_v._canada_-_decision.pdf?1449527225>. Acesso em 2 de abril de 2018. 
115 CANADÁ. Bill C-14, sancionada em 14 de junho de 2016. 42ª Legislatura do Parlamento. Disponível 
em: <http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2016_3.pdf>. Acesso em: 03 de agosto de 2017.  
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a) criar exceções aos crimes de homicídio, assistência ao suicídio e 

administração de substância nociva, de forma a permitir que médicos, 

enfermeiros possam fornecer assistência médica para morrer e que 

farmacêuticos e outros possam auxiliar no processo; 

 

Esta foi uma medida fundamental para que os profissionais envolvidos no 

fornecimento de assistência para morrer não ficassem sujeitos a responder civil e 

criminalmente pelo exercício regular da profissão. É o cerne da lei, a legalização do 

ato de auxiliar os pacientes a morrer, atendidas as demais exigências 

 

b) exigir que médicos e enfermeiros que recebam pedidos, bem como 

farmacêuticos que dispensem substâncias relacionadas ao fornecimento de 

assistência médica para morrer forneçam informações com o objetivo de 

permitir o monitoramento da morte medicamente assistida e autorizar o 

Ministro da Saúde a regulamentar acerca desse fornecimento de informação;  

 

Isso é o que permite que o governo tenha controle da medida, analise resultados, evite 

abusos e realize as alterações que se mostrem necessárias a partir da experiência 

prática. É onde mora a grande diferença entre o modelo canadense e o suíço, em que 

o governo não tem quase nenhuma ingerência. 

 

c) criar novos crimes para aqueles que não cumprirem as salvaguardas, 

forjarem ou destruírem documentos relacionados à morte medicamente 

assistida, não fornecerem as informações necessárias ou infringirem os 

regulamentos. 

 

Esse é outro ponto que tem grande importância. A legalização da medida, não só a 

pura descriminalização, traz consigo a necessidade de criar tipos penais específicos 

para coibir abusos e vulnerabilização da população em situação de morte iminente. A 

Emenda também altera outras leis para assegurar que o recurso à morte medicamente 

assistida não resulte na perda de pensão por morte nem de outros benefícios de 

assistência social.  
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Até o momento, dois importantes grupos, como os menores de idade e as pessoas 

portadoras de doença mental como única condição médica subjacente, não estão 

contemplados como elegíveis para requerer assistência médica para morrer. Todavia, 

a Bill C-14 trouxe expressamente a previsão da realização de revisão parlamentar de 

suas próprias disposições com o objetivo de tratar especificamente dessas categorias. 

 

6.2.1 Valores expressamente enumerados na Bill C-14 
 

Os "considerandos" da Emenda trazem de forma explícita a tábua de valores 

reconhecidos pelo Parlamento. O primeiro desses valores é a autonomia das pessoas 

que sofrem de condição médica grave e irremediável que lhes cause sofrimento 

permanente e intolerável e queiram buscar assistência médica para morrer. 

 

É o reconhecimento expresso do parlamento da adoção desse princípio bioético como 

norte nas questões de morte iminente. É uma regra claramente universalizável e que 

homenageia o que há de mais marcante na existência humana: o homem é um ser 

moral e deve ter liberdade para fazer escolhas morais que digam respeito ao momento 

de sua morte. 

 

De outro lado, reconhecem que salvaguardas robustas são essenciais para evitar 

erros e abusos no fornecimento de morte medicamente assistida, em razão da 

natureza irrevogável do ato de pôr fim a uma vida. Aqui resta clara a existência do 

mais profundo respeito à vida e à efetiva autonomia das pessoas. 

 

O terceiro "considerando" traz uma importante afirmação acerca do valor inerente e 

igual da vida de cada pessoa e da preocupação em evitar a percepção negativa da 

qualidade de vida das pessoas idosas, doentes ou incapacitadas.  

 

Essa afirmação é de um cuidado ímpar e busca impedir que a opção pela antecipação 

da morte acabe sendo vista como a única correta e se transmude de opção para 

obrigação moral, o que está diretamente ligado ao reconhecimento expresso de que 

as pessoas vulneráveis devem ser protegidas de ser induzidas, em momentos de 

fraqueza, a acabar com suas vidas. Pode-se considerar este como sendo o ponto 

mais importante de toda a lei canadense. 
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O texto canadense reconhece o suicídio como um importante problema de saúde 

pública que pode ter efeitos trágicos, duradouros e bastante prejudiciais para as 

famílias, para a sociedade e para indivíduos. A permissão do suicídio assistido nada 

tem a ver com a prestação de auxílio em qualquer circunstância, muito menos com o 

estímulo aos suicídios em geral.  

 

O recorte escolhido pela legislação deixa isso muito claro: apenas pessoas que sofrem 

de condição médica grave e irremediável que lhes cause sofrimento permanente e 

intolerável e desejem antecipar o fim da vida podem requerer a assistência médica 

para tanto. 

 

Não se trata de uma cruzada a favor do suicídio, mas de entender buscar encontrar o 

equilíbrio entre a autonomia de pessoas capazes que procuram assistência médica 

ao morrer quando já estão numa situação em que suas mortes já se tornaram 

razoavelmente previsíveis e os interesses da sociedade e das pessoas vulneráveis. 

 

6.2.2 Disposições legais específicas 
 

A Emenda trouxe novos artigos para o Código Penal canadense e uma nova redação 

para outros já existentes. Numa redação muito cuidadosa, o parlamento definiu os 

institutos e termos ligados à morte medicamente assistida no art. 241.1. Os critérios 

de admissibilidade foram listados no art. 241.2. 

 

6.2.2.1 Conceitos na Bill C-14 

 

Assistência médica para morrer significa, na legislação canadense, ou a) a 

administração de substância a uma pessoa, a seu pedido, por médico ou enfermeiro, 

que cause sua morte; ou b) a prescrição ou fornecimento de substância a uma pessoa, 

a seu pedido, por médico ou enfermeiro, para que ela possa auto-administrar tal 

substância e, ao fazê-lo, causar a própria morte. 

 

Note que a lei não menciona expressamente os termos eutanásia voluntária e suicídio 

assistido, embora os tenha descrito. De forma geral, a opção pelo termo "morte 

medicamente assistida" ou "assistência médica para morrer" parece ter sido uma boa 
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solução, já que as diferenças entre uma e outra prática não diferem de forma 

substancial em relação às discussões de fundo sobre autonomia, qualidade de vida, 

morte digna etc.  

 

A lei também descreve os termos "profissional médico" e "profissional enfermeiro", 

esclarecendo que o primeiro é aquele intitulado a exercer medicina de acordo com as 

leis da província e o segundo a pessoa devidamente registrada como enfermeira ou 

designação equivalente, intitulada a atuar como tal e a diagnosticar de forma 

autônoma, requerer e interpretar exames diagnósticos, prescrever substâncias e tratar 

pacientes. Farmacêutico, por sua vez, é a pessoa intitulada a praticar farmacologia de 

acordo com as leis da província em que atua.  

 

A descrição detalhada de quem são os profissionais da área de saúde compreendidos 

como participantes da realização de assistência médica à morte pode parecer, em 

primeiro momento, desnecessária. Contudo, tendo em vista o crescimento das ações 

judiciais e reclamações éticas em todo o mundo116, a conceituação expressa 

representa maior segurança jurídica para os envolvidos, o que se traduz em menos 

objeções de profissionais apenas por receio de virem a ser processados.  

 

Essa seria uma adição importante numa eventual legislação brasileira porque o 

fenômeno do aumento da judicialização de casos médicos também vem sendo 

percebido no país e tem dado causa à exaltação da medicina defensiva, ideia que 

induz ao médico observar o paciente como potencial litigante, em detrimento da 

atenção ao cuidado.117 

 

6.2.2.2 Elegibilidade para requerer assistência médica para morrer 

 

Para se beneficiar da assistência médica para morrer, a pessoa requerente necessita 

cumprir todos os cinco critérios de elegibilidade elencados no art. 241.2 (1) da lei, 

quais sejam:  

                                            
116 BONETTI, M. et al. An Analysis of the Number of Medical Malpractice Claims and Their Amounts. 
PLoS ONE. v. 11, n. 4. 2016, p. e0153362. 
117 VASCONCELOS, Camila.Responsabilidade médica e judicialização na relação médico-paciente. 
In: Revista Bioética, v. 20, n. 3, 2012. P. 392. 
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a) ser elegível a fazer uso dos serviços médicos públicos do Canadá, ou já ter 

cumprido os requisitos temporais de residência ou aguardo para ser elegível; 

b) ter pelo menos 18 anos e ser capaz de tomar decisões a respeito da própria 

saúde; 

c) sofrer de condição médica grave e irremediável; 

d) ter feito um requerimento voluntário para receber assistência médica para 

morrer que não tenha sido resultado de pressão externa; 

e) ter dado seu consentimento informado para receber assistência médica para 

morrer após ter sido informado de todos os meios disponíveis para aliviar o 

sofrimento, incluindo os cuidados paliativos.  

 

A opção legislativa por limitar a elegibilidade àqueles que são beneficiários do sistema 

público de saúde canadense demonstra a provável intenção de evitar o turismo suicida 

experimentado pela Suíça, mencionado no início deste capítulo. Isso, sobretudo, em 

razão das dificuldades encontradas pelos norte-americanos para obter assistência 

para morrer. Esse turismo ainda seria reforçado pelo acesso facilitado ao Canadá, 

que mantém suas fronteiras abertas aos vizinhos do país de baixo. 

 

Mas quem são os tais beneficiários dos serviços de saúde pública do Canadá? De 

acordo com a Canada Health Act118, é toda pessoa legalmente autorizada a estar ou 

permanecer no Canadá e que lá resida. O requisito principal é residir legalmente em 

uma província ou território canadense. Cada província e território é responsável por 

determinar os requisitos mínimos de residência para que alguém tenha direito ao 

serviço de saúde.  

 

A Canada Health Act não estabelece nenhum requisito sobre residência além de 

limitar o período de graça a 3 meses, isso fica a cargo de cada província ou território. 

Muitos deles, inclusive, exigem, para fins de elegibilidade ao uso do serviço de saúde, 

                                            
118 CANADÁ, Canada Health Act. Parlamento canadense. Disponível em: <http://www.laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/C-6.pdf>. Acesso em 2 de abril de 2018. 
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que os residentes estejam fisicamente presentes 183 dias do ano e comprovem a 

intenção de retornar à província quando dela se ausentam.119 

 

No Brasil, essa seria uma questão de difícil decisão, uma vez que não existe exigência 

específica de comprovação de residência para uso dos serviços do Sistema Único de 

Saúde por parte de estrangeiros. Todavia, não seria um obstáculo intransponível, uma 

vez que bastaria uma regulamentação da matéria de acordo para definir se a opção 

se estenderia ou não aos estrangieros não residentes. 

 

Quanto ao requisito da idade mínima de 18 anos e da capacidade para tomar decisões 

a respeito da própria saúde, a lei trouxe no art. 9.1 (1) a determinação de que o 

Ministro da Justiça e o Ministro da Saúde deveriam, em até 180 dias após a 

promulgação da lei, iniciar um ou mais projetos de revisão independentes para tratar 

dos requerimentos feitos pelos "menores maduros" ou em diretivas antecipadas ou 

para requerimentos em que a enfermidade mental seja a única condição médica 

subjacente. 

 

A segunda alínea desse dispositivo determina que o Ministro da Justiça e o Ministro 

da Saúde devem, o mais tardar dois anos após o dia em que o projeto de revisão for 

iniciado, causar um ou mais relatórios sobre a revisão, incluindo quaisquer conclusões 

ou recomendações resultantes da mesma, perante cada casa do Parlamento. 

 

No dia 13 de dezembro de 2016, o governo canadense anunciou a escolha do Council 

of Canadian Academies para conduzir as revisões. O Council of Canadian Academies 

é uma organização financiada pelo governo federal canadense, independente e sem 

fins lucrativos, que realiza avaliações de especialistas baseadas em evidências para 

apoiar e informar o desenvolvimento de políticas públicas no Canadá. 

 

Os relatórios finais sobre essas revisões serão encaminhadas ao Parlamento e 

disponibilizadas ao público até dezembro de 2018. Nelas não haverá recomendações, 

                                            
119 CANADA HEALTH ACT DIVISION. Canada Health Act Frequently Asked Questions. Disponível em: 
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/canada-health-care-system-
medicare/canada-health-act-frequently-asked-questions.html#a2>. Acesso em 2 de abril de 2018. 
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mas tão-somente uma síntese das evidências relevantes das diversas perspectivas e 

problemas existentes para a assistência médica para morrer nessas três hipóteses 

para facilitar um diálogo bem informado e baseado em evidências entre canadenses 

e órgãos decisores. 

 

A exclusão de menores de 18 anos ou de pessoas com deficiência mental como única 

condição médica subjacente no rol dos possíveis beneficiários é uma decisão 

equivocada. Presumir ex lege que essas pessoas não têm condições de tomar 

decisão acerca da própria morte, quando em sofrimento extremo causado por 

condição médica incurável, é negar-lhes dignidade e autonomia.  

 

No Brasil são considerados absolutamente incapazes para os atos da vida civil apenas 

os menores de 16 anos120, de forma que não seria impensável a aprovação de uma 

lei que incluísse os menores de 18 anos e maiores de 16 entre os possíveis 

beneficiários, seguindo o regime da incapacidade relativa, contudo, o ideal seria a 

adoção do critério de uma maioridade bioética que levasse em consideração a 

autonomia destes pacientes para decidir sobre o próprio corpo. 

 

A definição de condição médica grave e irremediável recebeu especial atenção. Para 

ser considerada como estando em tal condição, a pessoa precisa atender 

simultaneamente aos quatro critérios seguintes: 

 

a) ser portadora de doença ou deficiência grave e incurável; 

b) estar em estado avançado de declínio irreversível na capacidade; 

c) que a doença ou incapacidade ou esse estado de declínio lhe cause 

sofrimento físico ou psicológico intolerável e que não possa ser aliviado sob 

condições que ela considere aceitável; 

d) que sua morte natural tenha se tornado razoavelmente previsível, levando 

em conta todas as suas circunstâncias médicas, sem que necessariamente 

tenha sido dado um prognóstico quanto ao período de tempo específico que 

lhe resta. 

                                            
120 BRASIL. Código Civil Brasileiro Lei nº 10.406/2002, art. 3º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 de abril de 2018. 
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Note-se que não se estabeleceu um lapso temporal mínimo quanto ao prognóstico 

como no modelo adotado pelos Estados americanos, mas apenas que a morte seja 

razoavelmente previsível. 

 

6.2.2.3 As salvaguardas 

 

A Bill C-14 trouxe uma série de garantias visando salvaguardar as pessoas direta e 

indiretamente envolvidas na morte medicamente assistida, bem como seus familiares. 

 

A nova redação do art. 14121 prevê expressamente que ninguém pode consentir com 

a própria morte e, caso o faça, tal consentimento não afeta a responsabilidade penal 

de qualquer pessoa que cometa o ato. 

 

Outra das novidades é a criação de excludentes de ilicitude específicas para a morte 

medicamente assistida. O art. 227 (1)122 deixa claro que nenhum profissional de 

medicina ou enfermagem comete homicídio ao fornecer assistência médica para 

morrer nos termos do art. 241.2. É o caso da eutanásia a pedido do doente que se 

encaixe nos requisitos trazidos por esta Emenda. 

 

Tal excludente é estendida, no art. 227 (2), às pessoas que dão auxílio aos 

profissionais anteriormente elencados. Ambas excludentes se aplicam, de acordo com 

o art. 227 (3), mesmo que a pessoa aja em erro escusável quanto a qualquer fato ou 

elemento constitutivo da exceção. 

 

O induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio continuam sendo crimes e estão 

previstos no art. 241 daquele diploma legislativo, mas também para esse crime foram 

criadas exceções para a hipótese de suicídio assistido. Estão expressamente 

                                            
121 Canadian Criminal Code, section 14: No person is entitled to consent to have death inflicted on 
them, and such consent does not affect the criminal responsibility of any person who inflicts death on 
the person who gave consent. Disponível em: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf, acesso em 10 
de abril de 2018. 
122 A organização dos artigos da legislação canadense segue padrões distintos do brasileiro. Não há 
incisos e alíneas com numeral romano e letras; são utilizados, em vez disso, algarismos destacados 
por pontos e parênteses. 
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contemplados nas excludentes de ilicitude o profissional médico e o enfermeiro e 

qualquer pessoa que lhes auxiliem na morte assistida. 

 

Do mesmo modo, a Emenda estabelece que também não comete crime de auxílio ao 

suicídio o farmacêutico que fornece substância letal para pessoas que não sejam 

profissionais médicas ou enfermeiras, desde que o fornecimento se dê em razão de 

prescrição médica para prover assistência para morrer nos moldes do art. 241.2. 

 

Nenhuma pessoa que, atendendo a pedido explícito do doente, auxilie-o a auto-

administrar substância para ele prescrita como parte do processo de assistência 

médica para morrer comete crime. 

 

Não bastassem essas exceções expressamente delineadas, o Parlamento canadense 

foi além e, num excesso de cautela, deixou registrado que nenhum assistente social, 

psicólogo, psiquiatra, terapeuta, médico, enfermeiro ou outro profissional de saúde 

comete crime se fornecer informações a uma pessoa sobre a prestação legal de 

assistência médica para morrer. 

 

A exaustiva tarefa de enumerar e prever tantas salvaguardas segue a mesma lógica 

das conceituações. As mesmas justificativas se aplicam e se mostram necessárias à 

realidade brasileira. 

 

Essas salvaguardas são de fundamental importância para a instrumentalização da 

morte medicamente assistida. Sem elas, os pacientes teriam, na prática, seguidas 

negativas por parte dos profissionais médicos pelo receio das consequências legais a 

que poderiam ter de enfrentar e a legalização não atingiria seu fim. 

 

A efetividade da garantia do exercício da autonomia depende, portanto, de um 

arcabouço completo que assegure segurança jurídica não apenas ao paciente que 

opte por abreviar sua vida, mas também aos profissionais envolvidos e familiares 

deixados. 
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6.3 PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO CONTEXTO DA LEGALIZAÇÃO 

DO CANADÁ  

 

Apesar de muito recente, a mudança legislativa que regulamentou a morte 

medicamente assistida no Canadá já teve grande impacto. No primeiro ano foram 

reportadas 1.982 mortes assistidas naquele país 123. 

 

Dois relatórios foram publicados oficialmente até o momento trazendo dados 

estatísticos acerca das principais doenças subjacentes, idade dos pleiteantes, local, 

gênero e circunstâncias em que ocorreram as assistências. 

 

Todavia, as principais dificuldades e problemas têm sido reportados pelas entidades 

defensoras da morte digna, com a coleta de dados e relatos de casos. A primeira 

queixa é que os critérios de elegibilidade trazidos pela lei federal são mais restritivos 

do que aqueles estabelecidos judicialmente no caso Carter, sendo o mais restritivo 

deles a expressão que fala da morte natural dever ser "razoavelmente previsível". 

 

6.3.1 Morte natural razoavelmente previsível 
 

A previsão de que é necessário que dois médicos atestem que a morte natural do 

pleiteante à morte medicamente assistida seja razoavelmente previsível tinha como 

ideia inicial facilitar o acesso de pessoas que não estavam necessariamente morrendo 

de doença terminal.  

 

Contudo, na prática, várias negativas começaram a aparecer e o Judiciário logo foi 

chamado a se manifestar. O caso mais célebre até o momento foi o AB vs Canada124, 

em que a paciente AB sofria de osteoartrite inflamatória erosiva que lhe causava dores 

incessantes e insuportáveis, não controláveis com medicação. 

                                            
123 HEALTH CANADA. 2nd Interim Report on Medical Assistance in Dying in Canada. Disponível 
em:<https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/health-system-
services/medical-assistance-dying-interim-report-sep-2017/medical-assistance-dying-interim-report-
sep-2017-eng.pdf>. Acesso em 5 de abril de 2018.  
124 ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE. A.B. v. Canada (Attourney General), 2017, ONSC 
3759. Disponível em: <http://www.camapcanada.ca/ABDecision.pdf>. Acesso em: 5 de abril de 2018.  
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AB decidiu em janeiro de 2017 que estava pronta para uma morte medicamente 

assistida e consultou um médico. Ele a indicou para um segundo médico que fornece 

assistência para morrer e este a avaliou e entendeu que ela cumpria todos os 

requisitos legais. Ela então retornou ao primeiro médico acreditando que ele 

concordaria em ser o segundo atestante (tal qual requerido pela Bill C-14), mas ele 

não concordou, alegando que de seu ponto de vista, a morte de AB não era 

razoavelmente previsível.  

 

AB consultou, então, um terceiro médico, que a avaliou e concluiu de forma 

documentada que ela atendia a todos os critérios. Ao retornar ao segundo médico 

para a realização do procedimento, este se negou a prosseguir com a assistência. De 

acordo com seu depoimento na ação AB vs Canada, o médico informou que se sentia 

desconfortável em dar prosseguimento à morte medicamente assistida de AB porque 

se estivesse errado quanto à compreensão do termo "razoavelmente previsível", já 

que tinha ciência de que um outro médico havia discordado de sua interpretação. Ele 

temia se colocar em posição de risco de sofrer um processo criminal por homicídio. 

 

Ele fez questão de esclarecer que sua insegurança emanava exclusivamente da 

expressão "razoavelmente previsível" ser juridicamente muito vaga, embora 

acreditasse, da perspectiva médica, que a morte de AB era razoavelmente previsível 

no sentido de que ela estava com quase 80 anos, seu estado de saúde em declínio, 

praticamente impossibilitada de se mover, sofrendo de uma doença irreversível, 

incurável e debilitante que lhe causava extremo sofrimento e que acreditava que ela 

não teria muito tempo de vida, considerando sua idade e estado de saúde. 

 

No caso em questão, o juiz Perell da Corte Superior de Ontario entendeu que não se 

tratava de inconstitucionalidade da redação da lei, nem era papel da Côrte dar salvo-

conduto ao médico impedindo que ele viesse a ser processado no futuro, decisão que 

caberia ao Ministério Público. Contudo, o juiz declarou que se resumiria a interpretar 

o comando legal, deixando claro o significado da expressão "razoavelmente 

previsível". 

 

Em primeiro lugar, entendeu que não existe qualquer incerteza acerca da expressão, 

que deve ser analisada em cotejo com o restante do comando legal, que diz "levadas 
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em consideração todas as circunstâncias médicas (do enfermo), sem 

necessariamente ter de estabelecer o período de tempo de sobrevida". Ainda segundo 

o juiz Perell, essa redação é suficiente para revelar que a morte natural não precisa 

ser iminente e que o que é uma morte razoavelmente previsível é uma pergunta 

médica específica a ser respondida caso a caso, sem necessariamente precisar se 

estabelecer um prognóstico de tempo de vida. 

 

Ele acrescentou que a morte natural não precisa necessariamente estar vinculada a 

uma doença ou condição terminal em específico, mas sim a toda o quadro médico 

daquela determinada pessoa. Seu entendimento se fundamenta na argumentação 

trazida pelo membro do Ministério Público canadense que afirmou que a redação da 

lei não exige que a pessoa esteja morrendo de uma doença ou deficiência terminal.  

 

A redação compreende, a depender do caso, a pessoa que tem a morte como algo 

premente porque sofre de doença ou deficiência grave e incurável, está em estágio 

avançado de declínio de suas capacidades e em sofrimento físico ou psicológico 

intolerável e que não pode ser aliviado sob condições que ela considere aceitáveis. 

 

Ele adicionou que o termo “condição de saúde grave” denota que a condição de saúde 

da pessoa interfere substancialmente em sua qualidade de vida. 

 

Esse pode ser um problema também na realidade brasileira.  A redação da lei 

necessita ser abrangente e indeterminada o suficiente para não restringir mais 

pessoas do que o devido e, ao mesmo tempo, descritiva a ponto de não expor pessoas 

vulneráveis a uma medida fatal, inapropriada. A ausência da expressão “que a morte 

tenha se tornado razoavelmente previsível”, diante da existência de todas as outras 

condições, não se mostra uma medida irresponsável. 

 

6.3.2 Condição de saúde grave e irremediável 
 

O segundo desafio da lei também diz respeito a questões interpretativas. A 

Associação de Enfermeiros do Canadá (CNA - Canadian Nurses Association) redigiu 
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uma proposta125 de alteração do texto legal aduzindo que a expressão "condição de 

saúde grave e irremediável" (grievous and irremediable medical condition, no original) 

é definida no art. 241.2 (2) como incluindo uma doença ou deficiência séria e incurável.  

 

A referida Associação entende que esta redação sugere que uma pessoa com 

condição de saúde grave e irremediável tenha, antes de pleitear a morte medicamente 

assistida, e exaurir todas as opções existentes de tratamento que possam curar sua 

condição, ainda que tais opções não sejam tidas como admissíveis por aquela pessoa.  

 

A proposta apresentada recomenda que seja acrescentada a oração "...e em que a 

condição de irremediável não implique que a pessoa tenha que se submeter a 

tratamentos que não considere aceitáveis". A ressalva parece pertinente, uma vez que 

o paciente tem o direito de recusar tratamentos, seja em situações de risco de morte, 

ou não. 

 

6.3.3 A exigência de testemunhas independentes 
 

A lei exige que duas testemunhas independentes presenciem a assinatura do 

formulário de requisição. A organização Dying With Dignity Canada126 aponta que 

esse tem uma cautela legal que tem causado atrasos desnecessários, criando mais 

estresse em pacientes que já se encontram em risco de perder sua capacidade.  

 

O argumento para a retirada de tal exigência é que ela acabou sendo uma barreira 

inesperada ao acesso à morte digna, porque para que a pessoa se qualifique como 

testemunha independente, ela não pode ser ou acreditar ser beneficiária na herança 

da pessoa requisitante, ou receber de qualquer outro modo qualquer benefício 

decorrente daquela morte. Além disso, pessoas em cargos de direção ou proprietárias 

                                            
125 CANADIAN NURSES ASSOCIATION. Suggested Amendments To The Text of Bill C-14: an Act to 
Amend The Criminal Code and to Make Related Amendments to Other Acts (Medical Assistance In 
Dying). Disponível em: <https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-en/suggested-
amendments-to-the-text-of-bill-c-
14.pdf?la=en&hash=25F201CBA638E7C1C05B39B2F9D1F61E4EAFF5D9>. Acesso em: 5 de abril de 
2018.  
126 DYING WITH DIGNITY CANADA. Challenges to Choice: Bill C-14 One Year Later. Disponível em: 
<http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dwdcanada/mailings/648/attachments/original/DWDC_-
_Challenges_to_Choice_-_July_2017_-_final.pdf?1499808563>. Acesso em 9 de fevereiro de 2018. 
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de instituições onde a pessoa resida também estão proibidas de servir de 

testemunhas. A proibição se estende a todos os profissionais de saúde que tenham 

envolvimento direto com o tratamento do solicitante. 

 

A organização relata que logo após a aprovação da Bill C-14, passou a receber 

inúmeros pedidos de médicos e gestores de casas de repouso que estavam tendo 

dificuldades em encontrar testemunhas legalmente adequadas, já que as pessoas que 

estão morrendo, ao menos no Canadá, tendem a ter um círculo social muito menor do 

que aquelas em boas condições de saúde, relacionando-se apenas, em boa parte dos 

casos, com os profissionais de saúde que delas cuidam ou familiares que se 

beneficiariam da herança. 

 

Muitos idosos ao chegarem em situação de cogitar a morte medicamente assistida se 

isolam do convívio social em geral e em vários casos não querem contar aos amigos 

e familiares logo de início. Muitos querem explorar suas opções e saber se de fato se 

qualificam para a medida antes de compartilhar a informação com as outras pessoas 

de seu contato.  

 

Em razão desse entrave, a Dying With Dignity Canada desenvolveu uma política para 

fornecer voluntários para atuarem como testemunhas independentes nas requisições 

para morte medicamente assistida.  

 

A organização ainda relata que as instituições de saúde, com o receio de processos, 

têm interpretado a lei de forma muito restritiva e errada e estão proibindo todos que lá 

trabalham de servirem como testemunhas independentes, sendo que a lei é bem clara 

em dizer que apenas aqueles profissionais diretamente envolvidos no tratamento do 

requisitante é que estão vedados. Recepcionistas, pessoal de serviços gerais, 

médicos que estão atuando em outros casos, todos eles podem servir de testemunha.  

 

Embora seja compreensível a reclamação da organização, a medida se justifica por 

visar garantir a lisura do processo decisório e a proteção do paciente contra abusos, 

pressões externas ou que o poder de decisão lhe seja retirado por familiares ou 

médicos na busca de interesses pessoais. 
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6.3.4 Escusa de consciência 
 

A Côrte de Ontario, Canadá, decidiu que os médicos que se opuserem à prática de 

morte medicamente assistida deverão indicar outros médicos que o façam. A tradução 

livre da fala do juiz Herman J. Wilton-Siegel na decisão unânime é oportuna: “As 

evidências demonstram um risco real de privação de acesso igualitário aos cuidados 

de saúde, particularmente por parte dos membros mais vulneráveis da nossa 

sociedade, na ausência dos requisitos de encaminhamento eficazes da política” 127. 

 

A Côrte, com isso, asseverou que não basta que o médico opositor indique qualquer 

colega de profissão, ele deve, de fato, indicar profissionais que sabidamente não se 

oponham à prática de morte medicamente assistida, porque a ausência disso 

configuraria abandono ao paciente. E acrescentou que o encaminhamento deve ser 

feito em tempo hábil para permitir que o paciente tenha acesso à assistência médica 

ao morrer. Os pacientes não devem ser expostos a desfechos clínicos adversos 

devido a encaminhamentos demorados. 

 

Esse problema certamente não ocorreria no Brasil com a mesma intensidade. 

Utilizando o aborto legal como exemplo, as normas técnicas do Ministério da Saúde 

vedam a alegação de objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde se 

existir risco de morte, se não houver outro médico ou se a omissão causar danos à 

mulher.128 

 

6.3.5 Transferências forçadas 
 

Além das objeções de consciência dos médicos, muitos canadenses também não têm 

conseguido acesso à morte medicamente assistida no Canadá em razão de recusas 

                                            
127 ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE. The Christian Medical and Dental Society vs. Canada 
(Attorney General) Court File Nos.: 499-16; 500-16. Disponível em: <https://www.jccf.ca/wp-
content/uploads/2017/04/Factum-of-the-Intervener.pdf>. Acesso em 5 de abril de 2018. 
128 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1.508/GM, de 1º de setembro de 2005. Dispõe sobre o 
procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diario Oficial Uniao. 8 jul 2005; Seção1:31. 
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de instituições de saúde, sanatórios e quetais - muitos deles financiados publicamente 

- por terem como premissa institucional a proibição da assistência à morte.129 

 

Em razão desse fato, muitas pessoas buscando assistência médica para morrer 

precisam viajar para outras cidades. Pessoas em condições de sofrimento intolerável 

são ainda mais negativamente afetadas por esse tipo de deslocamento e muitas delas 

acabam perdendo a capacidade enquanto estão aguardando as providências de 

transferência. 

 

Esse é um dos principais pontos da iniciativa popular de alteração da novel lei, 

encabeçada pela organização Dying With Dignity Canada, que busca impedir as 

instituições de saúde públicas ou recebedoras de verbas públicas de proibir 

institucionalmente o fornecimento de assistência médica para abreviação da vida. 

 

6.3.6 Consentimento antecipado e perda superveniente da capacidade 
 

A lei de morte medicamente assistida exige que paciente mantenha a capacidade 

desde o momento do primeiro requerimento até a prática da assistência. Embora 

certamente bem intencionadas, essas disposições são um erro, pois retiram a 

autonomia e eficácia da escolha dos pacientes que recebem aprovação para a morte 

assistida, mas perdem a capacidade antes que seus desejos possam ser realizados. 

 

É notável a discrepância entre o número de pessoas que requereram assistência 

médica para morrer e as que de fato tiveram acesso a ela, como se pode ver no quadro 

constante da página 78 deste trabalho. Os documentos oficiais não trazem a 

informação dos motivos pelos quais essas mortes não ocorreram, mas não é demais 

presumir que um número significativo tenha se dado por perda superveniente da 

capacidade do solicitante. 

 

É necessária a realização de coleta oficial desse tipo de informação para, em primeiro 

lugar, identificar o que deu de errado durante o tempo de aplicação para que a perda 

                                            
129 DYING WITH DIGNITY CANADA. Challenges to choice: Bill C-14 one year later. 2017. Disponível 
em: <http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dwdcanada/mailings/648/attachments/original/DWDC_-
_Challenges_to_Choice_-_July_2017_-_final.pdf?1499808563>. Acesso em 7 de abril de 2018.  
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da capacidade ocorresse antes do acesso à medida e, em segundo, quais mudanças 

podem ser adotadas para minimizar o acontecimento de novos casos semelhantes.  

 

6.4 PRINCIPAIS DESAFIOS NO APROVEITAMENTO DA NORMATIVA 

CANADENSE À REALIDADE NACIONAL 

 

Uma vez relacionados nesse trabalho tanto os dispositivos da lei canadense quanto 

os problemas identificados em quase dois anos desde sua entrada em vigor, cabe, 

então, fazer uma análise de como e quais são os desafios para a utilização daquela 

norma como fundamento teórico-legislativo para que o Brasil  

 

6.4.1 Necessidade de mudança legislativa 
 

Há autores que defendem a prescindibilidade de uma alteração legislativa para que 

seja possível admitir-se a assistência médica para antecipação do óbito de pacientes 

terminais no Brasil. O argumento central é que tal direito decorre diretamente do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, do direito à autonomia e do 

direito à integridade física.130  

 

Nesse sentido, seria suficiente, para esses autores, a interpretação conforme a 

constituição para retirar tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido do manto da 

tipicidade penal, de forma análoga ao reconhecimento do Supremo Tribunal Federal 

da inconstitucionalidade da interpretação da interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo como sendo conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II do 

Código Penal.131 

 

A mencionada decisão reconheceu o direito à saúde, à dignidade e à 

autodeterminação como valores constitucionalmente garantidos no rol de direitos 

fundamentais e, portanto, referenciais para a adoção de interpretação do Código 

                                            
130 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2ª ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005. p. 186. 
131 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº54, 
2012. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334>. 
Acesso em: 9 de abril de 2018. 
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Penal conforme a Constituição, de modo a retirar a interrupção de gravidez de feto 

com anencefalia a tipicidade penal. 

 

Embora se reconheça que o substrato teórico e filosófico para entender a prática da 

eutanásia voluntária ativa e do suicídio medicamente assistido como possíveis diante 

do ordenamento constitucional vigente já existe, não se crê que seja prescindível a 

regulamentação específica da matéria. 

 

A normatização do tema guarda extrema importância por trazer parâmetros 

detalhados e maior segurança jurídica a todos os envolvidos. A ausência dela se 

mostra sobretudo como empecilho ao acesso dos pacientes que buscam abreviar a 

vida e maior vulnerabilidade aos fatores que costumam ser apontados como razões 

para a proibição da morte medicamente assistida, tratados no tópico 5.3. 

 

6.4.2 Questões culturais, econômicas e sociais 
 

Os números coletados pelo governo canadense, publicados no 2nd Interim Report on 

Medical Assistance in Dying in Canada, o relatório mais recente acerca da morte 

medicamente assistida, demonstram que naquele país as pessoas contempladas 

tinham em média 73 anos de idade, como se pode ver na tabela abaixo.  
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Fonte: 2nd Interim Report on Medical Assistance in Dying in Canada 132 

 

Os demais países seguem a mesma característica: os agraciados com a morte 

medicamente assistida costumam ser idosos. Isso é algo que deve ser levado em 

consideração quando da regulamentação do tema, tendo em vista a peculiaridade das 

necessidades e vicissitudes enfrentadas pela população idosa. 

 

                                            
132 CANADA. 2nd Interim Report on Medical Assistance in Dying in Canada. Canada Health Act 
Division. Disponível em: <https://www.canada.ca/content/dam/hc-
sc/documents/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-
sep-2017/medical-assistance-dying-interim-report-sep-2017-eng.pdf>. Acesso em: 9 de abril de 2018. 
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No Brasil, segundo dados do último censo realizado pelo IBGE133, as pessoas com 70 

anos ou mais representam 4,84% da população, 9,24 milhões de indivíduos. Há que 

se atentar para que as regras atinentes à morte medicamente assistida levem em 

consideração o idoso como pessoa vulnerável e merecedora de devida atenção134, 

assegurando-lhe todas as proteções elencadas pelo Estatuto do Idoso. 

 

6.4.3 O papel do profissional de enfermagem no Brasil 
 

O profissional da enfermagem no Brasil tem um campo de atuação menos elástico do 

que no Canadá. O ateste quanto às condições de saúde, por exemplo, é ato exclusivo 

dos profissionais médicos, conforme determinado pela Lei nº 12.842/2013, apelidada 

de Lei do Ato Médico, diferente do Canadá, onde o profissional de enfermagem pode 

atestar.135 

 

Com isso, uma lei brasileira necessitaria optar por uma de duas soluções: retirar dos 

enfermeiros a autorização para a prática dos atos tidos como exclusivos dos médicos 

pela legislação atual ou propor uma alteração à Lei do Ato Médico para incluir 

exceções ligada à morte medicamente assistida.  

 

A segunda opção parece mais correta do ponto de vista filosófico e finalístico, pois dá 

maior importância aos interesses sociais de adoção de políticas públicas 

universalistas e às necessidades dos pacientes - já que haveria significativo aumento 

numérico de profissionais disponíveis para auxiliar na prática - em detrimento dos 

interesses econômico-corporativos que fundamentaram a elaboração da restritiva lei. 

 

6.4.4 Evitando o turismo suicida 
 

                                            
133 IBGE. Censo demográfico de 2010. Disponivel em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicili
os.pdf>. Acesso em 9 de abril de 2018. 
134 DADALTO, Luciana. Autonomia do paciente em fim de vida. Disponível em: 
<https://academiamedica.com.br/blog/autonomia-do-paciente-em-fim-de-vida>. Acesso em 9 de abril 
de 2018. 
135 BRASIL. Lei Federal nº 12.843/2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm>. Acesso em: 8 de abril de 
2018.  
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O turismo suicida, ou turismo de eutanásia, é a prática de alguns enfermos, que não 

cumprem os requisitos ou são residentes de países em que haja proibição de 

prestação de assistência médica para morrer, que viajam para outra jurisdição para 

cometer suicídio assistido ou suicídio de forma legal.  

 

A prática é objeto de preocupação maior em países cuja oferta de serviço de saúde 

se dá de forma universal e pública, como no Brasil, já que os custos associados ao 

atendimento de estrangeiros seriam abarcados exclusivamente pelo Governo local. 

Essa é uma preocupação legítima, especialmente em momentos em que a economia 

enfrenta declínios. 

 

A questão, no Brasil, tem alguma complexidade porque não existe um regramento 

específico quanto à prestação de serviços públicos de saúde ao estrangeiro não 

residente. De um lado, a Constituição Federal se refere expressamente aos brasileiros 

e estrangeiros residentes quando fala dos direitos fundamentais e do princípio da 

dignidade humana em seu art. 5º.136 

 

De outro lado, o Governo Federal traz em seu sítio eletrônico oficial, no Portal do 

Ministério da Saúde137, a informação de que o turista estrangeiro que apresentar 

algum problema de saúde durante sua estada no Brasil pode receber atendimento 

gratuito na rede de atenção às urgências do SUS - Sistema Único de Saúde, embora 

o Estatuto do Estrangeiro - Decreto nº 86.715/1981 - nada diga acerca da utilização 

dos serviços de saúde.138 

 

Assim, caso houvesse a decisão política de buscar evitar o turismo suicida, seria 

necessária a previsão específica de regras acerca da condição de residente, tal qual 

a postura adotada por diversos países, dentre eles o Canadá. 
  

                                            
136 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituição/Constituição.htm>. Acesso em: 8 de abril de 2018. 
137 Portal do Ministério da Saúde: 
http://portalms.saude.gov.br/index.php/component/content/article?id=9642  
138 BRASIL. Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D86715.htm>. Acesso em: 9 de março de 2018. 
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7 CONCLUSÃO 
 

É fundamental reconhecer a autonomia das pessoas que desejam procurar 

assistência médica ao morrer por possuírem uma condição médica grave e 

irremediável que lhes causa sofrimento duradouro e intolerável. 

 

Pôr fim a uma vida é um ato de natureza irrevogável e isto deve ser mantido sempre 

em mente. Abusos e erros na prestação de assistência médica para morrer são 

irreversíveis e devem ser evitados a todo custo. Para tanto, o estabelecimento de 

salvaguardas robustas é essencial. 

 

Conferir valor jurídico aos testamentos vitais e promover a saúde e os cuidados 

paliativos são de extrema importância para a redução do sentimento de impotência 

que acomete aqueles que encaram uma doença séria e incapacitante, por isso não 

podem ser deixados em segundo plano pelos governos. 

 

Não se pode permitir que os interesses econômicos ditem as regras e induzam a 

percepção negativa da qualidade de vida das pessoas idosas, doentes ou deficientes, 

para que elas não se sintam no dever de optar pela antecipação de suas mortes. As 

pessoas vulneráveis devem ser protegidas de serem induzidas, em momentos de 

fraqueza, a acabar com suas vidas. 

 

É importante afirmar o valor inerente e igual da vida de todos e a ideia de que o ser 

humano é um fim em si mesmo. Não é o que ele produz ou como contribui para a 

sociedade que lhe dá valor, sua existência se justifica por si só. Com isso, nem devem 

os governos tratá-los como descartáveis, nem devem impedir o exercício da 

autonomia para decidir sobre as questões da própria morte. 

 

E o equilíbrio é possível: as ferramentas que garantem a vida digna são as mesmas 

que podem assegurar a morte digna. Para isso, as intervenções estatais não podem 

se arvorar ao paternalismo, devem, isto sim, limitar-se à garantia das melhores 

condições para o exercício de uma autonomia livre de influências e pressões externas. 
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À luz das considerações realizadas nesse trabalho, conclui-se que o acesso à 

assistência médica na morte por adultos competentes cujas mortes são 

razoavelmente previsíveis atinge o equilíbrio mais apropriado entre a autonomia das 

pessoas que procuram assistência médica ao morrer, de um lado, e os interesses das 

pessoas vulneráveis; pessoas necessitadas de proteção e as da sociedade, de outro. 

 

Por isso, a legalização da medida pelo ordenamento brasileiro, aproveitando a 

contribuição da experiência de outros países, notadamente a do Canadá, mostra-se 

necessária. A legislação canadense é bastante compreensiva e a prática vem sendo 

largamente documentada, fornecendo base de dados fundamental para a análise do 

instituto da morte medicamente assistida.  

 

O Brasil pode não ter alcançado ainda a maturidade moral para dar o passo na direção 

da legalização da morte medicamente assistida, mas o alicerce teórico para tanto já 

existe e está presente na adoção da dignidade da pessoa humana e sua autonomia 

para decidir nas questões que envolvam sua saúde. 
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