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RBTI / Comentário

Sobre a morte e o morrer...
About Death and Dying...

ada vez mais torna-se necessário que haja uma am-
pla discussão sobre a morte e o morrer. 

Nos últimos meses, a imprensa leiga tem in-
formado amplamente sobre o caso de Terri Schiavo, o que 
tem gerado uma discussão polêmica sobre a EUTANÁSIA. 
Pode-se questionar se toda a repercussão desse caso não é 
gerada pela necessidade de que a sociedade moderna reavalie 
a conceituação e a aceitação do ponto de vista ético e legal da 
Eutanásia. A etimologia da palavra eutanásia vem do grego 
que a define como boa morte ou, como o ato de levar à morte 
o paciente em sofrimento incurável e intolerável, de um modo 
rápido e indolor por razão de misericórdia. A definição de 
eutanásia passiva foi muito utilizada para descrever atos de 
interromper ou não iniciar a terapia de suporte à vida. Po-
rém, após inúmeros debates sobre a diferença ética e moral 
entre a morte causada pela ação (eutanásia ativa) ou pela 
omissão intencional (eutanásia passiva), muitos especialistas 
passaram a rejeitar esses termos1. Diante dessas definições 
surge o questionamento do quão hipócrita é a sociedade que 
aceita ser retirado o suporte nutricional de uma paciente, mas 
não aceita que o seu processo de morrer seja abreviado. 

Pode-se também questionar o quão tênue é a separação 
dos termos EUTANÁSIA, a morte boa, e ORTOTANÁSIA, 
a morte no tempo certo. Cita-se, como exemplo, o caso hipo-
tético de um paciente, vítima de doença progressiva, irrever-
sível e fatal, que ao receber morfina, para o controle do des-
conforto e da dor causada pela sua doença, apresenta parada 
cardiorrespiratória. Questiona-se então se essa paciente deve 
ser reanimada ou se a sua morte é em decorrência de eutaná-
sia ou ortotanásia.

Pode-se também inferir diante dessa hipótese que, em 
muitas ocasiões, o médico, pelo medo de praticar eutanásia, 
promove aos seus pacientes uma morte lenta e dolorosa, a 
DISTANÁSIA. Esse é um dilema difícil de ser resolvido. En-
tretanto, pode-se afirmar que a diferença entre um paciente 
que morre com dor e aquele que tem a morte precipitada com 
a administração de um analgésico é a intenção da pessoa que 
administra o fármaco2,3.

Os médicos intensivistas têm se preocupado de maneira 
crescente sobre a necessidade da recusa ou suspensão de tra-
tamentos considerados fúteis ou inúteis. No artigo, publicado 
neste número, e intitulado “A manutenção do Suporte a Vida 
em Unidades de Tratamento Intensivo do Sul do Brasil: Os Re-
sultados de um Questionário Ético” , pode-se constatar que a 
maioria dos intensivistas (97%) já tomou essa decisão em algum 
momento da sua vida profissional, que essa tomada de decisão 
tornou-se mais fácil quando a família compactuou com a mes-
ma, que é mais fácil para o médico intensivista recusar do que 
suspender terapêutica e que a decisão é mais freqüentemente 
tomada diante da expectativa de qualidade de vida futura do 

paciente. Esses achados são semelhantes aos encontrados na 
literatura médica mundial4-10 e mostram que muitas vezes nós 
intensivistas, praticamos ortotanásia, entretanto, não estamos 
livres do conflito ético-moral relacionado à tênue diferença en-
tre eutanásia e ortotanásia e, portanto, devemos debater, cada 
vez mais, e não somente entre nossos pares, esse tema.

Outro fato atual que merece comentário é a morte do 
chefe de estado do Vaticano, representante máximo da reli-
gião católica. A Igreja Católica, em documento divulgado 
pelo Vaticano e aprovado pelo Papa João Paulo II, autoriza 
o ser humano a, “diante de uma morte inevitável, renunciar 
a alguns tratamentos que procurariam unicamente uma pro-
longação precária e penosa da existência”2. Ironicamente, a 
agonia do Papa João Paulo II, presenciada mundialmente, e 
as inúmeras tentativas para o retardo da sua morte deveriam 
ter trazido a tona o debate sobre o sofrimento prolongado 
durante o processo de morrer. O que foi divulgado na im-
prensa leiga nos fez acreditar que, mesmo sofrendo de doen-
ça crônica, degenerativa, progressiva e irreversível o supre-
mo pontífice foi internado em UTI, sofreu traqueostomia e, 
somente após um longo calvário, optou por morrer no seu 
lar. Portanto, mais uma vez urge a necessidade do debate, em 
todos os segmentos da sociedade, sobre a morte e o morrer 
e sobre as definições ético-legais em relação à distanásia, à 
eutanásia e à ortotanásia.

A importância principal do trabalho mencionado é a ne-
cessidade da abordagem do tema em questão e da conscienti-
zação da classe médica, que é peça principal na condução das 
decisões terapêuticas no final da vida. 
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