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Prefácio 
 

 
Ser humano antes de ser médico. Ser médico sendo humano.  Embora 

hajam múltiplas formas de ser médico, todas lidam com pessoas, com vidas, 

direta ou indiretamente. Portanto, a relação interpessoal no geral, e a relação 

médico-paciente em específico, constitui um processo elementar do ser 

médico, exercido com os métodos da ciência e da humanidade, articuladas 

com ética e profissionalismo. A prática da Medicina estará sempre 

condicionada aos paradigmas sociais, à base de conhecimento e ao 

ecossistema tecnológico. Todas se transformam ao longo do tempo, outras 

aparecem, fusões ocorrem. 

O desafio de formar/construir/despertar médicos e médicas deve 

acompanhar a evolução do mundo entorno, garantindo os princípios éticos, as 

bases do raciocínio indutivo, as evidências científicas e a tradição de práticas 

provocadas e consolidadas. A Universidade Federal Fluminense decidiu por um 

currículo, ou um percurso formador, inovador para a época do início dos anos 

1990 que dentre muitas outras características, abriu espaço ao longo do curso 

para momentos de provocação intelecutal e observação abangente do ser 

médico na sociedade. Com a liderança do Prof.Dr.José Carlos Carraro Eduardo 

a disciplina de ética se tornou popular entre os estudantes e um manancial de 

discussões abertas e provocadoras sobre qualquer tema de relevância para a 

vida de um(a) médico(a). Ou seja, tudo! 

A dedicação do Prof.Carlos Augusto Faria valorizando este momento do 

curriculo durante as atividades do oitavo período do curso de medidina deram 

ainda mais densidade à atividade de forma que o Prof.Carraro catalisou a 

produção de textos valiosos do pensamento de vários dos estudantes sobre os 

temas sugeridos, todos reunidos aqui neste volume de um novo selo da Editora 

da UFF, a EDUFF, que passou a publicar textos institucicionais, alternativos ao 

livro acadêmico tradicional sujeito às regras editorias estabelecidas, que inclui 

a revisão pelo corpo editorial. Nesta obra obra única de alma estudantil, vibra a 

inquietude de jovens (quase)médico e médica, conforntados com os dilemas e 

certezas do que é ser humano  e médico. Médico humano. 

Prof. Dr. Antonio Claudio Lucas da Nóbrega 
Reitor da Universidade Federal Fluminense 
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Apresentação 

 

“O Médico que só sabe Medicina, nem Medicina sabe”.  

Abel de Lima Salazar (1889-1946)  

 

Em 1994, após mais de uma década de discussões e debates, a 

Faculdade de Medicina da UFF iniciou a implantação do novo currículo do 

curso de graduação, saudado pelos estudiosos da educação médica como um 

modelo curricular avançado e em perfeita sintonia com as propostas da 

CINAEM, Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Médico, e da ABEM, 

Associação Brasileira de Educação Médica. A busca por uma visão de saúde 

mais ampla, além do puramente biológico; a valorização dos aspectos éticos, 

da liberdade de discussão ideológica e o questionamento das “verdades” 

científicas se incluíam entre os pontos relevantes da nova proposta.  

Participei, como diretor da Faculdade de Medicina no período de 1995 a 

2003, do processo de mudança curricular. Os eventos científicos, a pretexto de 

discussão de estratégias para melhorar o ensino médico, se tornaram muito 

frequentes e serviram para consolidar o novo modelo curricular.  

A Semana Científica da Faculdade de Medicina do ano de 1996, com o 

tema central Bioética, foi realizada menos de um mês após a publicação da 

Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que normatizou a Ética na 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos no Brasil, e criou o sistema 

CEP/CONEP. Esse evento foi importante para a criação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina e contribuiu sobremaneira para a inserção 

dos debates sobre Ética no currículo do curso de medicina. Na maioria dos 

cursos de medicina, inclusive na UFF, o ensino da ética era centrado na 

apresentação de tópicos sob o ângulo da deontologia e do código de ética 

médica, não estimulando a reflexão crítica sobre valores e abordagem de 

dilemas éticos e morais do cotidiano da vida do cidadão. Assumi, com grande 

motivação, a coordenação do recém-criado módulo de “Ética”, no oitavo 

período, com a proposta de propiciar debates sobre Ética no seu sentido mais 

amplo, e não somente restrita àqueles aspectos relacionados à conduta 

médica. 

Por conta da pandemia do COVID19, as atividades remotas se tornaram 
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um desafio para todos nós, alunos e professores. Nossos encontros 

presenciais, com a participação de palestrantes das mais diferentes áreas do 

saber, foram substituídos por palestras virtuais e encontros síncronos virtuais. 

Neste cenário, no módulo de Ética do primeiro semestre de 2020, propus como 

atividade não obrigatória que os alunos escrevessem textos sobre alguns dos 

temas debatidos. Fiquei agradavelmente surpreso com a qualidade dos textos 

recebidos e achei que esse material merecia ser publicado. Os autores ficaram 

empolgados com a ideia. Com o apoio do nosso Reitor, Professor Antônio 

Cláudio Lucas da Nóbrega, do Coordenador do oitavo período, professor 

Carlos Augusto Faria, e da Bibliotecária e Documentalista Danúzia da Rocha 

de Paula, esse projeto se tornou realidade e tenho convicção que estamos 

produzindo um livro que será muito útil nos cursos de medicina.  

 
Prof. Dr. José Carlos Carraro Eduardo 
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Apresentação 

 

 

Ao chegar à Universidade Federal Fluminense como docente, em 2009, 

me deparei com um currículo muito diferente daquele que havia cursado e 

acompanhado durante os anos da minha atividade profissional como servidor 

técnico-administrativo em um hospital universitário de uma grande universidade 

pública, e como docente, em uma universidade privada. 

Como a tendência a nos cristalizarmos em conhecimentos adquiridos e 

a nos fecharmos à novidade é uma tentação sempre à espreita, acusei, a 

princípio uma certa estranheza, que foi se dissipando à medida que o contato 

com alguns caros colegas que participaram da concepção e implementação do 

currículo me fizeram “entrar” na lógica da proposta.  

Nestes doze anos em que exerço a atividade docente na UFF, tive a 

oportunidade de coordenar um dos módulos da disciplina de Medicina Integral 

do Adulto e do Idoso IV (MIAI IV), ministrada no oitavo período, posteriormente 

a própria disciplina e, finalmente, todo o período. Essa experiência desafiadora 

e, ao mesmo tempo, gratificante, permitiu que eu, compartilhando a tarefa de 

coordenação com todos os docentes que militam no oitavo período, 

entendesse de forma mais profunda a proposta curricular. Com isso, se tornou 

imperativo buscar a sua implementação, incrementando a integração de 

conteúdos e avaliações. 

O oitavo período é o momento em que os discentes estão estudando as 

condições médicas de maior complexidade, e já começaram, em sua maioria, a 

estagiar em serviços de Emergência, Terapia Intensiva e Obstetrícia. Desta 

forma, constitui um momento privilegiado para que os questionamentos e 

dilemas éticos surgidos no decorrer do curso (na iniciação científica, no 

relacionamento discente-docente-instituição, na discussão da relação com a 

indústria farmacêutica e na prática médica) sejam discutidos e aprofundados. 

O módulo de Ética, coordenado pelo caríssimo professor José Carlos 

Carraro Eduardo, faz parte da disciplina de MIAI IV. Não se trata de um módulo 

de aulas tradicionais. Tendo como ponto de partida a escolha feita de comum 

acordo entre o professor e a turma dos temas que serão abordados, desperta o 

interesse e a participação dos discentes nos debates com o docente e os seus 
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convidados. Em tempos pré-pandemia, salas repletas, mesmo sem a 

formalidade da obrigatoriedade da presença.   

Durante a pandemia de Covid19, que não deu outra opção à 

universidade senão aderir ao ensino remoto, a discussão de temas éticos 

tornou-se mais premente. A suspensão das aulas presenciais, com a 

interrupção do curso por aproximadamente cinco meses, foi um tema que 

suscitou muita inquietação. A desigualdade no acesso à internet e aos 

dispositivos para acompanhar as atividades teóricas do curso, a dificuldade 

financeira, trazendo consigo a demanda dos discentes de não atrasar a 

conclusão do curso a despeito da falta de atividades práticas, o despreparo dos 

docentes para utilização dos programas para ensino remoto, as questões de 

Saúde Mental, provocadas ou agudizadas pelo isolamento social, entre tantas 

questões, vieram à tona com força. 

Durante o segundo período letivo de 2020, ministrado entre fevereiro e 

maio de 2021, o professor Carraro propôs, como atividade de conclusão e de 

avaliação do módulo de ética, que os discentes escrevessem um artigo de 

opinião sobre um dos temas abordados durante as aulas.  Grande provocação 

para eles, divididos entre o cansaço pelas longas horas diante das telas dos 

computadores e celulares, o desânimo pela continuidade da situação grave da 

pandemia, sem perspectiva de resolução em curto prazo, e o desejo de 

continuar o curso e expressar a própria reflexão sobre os temas propostos. 

Sim, porque o módulo de ética busca que os discentes reflitam sobre os 

problemas, e não recebam passivamente informações e regras sobre o que 

seja ético ou não! A provocação foi aceita por 22 discentes, e que resultado 

interessante! Quanto desejo de bem, de uma sociedade mais justa, de respeito 

à liberdade individual estão expressos nos artigos!  

A este ponto, me permito uma pequena digressão e a manifestação do 

meu ponto de vista. Não parece haver dúvidas de que a Ética e a Moral variam 

de acordo com o momento histórico e a região onde o ser humano vive, e os 

posicionamentos manifestados pelos discentes não podiam escapar a tal 

condicionamento. A comunidade acadêmica hodierna é fruto da mentalidade 

gerada pelo Iluminismo - com tudo de positivo que isso carrega -, e a definição 

do que seja ético ou não, sempre mutável, dela nasce. Por outro lado, tal 

mentalidade não foi capaz de impedir o colonialismo, os totalitarismos dos mais 
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variados matizes, e as guerras (passadas e presentes), justificados como 

justos pelos poderes dominantes nos diferentes contextos históricos. Por isso, 

creio que seja importante ter atenção para o risco de reduzir a ética ao fruto do 

debate das várias ideias e/ou ao consenso dos especialistas nos vários temas, 

focada em si mesma e autorreferencial, mesmo com toda a boa vontade de 

fazer o bem. O relativismo levado ao extremo pode ser extremamente danoso, 

como a História é pródiga de testemunhos. Os mais frágeis na sociedade 

normalmente são os primeiros a terem suas opiniões e tradições 

desrespeitadas, sofrendo a imposição de formas de pensar e agir que lhes são 

estranhas, perdendo a autonomia, ou sendo até mesmo eliminados, social e 

fisicamente.  

Voltando aos nossos discentes autores, os artigos revelam um percurso 

humano, muitas vezes iniciados com um fato experimentado pessoalmente, de 

busca do bem comum respeitando o bem do indivíduo. Isso é fundamental para 

a construção de uma sociedade melhor, e precisa ser extremamente valorizado 

e estimulado. 

Portanto, apesar destes tempos tão nebulosos que estamos vivendo, 

podemos continuar a ter expectativas positivas em relação às novas gerações 

de médicos formados na UFF, caso mantenham acesa – e aprofundem, 

julgando tudo o que encontram com o coração (subjetivamente entendido não 

como sentimento, mas como o lugar das características humanas mais puras, 

como as exigências de justiça, de bem, de felicidade, de sentido, de beleza que 

nos constituem), e não a partir de preconceitos ideológicos (ou de qualquer 

outro tipo) - a chama que se mostrou viva nos textos aqui publicados. 

Agradeço o convite para contribuir com esta publicação, e parabenizo os 

autores e o professor Carraro pelo excelente resultado do trabalho. 

 

Prof. Dr. Carlos Augusto Faria 
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Eutanásia/Ortotanásia/Distanásia 
Euthanasia/Orthothanasia/Dysthanasia 

 
 

Amanda Sebestjen Balogh Kiss 
 

Na música “Paciência” de Lenine, temos o verso “a vida é tão rara”, 

trazendo à reflexão uma das maiores questões da humanidade: “Como lidar 

com esse cristal delicado e frágil que é a vida?”. Vários debates com esse tema 

“vida”, de como encaminhá-la ou como vivê-la, nos cercam o tempo todo, mas 

isso nunca será resolvido, especialmente por não termos um consenso sobre 

quando seria seu início e seu fim, imagine sobre seu percurso. Neste artigo de 

opinião, faz-se um recorte analisando as perspectivas sobre o direito ao fim da 

vida em pacientes hospitalizados e em condição terminal, avaliando os 

parâmetros legais, biológicos e emocionais do paciente. 

Sob a ótica de Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, temos que a 

natureza humana seria Bellum omnia omnes e, para viver em paz, realiza o 

contrato social com o Estado, o Leviatã, onde abre mão de suas vontades a fim 

de que o Estado mantenha a paz. A engrenagem da nossa sociedade funciona 

seguindo esse modelo proposto por Hobbes e, a partir dele, percebemos a 

importância de que o contrato social seja bem estabelecido, a fim de evitar 

injustiças e caos social. Trazendo isso para nosso tema, as grandes discórdias 

relacionadas ao assunto “vida”, ocorrem por não termos um contrato social 

bem estabelecido, pois há uma discórdia entre a cultura e religiosidade com as 

novas necessidades sociais, balizado em uma estrutura jurídica repleta de 

lacunas nesse parâmetro. 

No prisma de Émile Durkheim, em seu livro Da divisão do trabalho 

social, analisa-se que a sociedade é "essencialmente um conjunto de ideias, 

crenças, sentimentos de todos os tipos, que são realizados por indivíduos", isto 

é, a sociedade é formada pela fusão entre a consciência individual e coletiva. 

Seguindo o pensamento durkheimiano, temos os fatos sociais como objetos 

externos ao indivíduo e são componentes coercitivos à consciência. A religião, 

segundo Durkheim, é um fato social, portanto esta tem um papel sine qua non 

em nossa estrutura social. Considerando que a sociedade brasileira tem em 

sua matriz a religião cristã, especialmente as raízes católicas, depreende-se os 

porquês de sermos uma sociedade idealizadora da vida, como um presente do 
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Criador, a qual deve ser protegida e resguardada acima de tudo. 

À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “direito à vida é o 

mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à 

existência e exercício de todos os demais direitos”. Nessa perspectiva, aliada 

ao fato social da Religião, muitos acreditam que a vida deve ser defendida 

acima de tudo e acabam por não aceitar a morte como um processo natural de 

todos os seres. Isso tem grande impacto em pacientes hospitalizados e que 

estão à beira da morte. Três caminhos a esses pacientes são possíveis: 

Eutanásia, referindo-se à morte por piedade ao sofrimento de um indíviduo, 

cuja doença é terminal, antecipando a morte; Ortotanásia, a morte natural; 

Distanásia, a prolongação artificial da vida, causando sofrimento ao paciente 

nesse processo. 

Em parâmetros legais, no Brasil, a jurisdição não prevê a Eutanásia, 

sendo caracterizada por homicídio privilegiado ou o auxílio ao suicídio, 

considerado um ato criminoso; a Distanásia, por sua vez, não há jurisdição 

prevista, apenas a Resolução 1.805/2006, do Conselho Federal de Medicina 

permitindo ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 

prolonguem a vida do doente em fase terminal, respeitando a vontade da 

pessoa ou de seu representante legal. Esse conjunto demonstra como, no 

Brasil, instaura-se uma conduta conservadora sobre o tema morte, 

fundamentado até mesmo em sua estrutura jurídica, buscando resguardar a 

vida, a qualquer custo, apesar do dano físico e emocional causado ao paciente 

e sua família. 

Em outra perspectiva, é inegável o avanço das práticas médicas, 

melhorando a qualidade de vida de pacientes com doenças terminais e 

alcançando curas para patologias que, antes, eram vistas como letais, por 

exemplo o HIV/AIDS, entre outras. Isso corrobora para o mito do “médico 

semideus” que paira sobre nosso inconsciente coletivo desde a Antiguidade e 

sustenta o prolongamento da vida, mesmo em condições desumanas, com a 

esperança da cura. Por um lado, é louvável a alegria de ter o ente querido 

consigo ou, no caso do profissional de saúde, a possibilidade de driblar a morte 

para “salvar o paciente”. Por outro lado, a morte é inevitável e, na angústia de 

evitá-la a qualquer preço, geramos gastos exorbitantes ao paciente, à família e 

ao sistema de saúde e não permitimos que a passagem seja feita com 
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dignidade e respeito. 

E como o profissional de saúde, especificamente o médico, se encontra 

nesse embate? Nós médicos, desde de Hipócrates, fazemos o juramento na 

formatura: “Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e 

entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém”, deflagrando grande 

responsabilidade sobre a vida do paciente. Todavia, com as mudanças de 

normas sociais, passamos de meros xamãs incontestáveis, para um facilitador 

no processo em busca da saúde, onde passamos o protagonismo para nosso 

“paciente”, termo que muitos autores preferem substituir para “clientes” ou 

“indivíduo”, transferindo esse cidadão do patamar passivo para o autor principal 

de sua vida e decisões. Nesse contexto, nós como médicos precisamos mudar 

nossa mentalidade e entender nosso novo papel, investir na boa relação 

médico-paciente, entender o paciente de maneira holística e guiá-lo em seu 

caminho para o bem-estar. 

E a questão legal sob os médicos? A intensa judicialização da medicina 

é uma realidade à qual ainda não estamos acostumados. Por uma faceta, ela 

protege o indivíduo de iatrogenias e obriga ao médico a racionalizar suas 

condutas, ponderando sempre o custo benefício de seus atos. Por outra faceta, 

no caso da Eutanásia e Distanásia, impede que o médico cumpra a vontade do 

cliente, colocando-o como criminoso, no caso da Eutanásia, e como negligente, 

no caso da Distanásia. Isso porque, no caso da Distanásia, há uma lacuna no 

código civil, em virtude de vagueza/ambiguidade, que, se por um ponto de 

vista, é dever do médico não causar danos ao paciente, por outro, pode ser 

visto como negligência médica. 

Nesse viés, depreende-se a necessidade da comunidade promover mais 

debates, tanto dentro dos Conselhos de Medicina, quanto em conjunto com a 

sociedade e autoridades legais. Mira-se com isso substituir o jusnaturalismo 

nas questões relacionadas à vida, construindo um juspositivismo, que se 

adapte às novas normas sociais e necessidades tanto da população como da 

equipe de saúde. Dessa forma, reformularemos o nosso contrato social 

hobbesiano, alinhando os fatos sociais durkheimianos, vislumbrando adaptar 

nosso consciente coletivo às necessidades contemporâneas para, assim, 

atingirmos uma medicina que, cada vez mais, permita o protagonismo do 

indivíduo sobre as decisões que competem à saúde dele. 
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Uma breve reflexão sobre eutanásias possíveis 
A brief reflection on possible euthanasias 

 
 

 
Ana Carolina Fortes Bastos da Costa 

 
 

Todo artigo de opinião faz um desenvolvimento gerado a partir de fatos 

que podem ter dois direcionamentos principais: estes podem ser 

majoritariamente guiados por informações técnicas e objetivas ou então serem 

guiados por questões mais subjetivas e emocionais. 

Falando mais especificamente deste tema: 

Eutanásia/Ortotanásia/Distanásia, é possível então focar em definições, 

legislações e números ou então em questões mais amplas e que tocam a 

essência humana e esta é a minha escolha e direcionamento principais, afinal, 

“só faz sentido o que é sentido”. Antes de começar este artigo, preciso, 

inicialmente, apresentar um personagem muito importante que vai guiar nossa 

viagem sobre o tema, o Átila.  

Embora tenha optado por fazer uma abordagem que toque a essência 

humana, preciso informar que o Átila não é um ser da espécie humana. Ele é, 

na verdade, um Golden Retriever, de 16 anos e muito amado. Um cão com 

imobilidade, decorrente da evolução de uma displasia coxofemoral, ainda que 

tratada, com úlcera de pressão, incontinência, baixa visão, audição, câncer e 

metástases espalhadas por todo corpo, incluindo o sistema nervoso central.  

A escolha deste personagem real tem objetivos bem claros. Embora 

esta história pareça distante da tal essência humana, nela é possível 

realizarmos um distanciamento seguro, fazermos projeções e abordagens 

importantes que incluem autonomia, legislação, carga cultural e religiosa, além 

de abordar conceitos como distanásia e ortotanásia, que andam de mãos 

juntas, e embora pareçam tão contrários, na prática, o limite entre ambos é 

realmente tênue.  

A nossa história começa em uma das muitas consultas ao veterinário, 

onde veio a abordagem e proposta relativamente inesperada, na forma da 

seguinte frase: “Vocês (tutores) que sabem até onde devemos ir. O sofrimento 

e a vida dele vai até o limite de vocês, podemos interná-lo ou podemos dar um 
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fim”. 

A eutanásia pode ser entendida como um ato assistido e intencional que 

antecipa a morte de um ser. Seu significado etimológico (do grego eu, “boa”, e 

thanatos, “morte”) significa, em última análise, uma morte boa, sem dores e 

angústias (DE BARCHIFONTAINE, 2002). Este ato é praticado contra (ou seria 

a favor?!) de pacientes portadores de doenças incuráveis e que sofrem, com o 

intuito de garantir uma morte com menos sofrimento, sendo motivada por 

compaixão para que a pessoa (ou animal) em questão não precise mais lidar 

com um sofrimento, considerado insuportável. 

A eutanásia de animais é uma prática legal, comum e amplamente 

difundida, que não causa o mesmo tabu e comoção nacional, nem mesmo de 

grupos religiosos quando comparado a eutanásia de humanos. Segundo o 

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV, 2012), uma das indicações para a 

realização da eutanásia inclui o comprometimento do bem-estar do animal de 

forma irreversível, quando este não pode ser controlado por meio de 

analgésicos, sedativos ou de outros tratamentos.  

Ainda que os animais não consigam exprimir suas vontades, isto é, não 

tenham autonomia para decidir se preferem lidar ou acabar com os seus 

próprios sofrimentos, todos aceitam que matar um animal, além de ter 

embasamento legal, é também moral e um ato de compaixão, porém o mesmo 

não se aplica aos seres humanos.  

Na realidade, quando se trata de seres humanos, a questão se torna 

polêmica, os discursos se exaltam e até mesmo paralelos irreais entram na 

pauta das discussões, como a comparação com o aborto. Qual o motivo 

plausível de negar aos humanos a mesma compaixão garantida aos animais 

que sofrem? Seres humanos estes, capazes de expressar de forma clara suas 

angústias, sofrimentos e vontades. Portanto, negar-lhes a eutanásia não seria 

impor regras que claramente violam suas autonomias?! 

É inegável que muitos discursos contrários são calcados em uma 

ideologia religiosa, mas se a fé é definida como uma crença, esta seria 

essencialmente subjetiva e individual e, portanto, não passível de imposição 

através de uma fonte externa. Em uma última análise, se eu acredito que existe 

um Deus que me proíbe de exercer um ato contrário à vida ou induzir que 

outrem o cometa (ainda que os motivos sejam compreensíveis), como posso 
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obrigar a uma outra pessoa, por vezes ateia, a conviver e arcar com as 

consequências de uma crença que não é a dela? 

Ainda que partamos do princípio que existe um Deus único para todos, 

poderíamos pensar na impossibilidade da eutanásia como uma lei divina, 

passível de condenação. No entanto, é preciso entender que legalidade, moral 

e ética são conceitos distintos. Neste contexto, a moral seria definida como um 

guia sobre como agir, orientado de acordo com cada sociedade e tempo, o que 

são as ações consideradas corretas ou não, e ética por sua vez, é o estudo da 

moral sendo também definida como filosofia moral (CORTINA, 2003). Desta 

forma, não seria esse o caso de considerar a eutanásia como moral e ética, 

mesmo que não seja legal aos olhos da religião?! 

Por sua vez, quando pensamos em cuidados paliativos e estudamos os 

seus princípios, nos deparamos com o princípio de número 3: “não acelerar e 

nem adiantar a morte” (CARVALHO e PARSONS, 2012). Segundo os 

princípios paliativistas, a eutanásia seria baseada em uma premissa de 

sofrimento insuportável, onde nada mais é possível, a não ser a morte. Neste 

contexto, os paliativistas seriam contrários à antecipação da morte porque 

ainda se tem muito a fazer para amenizar o sofrimento, não apenas físico, mas 

também emocional, social e espiritual.  

Neste momento, retornamos ao Átila, que foi adotado por pessoas que 

conseguem financeiramente manter uma rotina cara de cuidados para que o 

sofrimento seja amenizado e que incluem alimentação rica em proteínas, 

vitaminas, fraldas, colchões especiais, óleos, remédios para evitar ou amenizar 

escaras, entre muitos outros. Quantos outros pets não têm a mesma sorte de 

ter tudo isso à disposição no final dos seus dias? Embora estas coisas 

amenizem o sofrimento, seriam suficientes para torná-lo suportável?  

Da mesma forma, falando mais especificamente de Brasil, mesmo que 

exista o SUS, que fornece (em tese) cuidados em saúde a todos, quantos 

brasileiros conseguem manter uma rotina de cuidados tão cara para que o seu 

sofrimento seja considerado suportável?! Não seria a impossibilidade de 

realização da eutanásia uma outra medida de caráter elitista? Por outro lado, 

uma condição financeira favorável seria uma garantia de inexistência de 

sofrimento intolerável pelo fácil acesso à assistência em saúde? Nem sempre 

somente o amor e dinheiro são suficientes, esta é uma realidade que temos 
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que encarar de frente.  

De fato, dinheiro nem sempre é a solução para todos os problemas e aí 

retomamos a outra questão importante. Quando o veterinário falou “ou 

internamos, ou damos um fim”, o mesmo não aconteceria muitas vezes com os 

humanos? Embora exista uma campanha crescente contrária à hospitalização 

da morte, é inegável que os CTIs, principalmente os particulares, estão cheios 

de pessoas com sinais de terminalidade de suas doenças incuráveis, 

configurando claramente o que chamamos de distanásia, com a realização de 

muitos procedimentos inúteis e que causam ainda mais sofrimento. Neste 

contexto, não estaríamos infringindo o princípio ético da não maleficência na 

tentativa forçada de prolongar a vida, por condenarmos a eutanásia? 

Condenar esta situação em específico e classificá-la como distanásia é 

relativamente fácil, mas a medicina evoluiu a tal ponto que muitas vezes a 

distância entre distanásia e ortotanásia se torna tênue. Se considerarmos a 

ortotanásia como uma forma de morrer o mais natural possível, sem a 

realização de procedimentos fúteis que prolonguem a vida artificialmente, qual 

seria o limite entre evitar o sofrimento e prolongar a vida, se mesmo a 

diminuição do sofrimento físico já a prolonga, tornando a morte ainda mais 

distante para aqueles que tanto a almejam? O simples uso de corticoide para 

amenizar os sintomas de uma insuficiência adrenal, já não seria, em última 

análise, prolongamento artificial da vida? 

E o Átila? Mesmo com todo o sofrimento, não o internamos e não 

realizamos a eutanásia. Há momentos de dor insuportáveis em que a morte 

parece muito próxima e irremediável, mas outros, como agora, em que escrevo 

este artigo, em que ele simplesmente levantou e andou depois de muitos dias 

totalmente imobilizado, com um sopro de vida que aquece o coração. Nesses 

momentos é inegável pensar “e se?”. E se tivéssemos tomado a decisão de 

eutanásia antes? Ele e nós perderíamos esse momento, que é quase uma 

poesia e milagre, pois tão difícil como se decidir sobre fazer é se decidir sobre 

quando fazer. As doenças, seus sintomas e o sofrimento são flutuantes. Há 

momentos bons dentro do caos, de sofrimento e angústia.  

Mas esse artigo, sendo de opinião, já escuto o meu leitor me 

interpelando qual seria a minha afinal?! Eu sigo achando que a eutanásia deve 

sim ser opção, não só para o Átila, mas para quem a encare como uma 
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solução. Ainda que não seja fácil, ainda que haja incertezas, é preciso saber 

que nem sempre moral, ética e legalidade estão do mesmo lado, mas neste 

caso, seria ideal que estivessem. 
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Eutanásia/Ortotanásia/Distanásia 

Euthanasia/Orthothanasia/Dysthanasia 

 

Letícia Rodrigues Dalben 

 

Falar da morte não costuma ser muito fácil para nós. Para mim, sempre 

foi um assunto muito delicado. Desde muito nova, sempre a vi como inevitável, 

mas tão dolorida que tentei, por muito tempo, não discutir sobre o assunto. 

Lembro que quando decidi ser médica, soube que teria que saber lidar com a 

morte de um jeito ou de outro. Antes de iniciar a faculdade de medicina já havia 

ouvido falar muito sobre eutanásia, prática pela qual se abrevia a vida de um 

inferno incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. Por 

mais que fosse doloroso falar da morte, o assunto da eutanásia nunca me 

causou desconforto, na verdade era quase um alívio. Não percebo a eutanásia 

como meramente a escolha pela morte, mas sim como uma melhoria das 

condições atuais do processo de morte da pessoa, em que a própria decide 

que já não faz sentido o prolongamento dela. 

Antes, não conhecia o significado de ortotanásia, morte natural, sem 

interferência da ciência, buscando ser o menos sofrível possível, e distanásia, 

prática pela qual se prolonga, através de meios artificiais e desproporcionais, a 

vida de um enfermo incurável. Mas, todas as vezes em que pensei no assunto, 

a mesma pergunta vinha à minha mente: será que a quantidade de vida 

adicional compensa a qualidade de vida perdida? E claro, como para todos os 

grandes questionamentos, a resposta não é tão simples como gostaríamos. 

No Brasil, a eutanásia é caracterizada como homicídio, mesmo em se 

tratando de eliminação de um sofrimento constante em um paciente terminal. A 

eutanásia sempre foi encarada pelo direito pátrio como um ato ilícito criminal. 

Inclusive considerada uma ilicitude ética, pelo atual Código de Ética Médica 

que em seu artigo 66, diz: “Utilizar, em qualquer caso, meios destinados a 

abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsável 

legal”. Portanto, a eutanásia é definida como crime de homicídio, devidamente 

tipificado, no Código Penal Brasileiro, no artigo 121, parágrafo 1º. O artigo 6º 

do atual Código de Ética Médica diz: “O médico deve guardar absoluto respeito 
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pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará 

seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio 

do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra a dignidade e 

integridade”. Percebemos que a nossa Constituição nos assegura o direito à 

vida plena e abomina uma morte indigna. Mas o meu questionamento é: nossa 

constituição defende qual vida? Uma vida em estado lastimável, repleta de 

agonia e dor é digna de ser vivida? 

Na minha ótica como profissional de saúde, também entendo como 

possa ser contraditória a ideia da eutanásia. Os profissionais de saúde se 

comprometem com o ato de cuidar, individualizado e integral e promovem o 

respeito pela dignidade humana e o respeito do consentimento informado. Em 

matéria de consentimento, entendemos que o paciente deveria poder decidir 

sobre o seu processo de saúde/doença, mas isso depois não se traduz na 

prática, visto que, se desejar pôr término à sua vida, isso não é legal. 

Para nos fazer refletir, trago a seguinte observação: segundo a 

Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos "são aqueles que 

melhoram a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias que enfrentam 

o problema associado com doenças terminais, com a prevenção e a privação 

de sofrimento, por meio da identificação antecipada, da avaliação precisa e do 

tratamento da dor e de outros sintomas, sejam físicos, psicossociais e 

espirituais". Assim, um questionamento importante a ser levantado é: será que 

o nosso país possui uma rede de cuidados paliativos eficaz, segura e suficiente 

para que se possa promover melhores condições na última etapa de vida?  

Mesmo que o cenário perfeito exista, cabe outro questionamento: será 

que todas as pessoas, mesmo com acesso aos melhores cuidados paliativos 

possíveis, estariam dispostas a permanecer vivas na situação em que se 

encontram? A questão da eutanásia mexe com o exercício da individualidade, 

mas após abordarmos o que a nossa Constituição e as nossas Leis falam, 

percebemos que essa individualidade está quase exclusivamente condicionada 

a nossa sociedade. 

Fica claro para mim que quando começamos a sentir que a nossa 

prolongada existência deixou de ter qualquer relação com as experiências 

físicas, racionais ou emocionais que mais valorizamos, o fim parece 
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perfeitamente razoável e até desejável para muitos de nós. Pensar desta forma 

não é loucura, nem patológico. 

A prática da ortotanásia por sua vez, não encontra impedimento legal, 

nem ofende princípio algum já estabelecido no direito, mas por ser vago ao 

conhecimento comum da maioria das pessoas, já teve a regulamentação de 

sua prática impedida por liminar solicitada pelo Ministério Público Federal. 

Atualmente, a prática não apenas é permitida, como também é vista como 

caminho para fazer valer a dignidade da pessoa humana. 

Ao falarmos de ortotanásia, deixamos claro que não é permitido que o 

paciente morra por falta de cuidados. Trazemos uma situação em que o 

paciente já recebeu o tratamento adequado, mas sua morte é inevitável. 

Prolongar sua vida significa prolongar seu sofrimento. Permitir que um paciente 

em sofrimento e com morte iminente morra é garantir sua dignidade.  

Em 2006, foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina, a Resolução 

nº 1.805, visando a regulamentação da ortotanásia no Brasil. Somente em 

2010 ela foi autorizada pelo Ministério Público Federal no novo código de Ética 

Médica. A Resolução nº 1.995/2012 do Conselho federal de Medicina define a 

chamada Diretivas Antecipadas de Vontade como o conjunto de desejos, 

prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 

tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado 

de expressar livremente a sua vontade. O paciente consegue deixar registrado 

seus desejos como não querer ser submetido a tratamentos ou abrir mão de 

procedimentos invasivos, como reanimação cardiorrespiratória ou doação de 

órgãos. Acredito que essa garantia é um grande ganho de dignidade da vida. 

Por tudo que foi exposto, defendo a ortotanásia como forma de morte 

digna, ou de "bem morrer" a pacientes terminais. Nada há de ilegal nessa 

medida. 

Toda a questão da eutanásia, distanásia e ortotanásia tem um peso 

religioso muito grande, principalmente no Brasil, que apesar de ser um estado 

laico, possui uma influência importante de religiões como catolicismo e 

evangelismo. Importante salientar que a igreja católica aprova a ortotanásia, 

manifestando-se favoravelmente em diversas situações, como João Paulo II já 

esclareceu: “distinta da eutanásia é a decisão de renunciar ao chamado 

'excesso terapêutico', ou seja, a certas intervenções médicas já inadequadas à 
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situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se 

poderiam esperar, ou ainda porque demasiado pesadas para ele e para sua 

família. Nestas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, 

pode-se em consciência renunciar a tratamentos que dariam somente um 

prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os 

cuidados normais devidos ao doente em casos semelhantes”. 

A distanásia, terapia prolongada, enxerga o processo de morte como 

algo apavorante, devendo ser evitado o máximo possível. Com o avanço da 

medicina, tem sido possível manter a sobrevida de pacientes graves por longo 

período nas UTIs, principalmente devido à evolução e inovação tecnológica. O 

limite terapêutico se torna assim difícil de ser identificado. Quando não mais 

existem possibilidades de cura, manter todas as intervenções gera o 

prolongamento da agonia e da morte do paciente, que é a distanásia. 

As UTIs passaram a ser um gerador de dilemas éticos, no que se refere 

à excessiva utilização de tecnologias. Nesse cenário, surgem os cuidados 

paliativos, como uma esperança de humanização do processo de morte, 

especialmente nas UTIs. Implementar os cuidados paliativos como tratamento 

para os pacientes tidos como fora de possibilidades terapêuticas é propor uma 

nova cultura de respeito e dignidade ao ser humano nesse momento tão difícil, 

em que encara a própria morte. Mas como já levantei esse questionamento 

acima, continuo reafirmando que apesar de toda qualidade de vida, do respeito 

e da dignidade que os cuidados paliativos promovem, permanecer na situação 

em que se encontram, de enfermidade e agonia não é a escolha de muitos. 

Iniciei esse texto dizendo o quanto a morte é um tabu, e afirmo o quanto 

é imprescindível o seu debate a fim de nos tornar mais humanos e conscientes 

da dignidade da vida, minimizando o sofrimento dos pacientes e dos seus 

entes queridos. Todo o paciente deve ter sua decisão respeitada sobre o seu 

tratamento médico baseando-se nos princípios da pessoa humana e da 

autonomia. 

Posto isso, reafirmo minha opinião que o homem nasceu para viver 

intensamente, plenamente, com saúde física e mental, vivenciando com 

dignidade a sua integridade física e psíquica. Por isso sou adepta do ato 

extremo e humanizado e contra o que propõe o Código Penal. Não enxergo 

nada além de racional e humano. Tenho certeza que em certos estados a que 
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se vêm submetidos os doentes terminais, a eutanásia seria um ato banhado de 

humanidade. 
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A morte nem sempre chega cedo 

Death does not always come early 

 

Luísa Teles Freire Campos 

 

 

A morte não chega brevemente para todos. Em alguns casos uma 

doença séria pode se arrastar por anos, gerando muita discussão sobre a 

melhor maneira de conduzir cada caso. Nesse sentido, surgem as práticas de 

eutanásia, ortotanásia e distanásia. Para discorrer sobre esses conceitos, é 

preciso entender que eles serão discutidos a partir da perspectiva do paciente 

grave sempre, e que se limitar a definição apenas é uma maneira superficial de 

abordar um tema que necessita de uma infraestrutura de pessoas e tecnologia 

para ser colocada em prática. 

Eutanásia significa, na teoria, ato de proporcionar morte sem sofrimento 

a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis, 

enquanto ortotanásia é o ato de não prolongar a vida de paciente com afecção 

incurável, e distanásia por sua vez envolve prolongar a vida através do 

tratamento. 

Com os avanços médicos e tecnológicos dos últimos séculos, fomos 

capazes de postergar a vida de pacientes com doenças crônicas e sem cura, 

contudo, deve-se perguntar a partir do princípio da bioética, o quanto é 

aceitável manter um indivíduo de maneira não orgânica, muitas vezes sem 

interação com o meio e pessoas, nessa “vida”. 

Nessa perspectiva surgem diversos dilemas morais sobre o tema. No 

Brasil, hoje, a eutanásia é proibida por lei e considerada homicídio. Contudo, 

essa decisão não fere, em primeiro lugar, o princípio da autonomia? Aquele, 

que se traduz na liberdade para decidir sobre o que considera bom ou não para 

si, desde que seja capaz para isso. Se o paciente entende que a morte faz 

parte de um processo natural, não possui um quadro depressivo e deseja 

escolher encurtar seu tempo de encontro com a “morte certa” isso não deveria 

ser de escolha do paciente? 
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Nesse sentido, entende-se que o direito à dignidade humana faz parte 

dos direitos fundamentais do ser humano. Ferir o princípio da autonomia é 

retirar a dignidade dessa escolha e muitas vezes, intensificar um processo 

desumano de cuidado. 

Muitos argumentam que a eutanásia voluntária (aquela em que o 

enfermo de fato expressa o seu desejo de morrer) poderia até fazer sentido 

dentro, de como me referi no início do texto, do que podemos chamar de 

“teoria”. Na prática, contudo, seria complexo distinguir o que de fato é vontade 

do paciente e o quanto não estamos, por exemplo, dentro de um quadro de luto 

patológico pela contemplação da finitude tão próxima. Sendo que, é preciso 

considerar as situações em que, na prática, muitas vezes esses pacientes 

graves não conseguirão expressar suas opiniões. A não ser, claro que isso 

possa ser discutido com antecedência. 

Outro direito supostamente em cheque quando se fala em eutanásia é o 

direito à vida. No entanto, por mais importante que seja, quando analisadas as 

circunstâncias, percebe-se que, na verdade, não há violação alguma, visto que 

estamos falando de pacientes verdadeiramente graves e que já tem a morte 

como um processo estabelecido e, claro, não havendo perspectiva de 

alteração desse quadro com a medicina existente.  

Na contrapartida do conceito de eutanásia, tem-se a distanásia. Hoje, se 

repudia a busca por um prolongamento desumano da vida. Tanto que em 

2012, o Conselho Federal de Medicina aprovou a Resolução CFM 1.995, que 

dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, deixando 

claro que o paciente tem autonomia, junto ao seu médico, de decidir sobre a 

não realização de procedimentos inúteis em fase de terminalidade da vida. A 

resolução assegura ao paciente o direito de não prolongar seu sofrimento. 

Afinal, um dos princípios básicos da medicina é que a intervenção não gere 

mais adoecimento que a própria doença. 

Se a eutanásia é cheia de controvérsias e a distanásia é repudiada, 

apesar de ser uma prática frequente em centros de CTI especialmente para se 

evitar problemas legais e jurídicos para os médicos plantonistas que não 

possuem uma relação médico-paciente estabelecida com o doente e sua 

família previamente. A ortotanásia, que vem ganhando mais espaço, parece 

ser uma solução consistente, tanto na literatura, quanto no que tange a opinião 
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médica e jurídica a respeito do assunto. Contudo, faltam ainda maneiras de se 

treinar equipes de saúde para lidarem com essa situação. 

Assim como na eutanásia, a ortotanásia visa a morte com dignidade, 

evitando manter o paciente vivo a todo custo sem se preocupar com o 

excessivo sofrimento a ele causado, no entanto, diferentemente da eutanásia, 

a ortotanásia não visa o encurtamento da vida, trata-se simplesmente da 

interrupção dos tratamentos quando estes se tornam inúteis. A corrente 

doutrinária predominante equipara os conceitos de eutanásia passiva e 

ortotanásia. Em ambos os casos não há o encurtamento da vida, apenas a 

interrupção de tratamentos que se tornam ineficazes, a morte decorre 

naturalmente do avanço gradual da enfermidade que acomete o paciente. 

Uma coisa é fato, quando se trata do tema de como lidar com o final da 

vida, se trata de uma questão que traz diversas emoções à tona, muitas vezes 

de maneira inconsciente, devendo-se seguir o parâmetro universal de 

conhecimento na área da saúde: o conhecimento científico. É preciso de mais 

pesquisas com números, métricas e parâmetros validados para como se 

aplicar, na realidade do nosso país, maneiras mais humanas de se encarar a 

morte. Considerando, principalmente, que no quesito de decisão médica, deve-

se respeitar a religião de cada paciente, mas não se deve usá-la para guiar a 

conduta a ser seguida universalmente. O conhecimento científico não deve ser 

barrado por discussões acaloradas, deixemo-nos esses para os filósofos. Nós, 

em um certo sentido, precisamos entender que nosso papel como médicos é 

muitas vezes estar ao lado, como o exemplo dos obstetras (do latim aquele que 

fica ao lado), e deixar a natureza, com mínimas intervenções, seguir seu 

percurso. 

Até que apareçam curas para todas as doenças, essas serão 

discussões que cercam nossa realidade. E vide a pandemia que enfrentamos 

hoje, sempre teremos novas doenças e limitações no nosso conhecimento para 

tratá-las. 

Segundo Fernando Pessoa, “A morte chega cedo/ pois breve é toda 

vida”. Não devemos deixar então, que a morte se estenda, e deixe marcas tão 

grandes a ponto de serem protagonistas no caderno de memórias no nosso 

paciente. 
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Desafios da prescrição 

Prescription Challenges 

 

Maria Victoria Borges de Oliveira  

 

 

A medicina e a indústria farmacêutica estão intimamente relacionadas e, 

no contexto do tratamento de patologias, é quase impossível dissociá-las. Com 

o avanço científico e tecnológico, a cada dia surgem novos medicamentos, 

novas apresentações de fármacos já conhecidos, novos produtos e novas 

terapias. Entretanto, além da ciência e da tecnologia, a busca por mercado e 

lucro também avança a cada dia e pode ser observada até no consultório, onde 

na própria sala de espera podemos perceber a grande receptividade atribuída 

aos representantes farmacêuticos e, não raro, os presentes pessoais que estes 

levam aos prescritores. Esse cenário propicia a realização de uma reflexão 

pontual acerca da relação de médicos e a indústria (personificada pelos 

representantes nesse caso): será que o receituário daquele médico seria o 

mesmo se ele recebesse em seu consultório apenas as amostras e 

informações acerca dos novos produtos sem os presentes, brindes e benefícios 

pessoais que as acompanham? 

Os benefícios oriundos dessas visitas são inegáveis: proporcionam que 

os especialistas conheçam novos fármacos, drogas, apresentações e assim, 

permitir que os clientes tenham acesso às novidades do mercado, possam 

testar a substância antes de comprá-la devido à distribuição das amostras, e 

conheçam fármacos que possuem melhor comodidade posológica ou até 

mesmo menos efeitos colaterais. Contudo, esses benefícios não amenizam, 

nem anulam as infrações à ética médica pertinentes a essa relação. A ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proíbe que seja oferecido pelos 

propagandistas qualquer tipo de premiação ou privilégio que possa incentivar o 

profissional a prescrever os medicamentos da sua empresa, o que é 

constantemente burlado e comumente observado nas recepções de 

consultórios, onde é possível constatar presentes de diferentes categorias e 

com as mais distintas finalidades destinados aos prescritores. 
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Muitos médicos podem alegar que a relação com os representantes já 

ultrapassou o nível profissional e se tornou de amizade devido ao grande e 

frequente contato entre eles. Tal fato pode ser verdade em alguns casos, mas 

não deve ser usado como álibi dessa prática, pois as relações pessoais e troca 

de presentes entre amigos não deveriam ocorrer no ambiente de trabalho, em 

horário de expediente e enquanto os pacientes aguardam atendimento na sala 

de espera, nesse cenário deveriam ocorrer as trocas profissionais 

exclusivamente. É importante ressaltar também que o cargo de propagandista 

demanda boa comunicação, envolvimento do prescritor, boa fluência verbal e 

alto poder de persuasão, pois sua função é convencer que seu produto é o 

melhor e trará mais benefícios, passar a imagem de um “amigo” que aconselha 

sobre o uso de determinado item é uma boa estratégia de marketing e que, na 

maioria das vezes, funciona. A questão é que além das “dicas” essa figura de 

amizade ainda proporciona presentes, desde os mais simples aos mais finos, 

reforçando uma imagem altruísta, que apenas visa o bem estar e melhorias. 

Dessa forma, essa mescla entre o profissional e o pessoal promove a falsa 

sensação (propositalmente ou não) de que não se está burlando o que é 

previsto. 

Essas pequenas corrupções que ocorrem promovem o questionamento 

acerca da qualidade da prescrição realizada e da sua veracidade. Se o 

prescritor se beneficia de alguma forma através de um laboratório específico, 

ele poderia realizar uma prescrição direcionada para seus pacientes? Ou 

poderia prescrever produtos que não são tão necessários àquele indivíduo 

(como cosméticos ou vitaminas) simplesmente porque recebe viagens, brindes, 

produtos para uso pessoal ou privilégios daquela marca? São dúvidas 

pertinentes para analisar a qualidade da prescrição, pois cada um desses 

produtos onera o paciente, não é isento de efeitos adversos e, principalmente, 

fere a ética médica e a honestidade da sua relação com seu paciente (se a 

recomendação possuir um viés devido aos benefícios recebidos). Esse tipo de 

atitude é irresponsável, pode ser iatrogênica e fere a ética profissional. 

Sabe-se que o CFM (Conselho Federal de Medicina) aprovou a 

resolução CFM 1.939/2010 que proíbe a distribuição de cartões e cupons de 

desconto em medicamentos, o que representa uma forma de coibir essa 

permuta. Entretanto, isso não impede que uma medicação, um produto de 
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determinado laboratório ou até mesmo a realização da compra em uma 

farmácia ou drogaria específica sejam indicados, mesmo que sem desconto, 

para os pacientes. Contudo, em determinados estabelecimentos o uso dos 

cupons foi substituído pela apresentação da receita com o CRM ou carimbo do 

médico como forma de registrar que a prescrição daquela substância foi feita 

por determinado profissional, permitindo assim que essa relação de troca seja 

mantida mesmo com a proibição. 

É de conhecimento geral que as práticas supracitadas são proibidas e 

antiéticas, no entanto parece que muitas pessoas preferem ignorar o fato de 

que representam uma violação, talvez por acreditarem que tais infrações não 

sejam “tão graves” ou por serem beneficiadas direta ou indiretamente por elas, 

através de descontos, amostras ou brindes. Médicos, pacientes, secretários, 

recepcionistas, auxiliares, enfermeiros, farmacêuticos entre outras profissões 

geralmente são conscientes acerca desses fatos e se mantêm alheios a eles, o 

que faz com que muitas pessoas os normalizem justamente por serem tão 

comuns e corriqueiros. 

Dessa forma, é necessário mais que resoluções do CFM e da ANVISA 

para inibir essas práticas no cotidiano. Seriam necessárias ações de 

fiscalização e conscientização de profissionais e pacientes acerca de quais 

atividades representam infrações. É importante esclarecer que tais medidas 

não têm como objetivo coibir a relação saudável entre a indústria farmacêutica 

e médicos, pois como já citado anteriormente, são benéficas por ampliar as 

opções de tratamento, apresentar novos produtos e medicações e distribuir 

amostras para que os pacientes possam avaliar um produto e conhecê-lo. Essa 

conscientização poderia promover uma reflexão por parte dos prescritores e até 

mesmo por parte dos pacientes acerca do que consta nos receituários. 

Provavelmente demandará um certo tempo para que aconteçam avanços 

nesse sentido, pois muitos pacientes e clientes ainda não conseguem enxergar 

esse sistema como potencialmente prejudicial por influenciar na prescrição 

racional de medicamentos, pois se veem diretamente beneficiados com os 

descontos e produtos recebidos. A busca por uma relação entre a medicina e a 

indústria farmacêutica mais transparente, responsável e ética se tornou um 

grande desafio para a sociedade, mas poderá ser alcançada a longo prazo com 

comprometimento e seriedade. 
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Eutanásia, distanásia e ortotanásia: Uma reflexão sobre a finitude da vida 

Euthanasia, dysthanasia and orthothanasia: A reflection on the finitude of life 

 

Rassyre de Jesus Ferreira dos Santos 

 

Sempre pensamos sobre como queremos viver nossos dias, sobre 

planos que queremos realizar seja amanhã ou daqui a uma década, como 

queremos viver e o que queremos ter aos 70, 80 ou mesmo 100 anos de idade. 

É comum pensarmos na finitude da vida como algo distante e impalpável, afinal 

ninguém quer que a morte venha. Todos querem ter uma vida longa e feliz e 

desejam algo para conquistar. Seja uma vida com muitas viagens, ou com 

muito lazer, ou com grande acúmulo de bens materiais, ou ter e cuidar de 

filhos. Ter uma velhice confortável cercada de pessoas amorosas para quando, 

enfim, vier a morte, que seja tranquila e indolor.  

Porém, a realidade do fim da grande maioria das pessoas não é assim. 

Geralmente o fim chega trazendo consigo muita dor e sofrimento e nem todas 

têm a chance de viver longos anos e acumular rugas na pele. A triste realidade 

é que o fim uma hora chega, mais cedo para alguns e mais tarde para outros 

de uma forma rápida e brutal ou de uma forma lenta e dolorosa. Desde o jardim 

de infância aprendemos que os organismos vivos “nascem, crescem, se 

reproduzem e morrem...” É um conceito básico da biologia. A morte faz parte 

do ciclo natural da vida. 

“A morte – esse pior que tem por força que acontecer; 

Esse cair para o fundo do poço sem fundo; 

Esse escurecer universal para dentro; 

Esse apocalipse da consciência, com a queda de todas as estrelas – 

Isso que será meu um dia, 

Um dia pertíssimo, pertíssimo, 

Pinto de negro todas as minhas sensações, 

E é a areia sem corpo escorrendo-me por entre os dedos 

O pensamento e a vida.” 

(CAMPOS, 2002, p. 195, grifos nossos) 

Os conceitos de eutanásia, distanásia e ortotanásia surgem nesse 
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momento de finitude da vida. Não planejamos como queremos que sejam 

nossos últimos instantes, pois nem sempre o destino nos dá esse direito, mas 

diante de um diagnóstico de doença terminal ou da proximidade da falência 

orgânica natural essa é uma possibilidade, planejar como quer passar os 

últimos instantes. Diante desse cenário surgem muitos questionamentos: até 

quando vale a pena prolongar a vida quando o final já é certo? Devemos nos 

conformar com o ponto final ou tentar a todo custo prolongar nossos dias 

mesmo que eles sejam inconscientes em uma cama de hospital cercada de 

aparelhos? As respostas para esses questionamentos são muito particulares e 

dependem do ponto de vista de cada indivíduo.  

 

“O sofrimento de perceber a nossa mortalidade não começa somente 

no processo de morrer. Esse assombro já está presente na 

possibilidade de um diagnóstico, quando estamos apenas na 

expectativa de receber o resultado de um exame, por exemplo. O 

percurso entre a certeza do diagnóstico de uma doença ruim e 

incurável e a morte é acompanhado de sofrimento.” (ARANTES, 

2016) 

Eutanásia é quando se decide por antecipar a morte de um paciente que 

se encontra em uma situação clínica incurável e de sofrimento. Pode ocorrer 

por dois meios: de forma involuntária ou voluntária. A forma involuntária é 

quando ela é realizada por outra pessoa que toma a decisão com ou sem o 

consentimento do paciente. A forma voluntária é quando é realizada a pedido 

do paciente ou por ele próprio. Um caso que ganhou a atenção da mídia sobre 

esse tema foi o da americana Brittany Maynard de 29 anos que decidiu por dar 

fim a sua própria vida "assim que achasse o momento certo para tal" (BBC 

News, 2014). Devido a um câncer cerebral, glioblastoma, em fase terminal, ela 

optou por escolher quando e onde morrer antes que a doença a deixasse 

incapacitada e causasse mais dor e sofrimento a ela e aos seus familiares. 

Esse é um assunto polêmico em que a comunidade científica ainda não tem 

um consenso. O fato é que no Brasil essa é uma prática ilegal e inclusive 

considerada uma ilicitude ética, pelo atual Código de Ética Médica que em seu 

artigo 66 é vedado ao médico “utilizar, em qualquer caso, meios destinados a 

abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsável 
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legal”. 

A distanásia, também conhecida como obstinação terapêutica, se refere 

ao meio de tratamento pelo qual apenas se prolonga a vida biológica do 

paciente, mantendo-o vivo através de aparelhos e meios artificiais. Nesse 

processo de morte não há qualidade de vida, por mais que ela seja prolongada. 

Trata-se de um conceito de prolongamento do processo da morte que irá 

resultar em um desfecho de uma morte penosa tanto para o paciente quanto 

para os amigos e familiares que assistem a pessoa amada definhando num 

processo longo e em uma batalha já perdida. Significa acrescentar dias, horas 

ou mesmo minutos a um curso de vida que já terminou e que muitas das vezes 

já não tem mais consciência do que é e do que foi. 

Já a ideia de morte digna, ou boa morte, está relacionada à ortotanásia. 

Nesse conceito, não ocorre o acréscimo do tempo de vida de forma artificial 

através de procedimentos que ocasionem aumento da dor e angústia e que 

altere o curso natural da morte. O paciente em estado terminal é direcionado 

aos cuidados paliativos para que possa ter uma melhor qualidade de fim de 

vida e diminuição da sua dor e sofrimento. Aqui temos uma equipe 

multidisciplinar que acompanha esse paciente e seus familiares com suporte 

psicológico, pois entende-se que o paciente necessita não só de cuidado físico, 

mas também emocional. Buscando, dessa forma, oferecer bem-estar e 

qualidade de vida enquanto o paciente está sendo assistido no seu processo 

de morte.  

“Cuidados Paliativos consistem na assistência, promovida por uma 

equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida 

do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameace 

a vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, da 

identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.” (OMS, 

2002) 

Aqui podemos perceber um grande conflito da medicina relacionado com 

a ética, espiritualidade e legislações. Esse é um tema com intensa discussão 

em diversos países. No Brasil, contudo, a eutanásia ainda é considerada ilegal 

tanto pelo código penal quanto pelo Código de Ética Médica, sendo um crime 

com penalidade de reclusão. Todavia, há projetos de lei para legalizá-la no 
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país. São muitas as discussões sobre o tema, mas ainda não há um consenso 

ético, por isso, o que vigora no Brasil atualmente é o conflito entre o conceito 

de distanásia e ortotanásia. Na faculdade de medicina aprendemos a como 

cuidar da vida e a como evitar o óbito a todo custo, não refletindo que horas ou 

mesmo dias a mais podem não estar de fato acrescentando algo na vida do 

paciente e seus familiares e só prolongando a dor da perda, medo e 

sofrimento, não aprendemos a como lidar com a morte natural quando esta é 

chegada a hora. Penso que distanásia pode ser considerada uma iatrogenia 

que conduz o paciente a um desfecho repleto de dor. Entretanto, o fato é, que 

nem mesmo a sociedade está ciente do processo natural de morte, para muitos 

enquanto há vida, há esperança, mesmo não sendo essa a realidade. Essa 

atitude não respalda o médico a tomar a decisão pela prática da ortotanásia, 

pois não é bem aceita pela família e sociedade mesmo quando a decisão parte 

de próprio paciente, se ele optar por uma boa morte. Diante do avanço da 

ciência e tecnologia refletindo no campo da saúde, dispomos de muito mais 

métodos que permitam o prolongamento artificial da vida. Por esse e outros 

fatores, a distanásia é, mesmo que de forma inconsciente, a mais praticada na 

atualidade.  

Visando assegurar os princípios da liberdade e dignidade da pessoa 

humana, que são garantidos constitucionalmente, há o Testamento Vital. Esse 

documento permite que uma pessoa, em plenas condições mentais, possa 

decidir sobre a sua futura morte, não ficando essa decisão a cargo de 

familiares ou de outro responsável legal, mas nem todos pensam no assunto 

com tanta antecedência. Geralmente, quando a notícia da proximidade da 

finitude enfim chega, o paciente já se encontra hospitalizado. Nesse caso, uma 

expressa autorização nomeada como Ordem de Não Reanimar (ONR) impede 

a adoção de medidas de reanimação em casos de parada cardiorrespiratória 

que ocorram na fase terminal, nos casos que envolvam doenças que não têm 

cura ou em circunstâncias que resultem em impossibilidade de recuperação, se 

assim for a vontade do paciente. Se o paciente for incapaz de tomar essa 

decisão sobre reanimação em caso de parada cardiorrespiratória, um substituto 

autorizado pode decidir embasado no conhecimento do desejo prévio do 

paciente. Por isso, é importante, mesmo que seja doloroso, discutir as 

preferências do paciente para que este seja respeitado em seu direito de 
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escolher como quer passar seus últimos momentos de vida.  

Dessa forma, diante de tantos debates sobre temas que envolvem o fim 

da vida, cabe ao paciente decidir qual é a escolha que o deixa mais 

confortável. É um dever do profissional de saúde deixar de forma clara e 

acessível ao entendimento as opções para que o paciente tome a decisão da 

forma mais esclarecida possível, e escolha a opção que o deixe mais 

confortável. Seja qual for a decisão do paciente, ela deve ser aceita e 

respeitada pela equipe médica e pelos familiares. Todos nós temos o direito de 

decidir como queremos viver nosso último suspiro de vida.  

 

“Desejar ver a vida de outra forma, seguir outro caminho, pois a vida 

é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um 

excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida.” 

(ARANTES, 2016) 
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Barbas e Cabelos 

Beard and Hair 

Renato Rachman Dargains 

 

Era de noite, a família já havia jantado, deveria ser próximo das 11h da 

noite. A louça ainda não lavada na pia e o clima seco pairava no ar, dúvida de 

qual dos pais iria ter a coragem de sair naquele dia e realizar o que parecia 

atrasado. E, enquanto alguns se preparavam para ir dormir, outros saíam para 

a rua para perder um membro da família. Julie estava muito velha, idosa, 

doente. Havia sido um mês péssimo para ela porque não conseguia andar, 

chorava de dor quando descia escadas, se urinava constantemente enquanto 

moscas e insetos eram atraídos pelo odor fúnebre de um futuro não tão 

distante. Eu tinha 8 anos na época e minha mãe me perguntou se eu queria 

“dizer tchau” para ela, a qual respondi que sim. Não havia tido nenhum contato 

com a morte até então, me parecia ser algo abstrato, meu único referencial 

eram os vilões de filmes e desenhos que simplesmente se desintegravam no ar 

para voltar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Ela foi carregada 

até o carro, e eu sentei com ela no banco de trás, certo de que a medicina 

seria a solução pra todo e qualquer problema que ela estava passando. Eu não 

poderia estar mais enganado. 

Não havia ninguém na clínica, estávamos sozinhos. Ela foi colocada na 

mesa e examinada, minha mãe conversou com a doutora na sala, não 

acompanhei a discussão, talvez uma palavra ou outra como “internada”, 

“arrastar” e “sofrimento”. Eu fiquei olhando-a, fazendo o que podia com um 

carinho, um toque. Só depois de longos minutos percebo que a conversa 

cessou, e instantaneamente noto lagrimas no rosto de mamãe. Foi a primeira 

vez que a vi chorar e ela me disse: “Dá adeus pra ela meu filho, a gente nunca 

mais vai se ver”. Eu mantive o silêncio enquanto segurava sua patinha, a 

morfina e o Kcl corriam no acesso e eu via seus olhos fecharem, e assim perco 

minha melhor amiga da infância. 

Eutanásia, nunca culpei minha mãe por isso. Entendi o dilema de querer 

o bem para um membro da família e não querer perdê-lo. Quando lidamos com 

pessoas, se torna um assunto extremamente complexo e particular, onde em 
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cada caso é fundamental observarmos o todo em um contexto. A maior parte 

dos casos no mundo está associada a um crime, geralmente por decisão do 

profissional de saúde movido por um sentimento de pena pelo sofrimento 

alheio que pode ser apaziguada com o término da vida. Essa prática no Brasil 

é crime e pode gerar reclusão de até vinte anos de prisão. A distanásia 

também é uma prática muito associada a profissionais da saúde, onde 

pacientes são submetidos a inúmeros procedimentos intervencionistas com o 

único intuito de manter o sistema vital operante, a qualquer custo. Essa ideia 

reflete a distância que o médico tem com o conceito de morte e sua infeliz 

inevitabilidade. Como médico devemos nos atentar a prática de ortotanásia, 

uma opção preferível a eutanásia e distanásia, na qual o tratamento 

farmacológico intervencionista causa mais danos que benefícios enquanto 

permitimos uma liberdade expandida para o paciente, que pode escolher o 

local de sua morte, as pessoas com quem deseja passar e o grau de 

consciência durante esse processo. 

Durante o ano de 2020, o mundo se deparou com uma pandemia de 

magnitudes nunca antes vistas, os hospitais sobrecarregaram enquanto as 

ruas se tornaram desérticas. Desses pacientes nos hospitais muitos 

desenvolveram quadros graves e vieram a falecer. Por conta do COVID-19, as 

famílias muitas vezes tinham contato limitado com seus parentes, o que reflete 

várias limitações dos princípios da bioética durante uma pandemia, como a não 

maleficência/beneficência de escolher o tratamento que não havia 

comprovação cientifica – que se tornou muito mais uma jogada política 

prioritária do que um objetivo terapêutico –; a autonomia, cerceando a 

liberdade de ir e vir e a escolha do tratamento; e por fim a justiça, onde 

indivíduos de baixa renda não podiam arcar com custos domésticos, ademais 

de hospitalizações, e por isso continuaram trabalhando, expondo a si mesmo e 

seus familiares ao COVID-19. 

A urgência da vacina também traz esses mesmos paradigmas para os 

profissionais de saúde, os quais são esses indivíduos que são a população 

prioritária de teste em seres humanos de fase 3, ainda mais quando se trata de 

governos autoritários que podem distorcer fatos e opiniões associados aos 

riscos e benefícios da vacina produzida por suas companhias. Muitos 

indivíduos afirmam que a pandemia de 2020 foi uma guerra, travada por 
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governo, cidades e profissionais de saúde contra um vírus novo, mas a 

realidade é que esses acontecimentos foram uma tragédia, perdida em vidas 

humanas, em anos de progresso e em confiança nos líderes de nações e 

organizações em todo o espectro mundial.  

Em meio à descrença do sistema científico, corrupção e 

superfaturamento de respiradores destinados à UTI e escassez de papel 

higiênico nos mercados, as barbas e cabelos crescem.  

A humanidade saiu dessa crise melhor? Ainda é cedo para dizer; o 

calendário chega em dezembro e o ano termina, e relembramos que o fim é 

inevitável. Desde a infância as lições que aprendemos são lembretes de 

resiliência e que os tempos sombrios passam através de nós revelando nossa 

perseverança. 
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Reflexões sobre ortotanásia, distanásia e eutanásia 

Thoughts on orthothanasia, dysthanasia and euthanasia 

 

Kariny de Oliveira Azevedo 

 

No meu primeiro plantão como acadêmica de medicina em um hospital 

público do Rio de Janeiro, me deparei com dois pacientes em parada 

cardiorrespiratória que não responderam ao protocolo de ressuscitação e foram 

a óbito. De certo modo esse acontecimento foi um choque para mim, pela 

primeira vez estive tão próxima de uma pessoa prestes a morrer, e então 

surgiram em mim questionamentos como: será que os médicos deveriam ter 

continuado com a massagem cardíaca? Qual é o limite para definir se é eficaz 

insistir em tal manobra? Além disso, com o decorrer do estágio pude conhecer 

diversos casos diferentes, como o de uma jovem que estava há vários meses 

no hospital em estado vegetativo e o de uma idosa em cuidados paliativos, os 

quais também me fizeram pensar sobre o que seria de fato a boa vida e a boa 

morte. Diante disso, escolhi refletir nesse breve texto sobre eutanásia, 

distanásia e ortotanásia. 

A temática da morte geralmente é deixada de lado em nossa sociedade 

e até mesmo no curso de medicina é muito pouco abordada. Somos sempre 

apresentados às doenças e impelidos a buscar os melhores e mais modernos 

tratamentos a fim de curar o paciente. No entanto, há muitas situações em que 

se esgotam as possibilidades de cura e o médico pode passar a se sentir 

impotente caso seu único objetivo seja extirpar a doença ao invés de realmente 

cuidar do paciente. Recentemente, assisti algumas palestras sobre cuidados 

paliativos que mudaram completamente o meu modo de enxergar o processo 

da morte, bem como solidifiquei em meu aprendizado que o papel do médico é 

o de oferecer cuidado integral ao paciente, o que não necessariamente 

significa que este irá obter a cura de sua enfermidade. Além disso, o 

profissional de saúde deve ter consciência de que cada indivíduo carrega 

consigo sua própria crença do que seria uma boa vida e até mesmo uma boa 

morte e assim sua autonomia, um dos princípios da bioética, deve ser sempre 

respeitada. 

De acordo com Felix et al. (2013) a ortotanásia consiste em não 
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promover o adiamento da morte tendo o cuidado de não provocá-la, logo 

entende-se que não é saudável o prolongamento da vida com meios artificiais 

e procedimentos que resultam apenas em aumento do sofrimento e alteram o 

processo natural da morte. Por isso, este princípio geralmente está 

relacionado com a boa morte ou morte digna. Já a distanásia traduz o 

contrário, trata-se da morte difícil, esse termo é usado para evidenciar o 

prolongamento do processo da morte através de condutas que apenas 

prolongam a vida biológica do paciente, sem prezar pelo seu bem estar e 

dignidade. Em relação a eutanásia, prática ilegal no Brasil, é definida como 

uma conduta cuja finalidade é abreviar a vida, a fim de evitar o sofrimento do 

indivíduo em estágio final de doença incurável ou que vive em estado 

vegetativo permanente. 

Acredito que em nosso meio a distanásia seja a prática mais cometida, 

ainda que de modo inconsciente, pelos profissionais de saúde, tendo em vista 

que muitos não reconhecem a morte como uma etapa inerente à existência 

humana, mas sim relacionada ao fracasso da medicina. Desse modo, tentam 

adotar medidas para evitá-la a qualquer custo, sem pesar o sofrimento do 

paciente e a perda da sua qualidade de vida. Por isso, é preciso que façamos 

uma reflexão sobre qual é o significado da palavra vida para aquele paciente e 

também para nós. Estamos pensando na vida biológica em si, no sopro vital, 

na existência pura e simples ou na qualidade da existência, na boa vida, a qual 

é definida por cada um? Não culpo, diretamente, os profissionais que não 

levam tal reflexão em conta, mas sim o sistema em que estamos inseridos e o 

currículo das faculdades de medicina que geralmente não preparam 

adequadamente os alunos para lidarem com a morte e seu processo. 

Conhecer mais sobre cuidados paliativos despertou em mim um outro 

olhar sobre o paciente terminal. Entendo que tal especialidade está de acordo 

com a ortotanásia ao preocupar-se com o indivíduo e sua dignidade, 

respeitando-o como ser humano, valorizando sua dor, seu sofrimento e 

oferecendo manejo adequado de sinais e sintomas. Com esses cuidados, o 

paciente pode vivenciar o seu processo de morte com a lucidez necessária 

para resolver tudo aquilo que deixou pendente, se reconciliar com parentes, 

refletir sobre o propósito de sua vida e ir de encontro a uma espiritualidade 

nunca antes experimentada, que nada tem a ver com religião, mas pode ter se 
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assim for seu desejo, e enfim morrer no seu tempo e com a dignidade que é 

seu direito. 

Tendo em vista o princípio da autonomia do paciente, venho refletir 

agora sobre a eutanásia, um assunto muito delicado e condenado por 

muitos. Acredito que nesse sentido, cada caso deve ser avaliado com sua 

devida importância. Se o paciente está em franco sofrimento, porém lúcido 

para optar pela eutanásia ou então possui um documento em que está 

registrada sua escolha, caso estivesse passando por tal situação, concordo 

que sua decisão e autonomia devem ser respeitadas. No entanto, pode não ser 

um processo tão simples, principalmente, se for uma solicitação da família. 

Além disso, é muito importante que o paciente esteja recebendo todo o 

tratamento necessário para sua enfermidade, assim como práticas adequadas 

de cuidados paliativos, pois o indivíduo em nenhuma hipótese deve se ver 

impelido a solicitar eutanásia devido ao sofrimento causado pela precariedade 

do serviço de saúde. Desse modo, a questão da eutanásia deve ser debatida 

na esfera legal a fim de que seja adequadamente regulamentada e no futuro 

possa se tornar um direito, prezando sempre pela dignidade e autonomia do 

indivíduo. 
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Os reflexos na sociedade da relação entre a Medicina e a Indústria 

Farmacêutica 

The repercussions on society of the relationship between Medicine and the 

Pharmaceutical Industry 

Ana Carolyna Lima de Castro Vargas 

 

Para dissertar a respeito do tema “ética na relação da medicina com a 

indústria farmacêutica”, de início, é importante ressaltar que a indústria 

farmacêutica surgiu após a Segunda Guerra Mundial, diante do aparecimento 

de grandes corporações farmacêuticas em meio ao período da segunda 

Revolução Industrial. 

Conforme se depreende, a indústria farmacêutica é responsável por 

produzir medicamentos, mas está longe de se restringir a isso: trata-se de um 

setor que visa pesquisar, desenvolver e comercializar drogas farmacêuticas. 

Diante disso, já é possível notar que a relação da medicina com a 

indústria farmacêutica é bastante temerária. Isso porque o Código de Ética 

Médica do Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece que a medicina não 

pode ser exercida como comércio, o que se contrapõe fundamentalmente com 

os interesses da indústria farmacêutica, cujo foco é primariamente comercial. 

O Código de Ética Médica deixa bem claro que a atividade da medicina 

não pode ser exercida como um comércio, visto que atua em serviço da saúde 

do ser humano. O médico deve agir com zelo e dando o melhor da sua 

capacidade, sem considerar o uso da sua profissão com o fim de se beneficiar 

em termos financeiros e profissionais. 

Por outro lado, ocorre que o setor farmacêutico se vale de pesadas 

campanhas propagandistas e programa de vantagens que visam o aumento do 

lucro, e não o bem estar da população. Evidentemente, portanto, quanto maior 

a relação da medicina com as corporações financeiras, maior o prejuízo para a 

saúde do ser humano e da coletividade. 

Creio que, por essa razão, a realidade da medicina atual tem se tornado 

muito desumana. É inegável que cada vez mais a população tem realizado 

exames desnecessários, tem feito usos abusivos de medicamentos, tornando-

se escrava dessa realidade devido ao uso descabido, desqualificado, e cego 
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dos medicamentos. 

Hoje, podemos facilmente encontrar várias farmácias uma ao lado da 

outra, todas em uma mesma área, e mesmo sendo concorrentes, são 

altamente lucrativas. As pessoas estão mais dependentes de medicamentos, 

mas, em contrapartida, não se nota um verdadeiro aumento de qualidade de 

vida. 

É triste imaginar que nossa população, da qual fazemos parte, tem 

utilizado os medicamentos sem pensar nos efeitos adversos, e nas 

repercussões em outros sistemas do organismo, como o renal e hepático. 

Saúde, bem-estar, felicidade, qualidade de vida, são impossíveis de 

serem comprados. Ninguém é capaz de ir a uma drogaria e pedir uma caixa de 

“bem-estar”, uma pílula de “felicidade”. O que se compra são remédios, drogas que 

tratam determinado sintoma, mas raramente atacam a causa do problema. 

Em outras palavras, é possível observar que o objetivo da produção 

farmacêutica tem consistido em tratar primordialmente os sintomas das 

doenças, e não a cura, é claro, tendo em vista que a doença é muito mais 

lucrativa do que uma pessoa curada. Medicamentos voltados para doenças 

crônicas, por exemplo, são paliativos no sentido de não tratarem a causa de 

fato, e sim os sintomas. 

Do mesmo modo, o alvo da indústria farmacêutica não são os pacientes, 

mas os médicos, pois são estes que prescrevem os medicamentos que 

favorecem a venda dos produtos e, deste modo, passam a ter um papel de 

intermediário na lógica de mercado. Os compradores das drogas farmacêuticas 

– a população no geral –  são pacientes dos médicos. 

Diante disso, a indústria farmacêutica visa atrair os médicos a partir de 

estratégias de manipulação. Os produtos não são vendidos de acordo com a 

sua qualidade e eficácia, pois passaram a ser vendidos juntos com outras 

ofertas que não visam nada senão convencer o médico a comprá-los, como 

publicação de artigos científicos do médico, distribuição de simples brindes e 

vantagens, por exemplo, que desfiguram os princípios éticos do Código de 

Ética Médica. 

À guisa de exemplo, durante meu curso de medicina, participei de um 

Trabalho de Campo Supervisionado (TCS) em uma clínica da família de Niterói 

em que propagandistas foram falar do seu medicamento entre consultas, o que 
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não é permitido. 

Passa a haver no meio médico atual uma tendência de medicalização de 

todo e qualquer paciente, de maneira que os próprios pacientes se sentem mal 

assistidos quando não se é feita uma prescrição durante o atendimento. 

Médicos que cooperam com esse sistema estão agindo em oposição ao 

Código de Ética, e contra o propósito principal da medicina, a saber, o bem-

estar do paciente, adequando-se a realidade deles. 

Entretanto, em que pese todos esses malefícios, precisamos ter 

esperança e encontrar meios que transformem essa realidade. 

Nós, profissionais da medicina, necessitamos ocupar cargos na 

qualidade de representantes das empresas farmacêuticas, visto que estamos 

muito mais capacitados para entender, a partir de estudos aprofundados, qual 

medicamento é de fato confiável ou não. 

Essa é uma realidade que, felizmente, já está acontecendo, profissionais 

da área médica estão sendo contratados. Penso que o ideal é que haja 

representantes médicos na área farmacêutica sem que eles deixem de lado a 

área médica. É urgentemente necessário que os profissionais trabalhem com o 

remédio certo, para a hora certa e para o paciente certo. 

Creio, também, que é de fundamental importância que os alunos de 

medicina durante o seu aprendizado acadêmico, saibam prescrever 

medicações genéricas por terem custo mais baixo, e se adequando à realidade 

da população no geral, beneficiando as camadas mais pobres da sociedade. 

É importante que os médicos busquem efetivamente se inteirar nas 

pesquisas apresentadas pelas empresas farmacêuticas; é imprescindível que 

os médicos desconfiem dos estudos que lhes são apresentados, conheçam 

mais sobre a empresa fornecedora, realizem avaliação criteriosa do que foi 

exposto, evitando a aceitação pronta do propagandista e colocando – sempre 

em primeiro lugar – a qualidade de vida do paciente. 

A boa notícia é que, apesar de todos esses problemas, há caminhos e 

mudanças a serem realizados que dependem primordialmente de nós, 

profissionais da medicina. À medida em que entendemos o propósito pelo qual 

atuamos – em serviço da saúde do ser humano e da coletividade – é inevitável 

mantermos a esperança e lutarmos por dias melhores. 
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Ética entre médicos e farmacêuticas 

Ethics among physicians and pharmacists 

 

Camilla Ferreira Braga 

 

No artigo “Ética: origens e distinção moral”, o autor Figueiredo (2008) 

aborda a origem etimológica da palavra ética. Segundo o artigo, ética vem do 

grego ethos, e significa “modo de ser” ou “caráter”. Sendo a liberdade fator 

fundamental para o exercício dessa, observamos uma dicotomia de 

comportamentos, inclusive no que tange as relações de trabalho. Se por um 

lado temos a honestidade, a retidão e o respeito como constituintes de uma 

conduta ética profissional; por outro temos aqueles profissionais que cedem a 

atitudes corruptas, valorizando a oportunidade de obter benefícios. Tal fato se 

aplica inclusive na área da medicina. Com destaque na relação entre o médico 

e a indústria farmacêutica, observamos profissionais que colocam a saúde e 

bem-estar dos pacientes em xeque, em prol dos seus interesses pessoais. 

A prescrição de fármacos ocupa importante destaque na rotina dos 

médicos. E tal atividade deve ser feita em total acordo com o princípio de 

nunca fazer o mal. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por sua vez, 

indica seis passos para se fazer uma prescrição racional de medicamentos. O 

primeiro passo seria definir o problema do paciente, depois identificar o objetivo 

terapêutico. Em terceiro lugar, averiguar se o tratamento é adequado para o 

paciente, considerando pontos como eficácia, custo e comodidade. O quarto 

passo indica que a prescrição deva ser clara e legível. É importante também 

fornecer as instruções e informações necessárias para o paciente, como os 

possíveis efeitos colaterais. Por fim, monitorar o tratamento. Infelizmente, na 

prática médica vemos que muitos profissionais ignoram todas essas 

recomendações. O fator primordial para se prescrever um fármaco ou não, ou 

para se escolher uma determinada marca, passa a ser as vantagens fornecidas 

por uma farmacêutica. 

Esta relação entre médicos e empresas farmacêuticas se dá por 

distintas maneiras. É possível encontrar no mercado medicamentos, com o 

mesmo princípio ativo, sendo produzidos por diferentes indústrias. Essas, por 
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sua vez, visualizam a saúde como um negócio e por isso o objetivo principal 

passa a ser os lucros. Como em outras áreas do mercado, o marketing tem 

importante papel na conquista desse objetivo. Na indústria farmacêutica não é 

diferente, desde a visita de representantes propagandistas até o oferecimento 

de gratuidade em congressos, cursos e brindes, o intuito é fazer com que 

médicos indiquem seus produtos ao invés daqueles produzidos pelas 

concorrentes. Nessas situações, cabe ao médico, no exercício do seu papel de 

prescritor, fazer uma análise criteriosa daquilo que lhe foi exposto.  

O Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina (CFM), 

deixa bem claro que a medicina em nenhuma hipótese deve ser exercida sob a 

forma de comércio, visando assim interesses que não sejam o próprio bem-

estar do paciente. Ainda se encontra no Código orientações para a conduta 

médica, que deve ser realizada livre de qualquer interação ou dependência da 

indústria farmacêutica ou de qualquer outra instituição relacionada a fabricação 

ou divulgação de produtos de prescrição médica. A relação com essas 

indústrias pode se dar ainda no âmbito científico. O Código dedica um 

parágrafo para tratar dessa questão, segundo ele, o médico quando autor deve 

valorizar a veracidade das informações apresentadas. Bem como prezar pela 

imparcialidade, manifestando se há algum tipo de conflito de interesse. A 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na resolução - RDC nº 102, 

também proíbe o fornecimento de prêmios e vantagens aos profissionais de 

saúdes habilitados a prescrever medicamento. Desse modo, obedecer tais 

regras implica no exercício adequado da profissão médica, não devendo ao 

médico realizar a prescrição de um fármaco guiado por um viés capitalista. 

Ademais do Código de Ética, no ano de 2012 foi assinado um acordo 

entre o CFM, a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (SBC) com a Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa (INTERFARMA), com o objetivo de criar preceitos que norteariam 

uma boa relação ente médicos e a indústria farmacêutica. Entre os pontos 

apresentados temos: a participação de médicos em eventos a convite da 

indústria, deve ter como fim apenas a transmissão de conhecimento técnico-

científico. E o médico não deve receber nenhum tipo de compensação por 

parte da empresa patrocinadora. Tal corporação deverá escolher os 

convidados de maneira objetiva e plural, e só poderá custear despesas 
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relacionadas a transporte, refeição, hospedagem e taxa de inscrição. Os 

brindes oferecidos deverão ter valor simbólico, como por exemplo, exemplares 

avulsos de revistas.  

Há médicos e empresas que argumentam contra o Código de Ética do CFM, as 

orientações da ANVISA e as normatizações do acordo de 2012, alegando que 

não há má conduta ou práticas antiéticas em se ter uma relação que envolva 

benefícios com a indústria de medicamentos. No entanto, tal prática por si só 

pode ser negativa, uma vez que, prejudica a relação de confiança entre médico 

e paciente. O estudo “The Effects of Public Disclosure of Industry Payments to 

Physicians on Patient Trust: A Randomized Experiment” desenvolvido por 

pesquisadores da Universidade de Harvard, e publicado no Journal of General 

Internal Medicine, em julho de 2017 demonstrou que os médicos que tinham 

um maior envolvimento com farmacêuticas eram tidos como menos honestos e 

menos confiáveis (HWONG; SAH & LEHMANN, 2017) 

Fica claro, portanto, que o médico, como prescritor, deve avaliar cada 

paciente e com base no seu conhecimento científico indicar o medicamento 

mais benéfico para esse. Para exercer seu trabalho com destreza, o médico 

deve se distanciar de situações nas quais a cura e o bem-estar do paciente 

não são o propósito. E tendo como base o juramento de Hipócrates, o médico 

deve ser fiel a ciência, exercer seu trabalho de forma ética e a saúde do 

paciente deve ser o centro da sua atenção.  
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Ética na relação da Medicina com a Indústria Farmacêutica 

Ethics in the relationship between Medicine and the Pharmaceutical Industry 

 

Mariana Fassarella Pierri 

 

Parte da prática médica envolve a prescrição, isto é, a recomendação, 

neste caso, por parte de um profissional habilitado de alguma rotina de 

tratamento/prevenção. Ela pode envolver alguma intervenção alimentar, 

atividade física, medicamentos, dentre outros. No entanto, o mesmo 

profissional que prescreve, não é aquele que produz o produto indicado. Daí 

surge uma relação de interesse, similar àquela que se passa entre um vendedor 

e o potencial cliente: a de divulgação  com o intuito final de consumo. 

De fato, poderia ser essa a dinâmica entre o profissional de saúde e a 

empresa fornecedora de algum insumo de saúde se não fosse interposto o 

conceito de que, na Medicina, tudo que é feito deve visar o benefício do 

paciente e a ética médica deve estar presente em toda a prática desses 

profissionais. Isso significa, dentre muitas outras coisas, que a indicação de um 

produto que será adquirido de alguma forma pelo doente deve se basear 

somente na pesquisa científica, na medicina baseada em evidência, sempre 

levando em consideração suas comorbidades, custo e eventuais efeitos 

adversos, ou seja, a aplicabilidade daquela prescrição na vida do paciente. 

Assim, a prescrição não pode priorizar simultaneamente o bem estar do 

paciente e o sucesso do mercado de medicações, sendo esses dois objetivos, 

muitas vezes, conflitantes. 

Dentro desse cenário, ainda cabe a publicidade desses produtos, o que 

parece justo já que o preço para a produção de uma nova droga é 

aproximadamente de 403 milhões de dólares (em dólares do ano 2000) 

(DIMASI, HANSEN e GRABOWSKI, 2003). Nesse sentido, para evitar que 

tanto profissionais de saúde quanto pacientes sejam reféns de estratégias de 

propaganda, isso é regulamentado de forma detalhada. Em nosso país, a 

primeira vez em que foram impostas regras para esse tipo de atividade foi em 

1931, através de um decreto (ARAÚJO, BOCHNER e NASCIMENTO, 2012). Hoje, 

a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão responsável por 
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essa regulação e a norma sanitária que trata disso é a Resolução - RDC nº 96, 

de 17 de dezembro de 2008. 

Uma diferença básica na divulgação com intuito de venda de 

medicações é que aquelas que podem ser comercializadas sem receita médica 

podem ser propagandeadas em mídias de massa, como televisão, rádio e 

revistas, respeitando diversas regras. Já as medicações com venda sob 

prescrição, podem somente ser divulgadas para profissionais de saúde. Isso 

pode acontecer de diversas maneiras, dentre elas: distribuição de amostras 

grátis e de material científico sobre o produto, visitas ao local de trabalho e, até 

mesmo, oferta de produtos e vantagens. 

Em relação às amostras grátis, estas somente podem ser distribuídas 

pelas empresas aos prescritores em ambulatórios, hospitais, consultórios 

médicos e odontológicos. Vale ressaltar que é vedada a distribuição de amostras 

grátis de medicamentos isentos de prescrição. Nessa mesma RDC, o artigo 38 

deixa bem claro que a visita de propagandistas das empresas produtoras deve 

se limitar às informações científicas e não deve interferir na assistência 

farmacêutica, devendo ser feita de acordo com a Política Nacional de 

Medicamentos. Por fim, em relação ao patrocínio para ida em congressos ou 

outras atividades, essa prática não deve estar condicionada à prescrição ou 

publicidade de medicações específicas. Entretanto, em relação a esse tipo de 

patrocínio, a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de 

Produtos para a Saúde (ABIMED) proibiu em 2018 o financiamento de 

médicos para ida a eventos – como oferecer a entrada, acomodação, 

passagens – o que informalmente acabaria por vincular este profissional a 

escolher certas marcas em seu dia a dia. 

No entanto, a interação entre os profissionais prescritores e a indústria 

farmacêutica infelizmente envolve diversos pormenores que extrapolam essas 

regulamentações e que são difíceis de serem diagnosticadas. Dentre essas 

práticas, destaca-se o fato de que essas indústrias, muitas vezes são as 

patrocinadoras dos estudos científicos envolvendo novas medicações e, muitos 

desses produtos não apresentam vantagens relevantes em relação a outros já 

existentes no mercado. 

No que diz respeito ao financiamento de estudos, apoiar e permitir a 

realização de várias pesquisas pode determinar sua influência nos resultados. 
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Utilizar de conceitos estatísticos, ou seja, trabalhar com suas nuances para 

apresentar resultados mais favoráveis é algo que pode iludir o público-alvo, por 

vezes pouco treinado para avaliar de forma crítica o suficiente os dados. É 

também, por essa relação tão tradicional entre os pesquisadores e os 

produtores de remédios que, na década de 1980, os periódicos científicos 

passaram a exigir que os artigos publicados revelassem a presença de conflito 

de interesses (PERES e JOB, 2010). Essa informação é essencial para que o 

público leitor desse material possa atentar-se para possíveis vieses que 

favoreçam o resultado desejado pelo “interesse secundário” no estudo 

(THOMPSON, 1993). Ademais, o material é voltado para valorizar aparentes 

vantagens da nova substância, deixando em segundo plano – ou em nenhum 

plano – o fato de que os estudos que a envolvem são marcados por vieses ou 

que a única vantagem que ela apresenta em relação a uma geração anterior ou 

medicação alternativa é que traz mais lucros para a empresa que a 

comercializa. 

Soma-se a isso a tendência, não muito nova, da medicalização dos 

pacientes, da redução do cuidado ao uso de alguma substância em detrimento 

do acompanhamento prolongado do indivíduo, da abordagem de todos os seus 

aspectos socioculturais e da busca de terapias alternativas ou coadjuvantes 

(PERES e JOB, 2010). 

É o médico, em última instância, quem indica o medicamento a ser 

utilizado e quem habilita seu uso, com exceção daqueles isentos de receita. É 

certo que existem relações complexas por trás dessa dinâmica de lucro e 

investimento na produção de bens de saúde. Assim, como estudantes de 

medicina e futuros “recém-prescritores”, estamos talvez mais vulneráveis que 

colegas mais experientes no que diz respeito ao momento de escolher e indicar 

medicações. Faz-se necessário, portanto, a abordagem desse tópico dentro da 

faculdade de forma constante e, talvez, mais relevante que isso, o ensino e 

prática na interpretação de estudos científicos. 

A compreensão de materiais científicos exige muito mais que 

conhecimentos técnicos médicos, mas também de termos e relações 

estatísticas. É essencial que esses futuros prescritores sejam mais bem 

treinados para interpretação e avaliação técnica daquilo que é produzido na 

comunidade científica. Vê-se, no entanto, que muito tempo é dedicado ao 
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ensino de conhecimentos específicos dentro das especialidades e muito se 

cobra do estudante sobre detalhes anatômicos, detalhes técnicos cirúrgicos e 

opções de tratamento para doenças oncológicas, por exemplo. Fica em 

segundo plano, ou alcança somente grupos específicos durante a graduação, a 

prática em pesquisa e a experiência maior na interpretação e avaliação daquilo 

que é produzido no mundo científico. 

Em um estudo feito com estudantes de medicina da Faculdade de 

Ciências Médicas da Unicamp, a maioria dos estudantes relatou não conhecer 

os mecanismos utilizados pela indústria farmacêutica para saber quais 

medicamentos o médico prescreve e cerca de 91% deles relatou já ter recebido 

brindes no meio acadêmico. Ademais, a amostra estudada acredita que as 

cadeiras envolvidas no tema, como Farmacologia, Epidemiologia e Ética 

Médica, poderiam promover atividades multidisciplinares relacionadas à 

reflexão científica dentro dessa relação prescritor-indústria farmacêutica 

(PERES e JOB, 2010). 

Dessa forma, é fundamental trabalharmos para uma formação mais 

humanística para que os acadêmicos entendam o impacto que o profissional de 

saúde tem sobre o paciente e capacitar e preparar o estudante para melhor 

lidar com essas exposições na prática médica, sendo capaz de se basear nos 

princípios éticos da medicina, que explicitam que este profissional deve dedicar 

sua melhor capacidade em benefício do paciente. 
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Qualidade de morte 

Quality of death 

 

Vitor Marchon Juliano Albuquerque 

 

A morte é a indelével certeza da condição humana, embora quase 

sempre recalcada, constituindo intrínseca peculiaridade do Homo sapiens 

sapiens, o único vivente que tem a consciência da sua própria finitude (FREUD, 

1974). Nesse contexto, a supressão do bem maior da vida, tanto de forma 

insidiosa, quanto de forma abrupta, possibilita a adoção de uma postura 

reflexiva, com revisão de conceitos e paradigmas por aqueles que 

experimentam a proximidade da morte. Entretanto, muitas vezes fechamos os 

olhos e tratamos a morte como tabu. A repulsa ao tema parece ter como um 

dos pontos principais o sentimento de angústia e desamparo diante da ideia de 

finitude e a incognoscividade que a acompanha (SIQUEIRA-BATISTA e 

SCHRAMM, 2004). Dessa forma, debates importantes são perdidos no que diz 

respeito a evolução do pensamento sobre as formas de morrer. 

A eutanásia é a ação de provocar morte (indolor) a um paciente atingido 

por uma doença sem cura que causa sofrimento e/ou dor insuportável. Em 

contrapartida, a distanásia refere-se à morte prolongada, com excesso de dor e 

angústia. No meio termo, temos a ortotanásia, que é definida como morte que 

acontece de maneira natural, no seu tempo. Dessa maneira, após analisar os 

significados, fica difícil de acreditar que a eutanásia seja ilegal no Brasil e na 

maior parte do mundo. Acredito que a má fama dessa prática tenha origem 

cultural, mas muito impulsionada pela ignorância da sociedade, que se recusa 

a pensar sobre a morte como um processo natural, apesar de difícil, e, 

portanto, deve ocorrer do modo mais confortável possível. 

Ademais, em nosso país temos outro agravante: o aumento da 

prevalência de doenças terminais. Assim, essa é uma realidade que deve ser 

enfrentada por médicos, serviços de saúde e pela sociedade (SILVA et al., 

2014). Paradoxalmente, há carência de cuidados paliativos adequados, 

fazendo com que a maioria da população não esteja provida desta atenção 

(SILVA et al., 2014). Além disso, há barreiras culturais, éticas, sociais e 
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estruturais que impedem o oferecimento de cuidados apropriados a pacientes 

em fase final da vida (SILVA et al., 2014). Ocorrem falhas e lacunas na 

formação de profissionais de saúde, bem como daqueles egressos de outras 

áreas do conhecimento, às quais somam-se enormes deficiências nos sistemas 

de saúde e ainda, desconhecimento acerca da reflexão proposta pela bioética 

e pelo biodireito (SILVA et al., 2014). Com isso, a distanásia acaba sendo 

amplamente utilizada, muitas vezes baseada no pensamento de que o “melhor” 

está sendo feito. 

De acordo com o artigo 41 do sexto Código de Ética Médica, é vedado 

ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 

representante legal. Este também destaca que, em casos de doença incurável 

e terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis 

sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas 

(CASTRO et al., 2016). Nesse ínterim, a Resolução 1.805/2006 do Conselho 

Federal de Medicina permite ao médico limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, respeitada a 

vontade da pessoa ou de seu representante legal (CASTRO et al., 2016). 

Garante ainda que o doente continue a receber todos os cuidados necessários 

para alívio do sofrimento, assegurando-lhe conforto, assistência integral e 

direito de alta hospitalar (CASTRO et al., 2016). Dessa forma, vemos que os 

caminhos para a distanásia ser desencorajada já existem, e devemos expandir 

e disseminar esse conhecimento, a fim de reduzir a miséria dos doentes 

próximos a morte, legalizando a prática da eutanásia e levando conhecimento 

sobre a ortotanásia. 

Um dos principais argumentos contra a eutanásia é que se trata de tirar 

a vida de alguém, não diferindo muito de um assassinato (MILANEZI, 2017). 

Esse argumento se reforça nos casos em que o indivíduo submetido à 

eutanásia era emocionalmente abalado por conta da sua condição de saúde 

(MILANEZI, 2017). Pessoas nesse estado poderiam tomar decisões 

precipitadas, levando a mortes que poderiam ser evitadas (MILANEZI, 2017). 

Assim, é necessário esclarecer que a eutanásia não depende somente da 

decisão de uma pessoa emocionalmente e fisiologicamente desestabilizada. 

Para a aprovação desse tipo de morte, é necessário que juízes, médicos e 

psicólogos avaliem o caso e entrem em consenso. Além disso, é interessante 
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que seja um critério de aprovação que o paciente tenha um acompanhamento 

psicológico especializado por algum tempo, para que tenha clareza do que está 

sendo feito. 

Pensar sobre a eutanásia é importante porque de nada adiantaria a 

pessoa ter direito à vida se ela não é mais proveitosa e digna para ela 

(MILANEZI, 2017). Se o prolongamento da vida de alguém significa sofrimento 

prolongado, o indivíduo deve ter o poder de terminá-la, se assim desejar 

(MILANEZI, 2017). A eutanásia estaria, portanto, relacionada ao direito de 

escolha do paciente, com o respeito à sua decisão de terminar com a sua vida, 

sem a interferência de quem não conhece seu estado de saúde.  

Portanto, fica evidente que esse assunto precisa ser mais debatido pela 

sociedade, a fim de evoluirmos. É mister que a prática da distanásia seja 

desencorajada, a partir de palestras e introdução de debates na graduação de 

profissionais de saúde. Além disso, é importante levar mais conhecimento 

sobre os conceitos de eutanásia e ortotanásia para que o debate seja 

estimulado, e assim o assunto deixe de ser um tabu. Dessa maneira, 

promovemos a evolução das formas de morrer, pensando não só em qualidade 

de vida, mas também em qualidade de morte. 
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Ética e finitude 

Ethics and finitude 

 

Gabriel Alverca Meyas 

 

A evolução da medicina e o aumento da longevidade humana são fatos 

irrefutáveis. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro 

aumentou 31,1 anos desde 1940, alcançando a média de 76,6 anos em 2019 

(CRELIER, 2019). Entretanto, conforme a longevidade aumenta e possibilita 

que o ser humano realize diversos feitos durante sua existência, cresce 

também o peso de doenças crônicas que, como o próprio significado traz, não 

podem ser curadas nem mesmo com a mais avançada das tecnologias (FELIX, 

2013; OLIVA, 2017). Ainda que exista um tabu quanto à morte, incluindo o 

desconhecimento sobre o que nos reserva o pós-morte (OLIVA, 2017), a 

discussão sobre as formas de morrer é condição sine qua non para que o 

assunto seja melhor compreendido socialmente. Sendo assim, faz-se 

necessário discorrer sobre a eutanásia, distanásia e ortotanásia, a polêmica ao 

redor desses termos e motivos pelos quais devem ser considerados ou 

refutados. 

Indubitavelmente, dentre os três termos, a eutanásia é o que mais gera 

comoção. O caso emblemático do marinheiro espanhol Ramón Sampedro, que 

se tornou tetraplégico após um acidente por mergulho no mar e teve todos os 

pedidos de eutanásia indeferidos (GEARINI, 2020), é um exemplo histórico 

para os apoiadores da eutanásia, a qual pode ser definida como a antecipação 

da morte por compaixão ao sofrimento humano, tendo como base a vontade do 

paciente em questão (FELIX, 2013; OLIVA, 2017; BARBOSA e LOSURDO, 

2018; MELO, 2017). É um direito em seis países e em cinco estados norte-

americanos, sendo a Holanda e a Bélgica os precursores, mas cada local tem 

seus termos e condições para que o procedimento seja feito com segurança 

(OLIVA, 2017; GEARINI, 2020). O motivo de ser legalizada em poucas 

localidades é seu teor polêmico, como: nas religiões em que a vida é 

considerada sagrada e não deve ser interrompida, como no cristianismo e no 

islamismo; no direito penal, em que a eutanásia é considerada uma variedade 

de homicídio na maioria dos países e também uma violação ao direito à vida, 
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incluindo o Brasil; e na medicina, pois vai de encontro ao juramento hipocrático 

de não oferecer drogas fatais ao paciente (FELIX, 2013; BARBOSA & 

LOSURDO, 2018; MELO, 2017). No entanto, é preciso considerar que a 

eutanásia é uma demonstração do direito da autonomia do paciente sobre o 

que deseja fazer em relação a sua própria vida. Diante de sofrimento 

infindável, os cuidados paliativos são essenciais e buscam melhorar a 

qualidade de vida nos momentos finais, mas são suficientes em todos os 

casos? A partir de que momento o direito à vida se torna um dever a ser 

cumprido contra a vontade do ser humano? (BARBOSA & LOSURDO, 2018) 

Se nada pode ser feito para curar o paciente e seu desejo for abreviar a vida, 

não há nada mais justo do que lhe conceder essa vontade e permitir que 

exerça seu livre arbítrio, pois a morte faz parte do ciclo da vida e deve ser 

vivida da forma desejada. 

Já a distanásia é a modalidade do prolongamento da vida a qualquer 

custo, utilizando medicamentos e a tecnologia disponíveis, mas não considera 

a qualidade de vida do paciente e o sofrimento pelo qual ele está passando no 

momento (FELIX, 2013; MELO, 2017; ROMANO, WATANABE & TROPPMAIR, 

2006). É um termo desconhecido para a população leiga e muito menos em 

voga do que a eutanásia, mas muito praticada no cotidiano médico (FELIX, 

2013). Sabidamente, representa medidas que não geram benefício algum do 

ponto de vista curativo, tendo como sinônimo o termo “obstinação terapêutica” 

(FELIX, 2013; MELO, 2017). Juridicamente, a distanásia não é considerada um 

crime, diferentemente da eutanásia. Todavia, consta no artigo 5º, III, da 

Constituição Federal de 1988, que “ninguém será submetido à tortura nem 

tratamento desumano ou degradante”, logo, a distanásia é um processo que 

fere o princípio de dignidade humana (MELO, 2017). Há benefício em 

prolongar a vida quando já se sabe que o paciente não terá melhora de seu 

quadro clínico? (ROMANO, WATANABE & TROPPMAIR, 2006) O sofrimento 

físico e emocional do paciente e de seus familiares e os gastos financeiros 

desnecessários associados ao tratamento não devem ser considerados? 

(ROMANO, WATANABE & TROPPMAIR, 2006) Para responder a essas 

perguntas, existem os cuidados paliativos, os quais são uma opção ao uso 

exagerado de medicações para aumentar a sobrevida, pois oferecem apenas o 

necessário para cessar o padecimento do paciente e promovem melhor 
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compreensão sobre o fim da vida. Os cuidados paliativos vão possibilitar uma 

morte respeitosa e com a menor angústia possível, no momento certo. 

Por sinal, “morrer no momento certo” é justamente o significado claro da 

ortotanásia (FELIX, 2013; SANCHEZ Y SANCHES & SEIDL, 2013). Vale 

ressaltar que é um conceito confundido com a eutanásia passiva, em que o 

primeiro é a própria doença de base que culminará na morte, enquanto o 

segundo é a omissão de um procedimento que acabará causando a morte 

(SANCHEZ Y SANCHES e SEIDL, 2013). Assim como a distanásia, a 

ortotanásia não é um termo de grande conhecimento pela população, e há 

quem a considere como um erro dos profissionais de saúde de não exercerem 

ações a fim de salvar o paciente, principalmente por negligência, o que 

acarreta em diversos processos judiciais. Por conta disso, é necessário que os 

profissionais de saúde dialoguem com o paciente, para que ele transpareça 

sua vontade e que esta esteja documentada, a fim de afastar qualquer 

responsabilidade legal negativa por parte do serviço de saúde (FELIX, 2013; 

MELO, 2017; SANCHEZ Y SANCHES & SEIDL, 2013). Ainda que não haja 

legislação específica para o Testamento Vital, ele é considerado um 

documento seguro e deve ser melhor divulgado para que o desejo do paciente 

seja expresso de antemão (FELIX, 2013), enquanto ainda tem capacidade de 

reflexão e exerce sua autonomia, sendo, portanto, útil à concretização da 

ortotanásia. 

Dessa forma, como a morte é um processo dotado de muitas incertezas, 

é necessário que seja mais discutida, não somente nos campos da saúde e da 

bioética, mas também na população em geral. Saber quando é o momento de 

cessar esforços e possibilitar uma morte leve e com dignidade é de 

fundamental importância, sem provocar falsas esperanças tanto do paciente 

quanto de seus familiares e amigos. Os cuidados paliativos têm forte presença 

nessa etapa, pois almejam a humanização do cuidado e a amenização de dor 

física e emocional, por isso não podem ser ignorados. Destarte, salvar vidas é 

a prioridade máxima de um profissional de saúde, e geralmente é o que se 

espera, do ponto de vista legal e moral. O grande dilema é como aproximar a 

morte de uma questão ética. 
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A hora certa para morrer 

The right time to die 

Gabriella Santos Pinto  

 

No Juramento de Hipócrates, o qual rege a prática médica no mundo 

ocidental, encontra-se a seguinte frase: “A ninguém darei por comprazer, 

nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda”. Entretanto, 

quando um profissional da saúde se depara com enfermidades onde não se 

tem esperança de recuperação ou até mesmo dores insuportáveis, esse 

juramento é posto em cheque. Diariamente, pacientes em situações de 

sofrimento excruciante solicitam medidas desesperadas buscando cessar seu 

sofrimento, sendo um dos pedidos mais comuns a morte boa, mais conhecida 

como eutanásia. 

Para que a compreensão seja integral, é necessário diferenciar os 

conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. A primeira, como citado 

anteriormente, é uma palavra de origem grega que significa “morte boa”. Ela 

consiste na conduta de uma terceira pessoa que possibilita uma morte rápida e 

sem dor ao paciente em estado terminal ou que sofra de uma enfermidade 

incurável e esteja em sofrimento constante. Nela, o médico utiliza artifícios 

capazes de interromper as atividades vitais do paciente. A ortotanásia, por sua 

vez, também intitulada de eutanásia passiva, representa a não atuação direta 

para findar a vida, ou seja, respeita-se o processo natural de passagem da vida 

para a morte, sem que hajam intervenções com métodos excessivos ou 

mirabolantes, oferecendo apenas medidas paliativas visando o conforto do 

paciente durante o processo. Existe ainda a distanásia, que equivale à 

manutenção da vida a qualquer custo através da utilização de equipamentos e 

meios tecnológicos. De acordo com a origem semântica da palavra, distanásia 

significa “morte lenta, com muita dor ou prolongamento exagerado da agonia, 

do sofrimento e da morte de um paciente, não respeitando a dignidade do 

morrente”. 

De certo, a medicina possui princípios bioéticos que devem ser aqui 

mencionados, como o princípio da não maleficência, o qual estabelece que o 

médico sempre deve provocar o menor prejuízo à saúde do paciente, seguindo 
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o pensamento hipocrático “primum non nocere” (primeiro não prejudicar). Da 

mesma maneira, o princípio da beneficência também deve ser abordado e ele 

determina que o médico tem obrigação ética de maximizar o benefício e 

minimizar o prejuízo. Contudo, é necessário compreender que o conceito de 

benefício/malefício para um indivíduo pode não ser interpretado da mesma 

maneira por outro. Dessa forma, é preciso ter empatia para reconhecer que um 

indivíduo que está diante de uma vida repleta de angústia pode considerar a 

morte como um benefício. 

Nesse contexto, é válido recorrer à Constituição Federal de 1988, que 

tem como um de seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, 

expresso no Art. 1º, III e implícito em diversos outros artigos não citados aqui. 

Esse princípio é um direito natural do indivíduo, ou seja, não se faz necessário 

haver um contrato social ou uma legislação para que esse direito seja inerente 

a cada um. Há quem afirme que o direito à vida, também presente na 

Constituição, contrapõe o princípio da dignidade. Entretanto, é imprescindível 

que se compreenda que os direitos fundamentais devem coexistir no âmbito 

jurídico. Assim sendo, torna-se necessário relativizar o direito à vida em prol da 

manutenção do direito à dignidade inerente ao ser humano. 

Contextualizando o princípio da dignidade, imagine uma pessoa que 

sofre de uma doença incurável que lhe subtrai sua qualidade de vida, provoca 

dores incessantes e a coloca em uma condição de vida altamente 

questionável. Agora imagine que essa pessoa é um ente querido. É mais 

valioso manter essa pessoa viva a todo custo, ainda que esse custo seja 

sustentar um estado de sofrimento para todos os envolvidos (e, principalmente, 

para o próprio doente), como ocorre na distanásia, ou é válido proporcionar 

calma e tranquilidade em seus últimos momentos, garantindo uma morte 

serena e sem sofrimento, abreviando seu sofrimento? É nesse sentido que o 

princípio da dignidade se aplica, em que, sendo o paciente lúcido e orientado, 

ele tem direito a autonomia e a decidir sobre seu próprio corpo e sobre sua 

própria vida e, dessa maneira, garantir que o fim de seus dias acontecerá de 

maneira honrosa, sem que seja submetido a procedimentos dolorosos, 

insuficientes e não condizentes com suas convicções a respeito do que é uma 

boa vida. Da mesma maneira que a eutanásia, a ortotanásia abrange o 

contexto de proporcionar ao paciente a possibilidade de escolher o que 
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considera melhor para si e, consequentemente, respeita o princípio 

fundamental da dignidade, uma vez que o paciente tem poder de escolha sobre 

seu corpo e sua vida. Isso porque, utilizando como exemplo a realização de 

uma quimioterapia em um câncer terminal, todo o processo pode ser tão 

agressivo que a qualidade de vida do indivíduo seria diminuída a ponto de não 

corresponder aos anseios de sua existência. 

Apesar disso, para que a prática da eutanásia seja aplicada no Brasil (ou 

em qualquer outro lugar que aborde esse tema), é elementar que se construa 

um órgão regularizador da prática. Esse é um mecanismo necessário para que 

se possa fiscalizar e zelar pela vida do paciente que talvez não compreenda 

da maneira correta a importância e a profundidade de sua solicitação. Ou seja, 

antes de realizar qualquer tipo de ação, é imprescindível que exista uma 

equipe multidisciplinar totalmente voltada para a avaliação desse paciente, não 

só física como também psicológica, garantindo toda a assistência necessária 

para preservar a sua vida dentro dos limites que não abrangem a distanásia. 

Por exemplo, poderiam ser disponibilizados serviços capazes de auxiliar de 

alguma forma no alívio da dor, como fisioterapia, acupuntura ou até mesmo 

outros meios não muito tradicionais, visando assegurar que a eutanásia fosse 

realmente a última medida a ser tomada. Seguir protocolos como esse serviria 

para garantir a integridade do paciente caso a interrupção da sua vida não 

fosse de fato a sua vontade e ao mesmo tempo respeitar seu desejo e sua 

dignidade. Além disso, assim como o paciente receberia todo o auxílio 

necessário, também deveria ser disponibilizado uma equipe de suporte à 

família, uma vez que, obviamente, não é uma decisão fácil de tomar e de 

apoiar. Apesar das motivações da escolha, ainda é uma perda e ainda existirá 

o luto, o que predispõe a necessidade de amparo. 

Por fim, é importante ressaltar que nenhuma crença, religião ou 

posicionamento político deve sobrepor o direito de um indivíduo de fazer suas 

próprias escolhas e garantir o princípio da dignidade inerente à ele. Da mesma 

maneira, abordando diretamente a prática médica, de acordo com a 

Constituição Federal, todo ser humano tem direito à vida. Ou seja, o médico 

tem direito à vida da mesma maneira que seu paciente, mas ele não tem direito 

sobre a vida do outro, uma vez que o paciente também tem direito à liberdade 

e possui inerente à si o princípio fundamental da dignidade. Dessa forma, a 
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conduta médica deve servir para promover o princípio da beneficência ao 

paciente, mesmo que isso signifique abreviar seu sofrimento e promovendo a 

sua boa morte. 
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Que nos importemos 
That we care 

 
 

Juliana dos Santos Costa 
 

 
Inicialmente peço licença para fugir um pouco dos temas propostos e 

falar da ética além dos tempos da Pandemia, a fim de abordar o valor e 

importância da disciplina na formação médica. De maneira usual utilizamos os 

conceitos “ética”, “moral e “legal” em nossas conversas informais e até em 

discursos acadêmicos, mas empregados de forma errônea e como sinônimos. 

A primeira aula de Ética e Cidadania, ministrada pelo Professor Carraro, foi um 

convite a reflexão dos significados etmológicos e empregos situacionais. A 

passagem comentada sobre a compra do carro, despertou na memória um 

paralelismo de fatos já vividos. A utilização de ações afirmativas em provas de 

vestibular, por exemplo, como para negros e pardos, por pessoas que nunca 

se identificaram como tal, mas fizeram uso desse artifício, por legalmente ser 

autodeclarado. Ser negro por conveniência? É legal (a ação é autodeclarada), 

mas não é ético, pois centenas de estudantes que precisam dessas ações para 

poderem competir por uma vaga no sonhado curso não ocupam as cadeiras da 

universidade. Fazendo uma intertextualidade com Bertold Brecht quando fala 

“Mas não me importei com isso, eu não era negro”, situações como essas 

corroboram para que o Brasil tenha um dos maiores índices de desigualdade 

social. Eu me importo! 

  O curso de medicina, por ser o mais concorrido, não somente para 

ingressar, mas também pelas competições internas por coeficiente de 

rendimento (CR) e ao final por uma vaga de residência, é meio de conflito dos 

âmbitos éticos, legais e morais. Por que eu devo contar para o meu colega 

sobre um interessante processo seletivo, visto que isso pode aumentar o 

número de candidatos/vaga? Por que ajudar aquele meu companheiro de sala 

com materiais de apoio para prova, e ele poder tirar uma boa nota? Porque 

somos coletivos, e juntos construímos a sociedade. Mario Sérgio Cortella, em 

Ética sempre coletiva, expõe esse pensamento “Só se fala em ética porque 

homens, mulheres vivemos em coletividade. Se eu fosse sozinho, não existiria 

a questão da ética. Afinal, ética é a regulação da conduta da vida coletiva. Se 
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só existisse um ser humano no planeta, o tema da ética não viria à tona, 

porque ele seria soberano para fazer qualquer coisa sem se importar com 

nada. Como vivemos juntos e juntas, precisamos ter princípios e valores de 

convivência, de maneira que tenhamos uma vida que seja íntegra, dos pontos 

de vista físico, material e espiritual.” Devemos nos importar! 

Os profissionais de saúde lidam com o que de mais precioso cada 

indivíduo possui, a vida, e assim suas ações percorrem a linha tênue da ética 

profissional. Um pouco antes de escrever essa proposta li no Portal G1 uma 

história muito interessante e própria para discussão. Um médico da UPA da 

Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu em seu plantão Lavínia, 

uma menina de 1 ano com um corte profundo na região cervical pós acidente 

doméstico (brincando no quintal caiu sobre cacos de vidro). A criança, com 

sangramento intenso, precisava de uma cirurgia de emergência, e para isso 

uma transferência para hospital de maior porte. Porém, todas as ambulâncias 

da unidade estavam sendo utilizadas para atendimentos de pacientes com 

COVID. O que fazer? Esperar a disponibilidade de uma ambulância? Não, o 

médico comprimiu a artéria, solicitou bolsas de soro, oxigênio, alguns 

profissionais (uma pediatra e duas enfermeiras) e em seu próprio carro levaram 

a menina para outra Unidade. No caminho, motoboys fizeram um corredor para 

auxiliar o trânsito e chegar com mais agilidade. A criança realizou a cirurgia e 

não tem mais risco de morte. O médico e equipe receberam muitos elogios da 

comunidade, gratidão da família de Lavínia e críticas profissionais. Sim, 

críticas. Diversos profissionais o enviaram mensagem fazendo julgamentos por 

infringir o Código de Ética Médica. A resolução do CFM Nº 1.672, de 09 de 

julho de 2003, Artigo 1º, parágrafo III, dispõe “Pacientes graves ou de risco 

devem ser removidos acompanhados de equipe composta por tripulação 

mínima de um médico, um profissional de enfermagem e motorista, em 

ambulância de suporte avançado”. Porém, no mesmo parágrafo adiciona, “Nas 

situações em que seja tecnicamente impossível o cumprimento desta norma, 

deve ser avaliado o risco potencial do transporte em relação à permanência do 

paciente no local de origem”. No caso o risco da menina em ficar na UPA sem 

uma conduta cirúrgica era maior, que ao ser transportada em carro com equipe 

e cuidados. O médico foi ético, ao exercer sua autonomia, coerência e 

consciência ao decidir por essa opção. Será que os críticos que deixaram 
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prevalecer o olhar depreciativo ao humano também visam o bem coletivo? Ou 

seria uma luta de egos? 

A pandemia da COVID também nos proporcionou reflexões sobre o 

espírito coletivo. Muitos acreditam que essa “luta “contra o vírus moldaria a 

sociedade a rever valores, e ter mais empatia. Entretanto, não é isso que 

temos vivenciado nesses nove meses. Observamos comportamentos egoístas 

como de estocar medicamentos (mesmo sem comprovação científica), 

deixando pacientes que fazem uso contínuo sem sua terapia adequada; 

pessoas se negarem a utilizar a máscara (um ato de proteção ao próximo); 

festas e bares lotados, enquanto boa parcela da população luta pela vida; 

ideologia política frente a ciência e bem comum. É muito bonito homenagear 

profissionais de saúde nas redes sociais, mas importante mesmo é renunciar 

àquela viagem ou confraternização em grupo em ambientes aglomerados. O 

professor Luiz Antonio Santini, em Guerra contra o vírus: retórica inadequada, 

refere que “A pandemia, por isso mesmo, é uma oportunidade de se perceber a 

desigualdade, inclusive no alcance das medidas propostas para prevenir, 

proteger e tratar das pessoas”, assim evidencia-se a pandemia como uma fase 

que torna cada vez mais clara a falta de equidade e o desequilíbrio social. Sem 

comentar sobre o investimentos em saúde sendo superfaturados e desviados, 

enquanto profissionais precisam manejar poucos respiradores para uma 

enorme demanda. Dessa maneira, notamos a importância dos valores legais, 

éticos e morais na desconstrução viciosa do olhar crítico ao outro, do foco da 

culpa como um alvo alheio, e da corrupção como uma entidade. A sociedade 

somos nós e, assim, nossas atitudes a constroem. Autoavaliação! 

Para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade da reflexão crítica. 

A ética como eixo da educação deveria ser trabalhada desde a educação 

básica, pois desperta e nos provoca a compreender nosso papel social de 

forma ativa e capaz de gerar mudança. Que nos importemos! 
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A ética em tempos de pandemia 

Ethics in pandemic times 

 

Lucas Narciso Balchiunas 

 

 

Com a finalidade de se colocar “os pingos nos is” e estabelecer uma 

concepção inicial para nortear o raciocínio do texto exposto abaixo, é 

imprescindível deixar claro que, apesar de ambas as palavras tratarem de uma 

mesma temática e, etimologicamente, derivarem de uma mesma ideia, ética e 

moral não são sinônimos. 

Moral, do latim mores, significa “costumes” e “hábitos”. Ademais, dá 

origem à palavra “morada”, dando a ideia de lugar em que se mora. Além 

disso, conforme citado acima, a palavra ética, do grego ethos, também significa 

“costumes” e “hábitos” e, em última instância, “o lugar em que se habita”. Tal 

semelhança entre as raízes etimológicas é o principal pilar para estabelecer a 

confusão entre esses dois termos. 

Moralidade está diretamente relacionada com aquilo que é social, 

coletivo, ou seja, não é uma regra de um único indivíduo, mas sim uma análise 

coletiva. São as regras/convenções sociais instituídas, portanto estão 

intrínsecas na cultura da sociedade em que a pessoa está inserida. Já, a ética 

engloba a ideia de reflexão acerca da moral, ou seja, uma análise do indivíduo 

a respeito das regras morais, evidenciando-se como uma interpretação pessoal 

das regras sociais. 

Diante do exposto, é possível partir para o assunto principal a ser 

debatido aqui: como anda a ética médica nesses tempos de pandemia causada 

pela COVID-19? 

A COVID-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, surgiu na península 

de Wuhan, na China, no final de 2019, afetando, até agora, mais de 100 países 

pelo mundo. Diante dessa conjuntura, profissionais de saúde travam uma 

árdua guerra para cuidar de seus pacientes. Dentro dessa guerra, há diversas 

batalhas sendo enfrentadas pelos médicos, como a falta de condições de 

segurança, de modo que muitos são obrigados a trabalhar sem Equipamentos 
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de Proteção Individual (EPI), além da adoção de condutas e tratamentos sem a 

devida comprovação científica. 

Em relação à utilização dos EPIs, o Código de Ética Médica (CEM), 

código de conduta supremo no que tange ao exercício da medicina, possui 

dentre seus princípios fundamentais a seguinte assertiva: “Para exercer a 

medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de 

trabalho e ser remunerado de forma justa”. Portanto, é inadmissível que o 

profissional de saúde não tenha as devidas condições para exercer sua função, 

ainda mais em uma conjuntura de exacerbação de sentimentos, como a 

impotência e, por conseguinte, ansiedade e depressão. 

Outrossim, no que diz respeito a essa nova onda em que muitos 

profissionais de saúde receitam medicamentos e tratamentos milagrosos sem 

embasamento científico, só há uma conclusão: atitude totalmente antiética, o 

que pode resultar na suspensão ou até mesmo cassação de seu registro 

profissional, sem contar que tal ato pode ser configurado como um crime! 

O médico não pode promover ou divulgar supostos tratamentos para a 

COVID-19 que não possuam comprovação científica, sob pena de responder 

criminalmente, de acordo com o artigo 283 do Código Penal Brasileiro, em que 

diz o seguinte: “Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: Pena – 

detenção, de três meses a um ano, e multa”. 

É importante compreender também que, na falta de tratamentos e de 

prevenção por vacinas, outras opções podem ser adotadas, com a finalidade 

de reduzir a velocidade de contágio pelo novo coronavírus. Mais do que nunca, 

a cooperação coletiva deve ser exaltada, buscando, sempre que possível, a 

redução do contato físico entre as pessoas. 

Sendo assim, o grande desafio, do ponto de vista ético, é estabelecer o 

maior nível possível de isolamento ou distanciamento físico, de modo que tal 

prática pode ser realizada, hodiernamente, por meios virtuais, a fim de reduzir o 

prejuízo da proximidade cultural, econômica e social entre as pessoas. 

Seguindo esse pensamento, é preciso tomar cuidado com a politização 

da pandemia. Frequentemente, pode-se verificar nos mais diversos meios de 

comunicação que, autoridades, cuja função seria de tranquilizar e liderar a 

população, possuem atitudes imprudentes, divulgando medicamentos que se 

comportariam como uma panaceia nessa conjuntura de pandemia, além de 
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desaconselhar a prática de isolamento social. Desse modo, a classe médica 

tem a obrigação de se manter unida e evidenciar as desinformações 

transmitidas, mostrando que vivenciamos uma crise sanitária acima de uma 

disputa política. 

À luz de tais fatos, é notório que, diante de uma conjuntura de crise, seja 

ela política, econômica ou de saúde, a preservação da vida humana deve 

prevalecer em relação às falácias propagadas. A moral de uma determinada 

grei humana é soberana, entretanto temos que ter cuidado, para que as 

reflexões acerca da moralidade não a sobreponham, tornando-se uma verdade 

absoluta, de modo que esta é conveniente apenas a um determinado grupo. 

Outrossim, deve-se salientar que os profissionais de saúde são peças 

fundamentais no combate ao coronavírus e, por conseguinte, na manutenção 

da saúde da população, devendo atuar de maneira ética e profissional com o 

objetivo de reduzir a disseminação do coronavírus, abrandar a angústia que 

aflige a sociedade e, por último, mas não menos importante, prezar pelo bem-

estar da população em geral. 
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O que o cuidado coloca em evidência? 

What does healthcare emphasize? 

 

 

Matheus Lemos Rodrigues de Souza 

 

 

Medicina é território vivo de existências e de formas e fazeres a partir 

dessas existências. Peço licença ao cunho de objetividade científica 

impregnado no fazer médico. Não se trata de recusar os números que 

compõem os incontáveis algoritmos de tratamento, escores, pontos de corte, 

diagnósticos laboratoriais. O que seria de um jovem estudante de Medicina 

arremessado no universo atordoante de milhares, milhões de novas pesquisas 

a cada semana, a cada rodada de discussão clínica sobre o tópico mais quente 

da saúde, se não tivesse acesso virtual e instantâneo a toda atualização 

pautada na Medicina Baseada em Evidências? Mas todo meu percurso na 

graduação tem sido marcado por uma busca incessante pela subjetividade no 

fazer, pelo interesse na saúde mental e pelos diálogos que esse interesse faz 

atravessar a formação. 

Assim, decido ocupar o espaço deste texto de avaliação para propor 

uma certa interseção entre o tópico “Ética na relação da Medicina com a 

Indústria Farmacêutica” e a minha trajetória de formação médica. 

Na típica ânsia de me interrogar e ser interrogado sobre a carreira a 

seguir depois da faculdade, sempre respondo prontamente: “Eu quero 

psiquiatria desde o primeiro período”. Essa inclinação me marca desde o início, 

mas também se transforma desde sempre e carrega consigo a visão desejante 

de mudança, de uma conquista pela sensibilidade. Acaba sendo um caminho 

sinuoso, mas sem volta. 

As primeiras apresentações desse plano de médico psiquiatra se 

apresentava de maneira estritamente formatada na psicopatologia descritiva, 

na herança de grandes psiquiatras e de manejos clínicos agora condicionados 

aos avanços da psicofarmacologia e das neurociências. Esses ainda são focos 

do meu interesse, particularmente as propostas classificatórias e suas relações 

com descobertas de bases neurobiológicas para os transtornos mentais. 
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Contudo, já no segundo período, fui atingido pela experiência de viver uma 

pesquisa vinculada ao Instituto de Psicologia da UFF a respeito do impacto da 

Gestão Autônoma da Medicação (GAM) na formação médica. Não é difícil 

supor a quantidade de impactos, mas, como já sinalizei, não venho tratar de 

números. A questão foi o alcance subjetivo desse impacto: a compreensão de 

uma certa ética do cuidado. 

A proposição de temas para a relação da medicina com a indústria 

farmacêutica passa por inúmeras questões financeiras, institucionais, 

comunicacionais, dentre outras tantas dimensões que marcam a prescrição 

como fazer médico. Na pesquisa da qual fiz parte, construiu-se uma crítica em 

torno da medicalização da vida e a medicamentalização do cuidado em saúde. 

Se somos médicos, o que significa medicalizar ou medicamentalizar condutas 

profissionais? 

Naturalmente, não se livra nem se objetiva livrar-se do estatuto social e 

jurídico de prescritor ao se graduar médico. Conhecer as medicações é 

fundamental, as atualizações e avanços na segurança e eficácia de 

medicamentos pode ser transformadora na qualidade do manejo e na 

qualidade de vida do paciente. São frequentemente reportados por professores 

os avanços na antibioticoterapia, no tratamento do diabetes mellitus, na 

abordagem de doenças autoimunes, até nas possibilidades de tratamento da 

depressão. Presenciamos recentemente a nova licença para o medicamento 

Spravato® (escetamina), que não só marca o advento de um medicamento 

eficaz para casos resistentes com praticidade na via de administração (nasal), 

como também introduz mecanismo de ação inovador com alvos no sistema 

glutamatérgico, em vez do clássico paradigma serotoninérgico da depressão. 

As aulas de farmacologia, contudo, não são apenas festejos sobre 

novos fármacos. Em diferentes momentos, apresentam-se resultados da 

vigilância farmacológica que determina a retirada de medicamentos do 

mercado por questões de segurança, inclusive com marcantes diferenças entre 

agências reguladoras do Brasil e de outros países. Também não são 

infrequentes os alertas sobre efeitos colaterais importantes, sobretudo no uso 

prolongado de alguns fármacos, e as contraindicações. 

Não se espera que nenhuma pesquisa seja perfeita ou que qualquer 

nova tecnologia seja isenta de falhas ou revisões sobre a sua segurança. 
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Porém, persiste um aspecto transversal no processo de reprodução ou 

descontinuidade de uma cadeia problemática envolvendo certo medicamento, 

que é a escolha do médico, a atitude diante do usuário de um serviço de 

saúde. Sobre esse cenário, recai a referida experiência de uma ética do 

cuidado. 

Multiplicam-se os processos e gatilhos cognitivos, emocionais e até de 

vieses da pesquisa científica na captura da fidelidade do médico aos 

medicamentos. Além das clássicas incursões dos representantes 

farmacêuticos nos consultórios, o assédio dessa indústria aparece operando 

até marcas narcísicas do médico. Recordo-me de um congresso, em que o 

estande de uma marca de medicamento congratulava os médicos com 

diferentes brindes caso acertassem o questionário do equipamento presente no 

local. Para a minha surpresa, também recebi prontamente o brinde, mesmo 

sendo estudante e mesmo sem ter tido sequer a oportunidade de arriscar uma 

opção no questionário. Percebi que aquela fila era para o prêmio garantido, 

pois as funcionárias do estande simplesmente sussurravam com toda diligência 

a resposta correta para o precioso convidado prescritor. Que prêmio é esse tão 

procurado e assegurado pela indústria farmacêutica? 

Alguns autores assinam a descrição da problemática. Robert Whitaker, 

que constrói em seu livro, Anatomia de Uma Epidemia, alguns sinais da 

chamada epidemia de drogas psiquiátricas, com a prescrição farmacológica 

engolfando todas as demandas em saúde mental com respostas prontamente 

fornecidas pela indústria e que alimentam mais morbidade; e Marcia Angell, ex-

editora-chefe da renomada New England Journal of Medicine, que aponta 

rumos de promiscuidade na relação entre médicos e a indústria farmacêutica, 

bem como a construção da ilusão comercial de aprimoramento ao se 

frequentarem os eventos dessas empresas e de modernidade ao estimular a 

prescrição de medicamentos recém-lançados. 

Diante do desarranjo dessas interações, qual escolha nos resta? E quais 

escolhas deixamos de fazer? 

Retomando novamente as aulas da faculdade, cada vez mais se 

observa a insuficiência de medidas farmacológicas e até a necessidade de 

negar sistematicamente a expectativa dos pacientes sobre os fármacos, 

também induzida na cultura pelo mercado de medicamentos. Porém, o discurso 
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dos professores marca a dificuldade de mobilizar os pacientes e familiares para 

as mudanças de comportamento e estilo de vida. Afinal, não são apenas os 

médicos que buscam prêmios na saúde. Mas essas dificuldades de se atingir o 

“sucesso terapêutico” também falam sobre as diversas dificuldades da vida 

real, as quais não são abarcadas apenas pelos medicamentos e, portanto, 

podem também sugerir outra dificuldade, aquela dos médicos valorizarem 

propostas de tratamento que busquem compreender as necessidades do outro 

e as possibilidades de autonomia. 

Todas essas provocações esbarram no processo de formação médica, 

que tanto me interessa e me mobiliza, que ainda se afasta tanto de uma 

possível ética do cuidado. É patente a importância de um bom letramento dos 

profissionais sobre os estudos científicos e seus vieses, assim como a 

exaltação da ciência séria e comprometida eticamente. É claro que a Lei 

12.842/2013 esclarece juridicamente o lugar da Medicina. Mas existe algo do 

cuidado que excede o ato médico, algo dos imensos desafios das 

desigualdades socioeconômicas, algo dos lugares de exclusão e da 

determinação social do processo de saúde-doença. Espero que ainda nos 

reste o Sistema Único de Saúde como premissa para investir no cuidado, 

interprofissional e intersetorial, e não apenas nas evidências. 
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Ética em tempos da Pandemia pela COVID-19 

Ethics in Pandemic Times by COVID-19 

 

Miguel Augusto Martins Pereira  

 

 

A prática médica com a qual estamos acostumados é respaldada por 

critérios técnicos, protocolos, diretrizes de associações e sociedades de 

especialidades, normativas ou resoluções. Contudo, infelizmente, em virtude do 

curto período de reação a COVID-19, não houve um tempo hábil para 

estabelecer condutas e terapêuticas de sólida base científica a despeito da 

doença causada pelo Sars-CoV-2. O ambiente já hostil ainda foi contaminado 

pelo medo, por especulações e pela calhordice das fake news. 

A situação é no mínimo desconfortável dado que estamos em pleno 

século XXI, mas lembremos de que a Medicina nasce rigidamente atrelada a 

deveres éticos e ao saber, haja vista o milenar Tratado e Juramento 

hipocrático. Desse modo, em momentos de indecisão ou dubiedade, como o 

atual, devemos nos apoiar com firmeza em princípios éticos e científicos. 

Durante os primeiros meses de pandemia, a mídia transformou a 

Ciência no grande baluarte da luta contra o novo coronavírus, porém, 

aparentam não saber que a Ciência, a Ética e a Medicina são indissolúveis. A 

prática clínica depende da produção científica e ambas só prosperam quando 

regidas por princípios éticos. Aliás, é dever do médico aprimorar continuamente 

seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do 

seu paciente e da sociedade, ou seja, a atualização médica é um princípio 

ético fundamental, possível apenas por meio de uma Ciência de qualidade. 

O público leigo assistiu por muito tempo ao progresso da profissão 

médica, passivo e encantado, como quem assiste a um espetáculo de teatro. 

As cortinas se abrem e são desveladas vacinas, remédios e as mais 

milagrosas curas. O ar de encanto com notas de mistério esvaeceu, mas ainda 

há quem deseje não sabedoria, mas um espetáculo para se encantar e mistério 

para entorpecer. Em geral, esses são os mais impacientes com os lentos 

passos da Ciência. A pandemia da COVID-19, com a sua cobertura midiática 

diária – como já discutido – diminui essa distância entre a população geral e o 
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meio acadêmico-médico. Os bastidores da produção científica, antes um 

mistério, invisíveis aos olhos da plateia, foi visitado. Assim, aqueles que gozam 

dos ganhos da ciência puderam apreciar a dignidade e o valor dos métodos 

pelos quais são conquistados. 

A pandemia não só aproximou o público do meio acadêmico, mas 

também pressionou médicos, pesquisadores e estadistas por resultados 

rápidos. Essa necessidade de produção científica rápida diante de uma doença 

pouco conhecida, deve sempre “acender um alerta ético” e individualmente, 

moral. De fato, em um passado não muito longínquo, um ambiente semelhante 

instigou um trabalho bastante controverso, “prato cheio” para as aulas de Ética 

Médica e Ética em Pesquisa, com sucessões de erros por parte de 

pesquisadores, profissionais da saúde e até órgãos governamentais, sendo 

utilizado com frequência como exemplo de má prática clínica, ciência antiética 

e de péssima qualidade. 

No ano de 1932 até 1972 o U.S. Public Health Service (PHS), isto é, o 

próprio sistema de Saúde Pública dos Estados Unidos, realizou um estudo 

clínico não terapêutico, conhecido como o estudo de Tuskegee, manchando a 

história de uma comunidade rural pobre de maioria negra, em Macon County, 

no Alabama. O estudo explorou a vulnerabilidade dessa população negra da 

região com o objetivo pífio de sistematizar a evolução da sífilis livre de 

tratamento, afinal, anos antes, em 1929, já havia sido publicado um trabalho 

norueguês, “The Oslo Study”, relatando mais de 2.000 casos de sífilis não 

tratados, logo os objetivos da pesquisa se tornaram ainda mais questionáveis, 

dando a interpretação de que seria um genocídio baseado em princípios 

eugenistas, travestido de Ciência. 

A ausência de um registro metodológico anterior ao início do ensaio, 

omissão do diagnóstico e do prognóstico aos pacientes, e naturalmente a 

ausência de um consentimento esclarecido são uma pequena fração do 

demérito desse experimento criminoso. Até 1950, não havia terapêutica bem 

estabelecida para a sífilis, embora o estudo tenha continuado após esse 

período, acumulando assim mais “irregularidades” agora, ao não confrontar os 

objetivos do projeto com os novos conhecimentos sobre a doença. 

O relato do caso Tuskegee pode, à primeira vista, parecer um exagero 

ou uma realidade surreal se comparada a pandemia do COVID-19. Entretanto, 
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o caso é um eterno lembrete ao médico de sua responsabilidade sobre o bem-

estar de seu paciente, a saúde pública e a educação sanitária; ao pesquisador, 

do fato do conhecimento científico não justificar o descumprimento de padrões 

éticos; e a ambos, do dever de proteger a vulnerabilidade dos sujeitos de uma 

pesquisa clínica. Nunca deve-se atentar contra a dignidade humana e deve-se 

sempre agir perante as forças que atentem contra esses e outros princípios 

éticos. Afinal, a Ciência, a Ética e a Medicina são indissolúveis! 
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O papel da bioética no fim da vida 

The role of bioethics at the end of life 

 
 

Muniqui Scharamm Capett 
 

 
Nada dura para sempre. Desde muito cedo aprendemos a lidar com a 

finitude, seja dos brinquedos, da infância, da adolescência, dos 

relacionamentos... Vivemos em constante contato com mudanças repentinas e 

quase nunca paramos para pensar na única certeza que temos de fato, a 

finitude da vida. O caminho até a faculdade de medicina, daqueles que de 

alguma forma desejam “salvar as pessoas”, nos leva a pensar que em algum 

momento o faremos, porque para a medicina biomédica o objetivo final é a 

cura. Mas quando a cura não é possível, sentimo-nos impelidos a continuar 

fazendo o máximo possível, mesmo que esse máximo nem sempre seja o ideal 

para o paciente. Excesso de intervenções que não trazem benefícios reais ao 

paciente, podem trazer algum alívio aos médicos em relação a processos 

judiciais, mas é preciso pensar além da questão penal, afinal pelo princípio 

bioético da não maleficência, “primum non nocere”. 

Cabe a todo médico conhecer os princípios éticos que norteiam sua 

conduta profissional, os princípios da autonomia, na qual o paciente deve 

consentir qualquer tratamento; o princípio da justiça, em ausência de 

tratamento curativo é justo evitar o sofrimento; princípio da beneficência, na 

qual o médico deve promover o bem ao paciente; e o princípio da não 

maleficência, que corresponde a não fazer o mal ao paciente, evitando 

tratamentos excessivos.   

Nesse contexto de resgate de valores primordiais é imperativo que 

durante a formação médica nós, alunos, tenhamos contato com conceitos de 

cuidados paliativos e ortotanásia. Os conceitos mais importantes a serem 

resgatados são o de eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia é 

considerada crime no Brasil, assim como o suicídio, e consiste em antecipar a 

morte de forma a cessar o sofrimento de um paciente em estado terminal, 

doença incurável ou forte sofrimento, de forma rápida e indolor. É percebida 

como uma morte causada por compaixão ao doente, entretanto, caso seja 



85 
 

entendida como tal, pode ser tipificada como homicídio pelo código penal 

brasileiro. A distanásia seria o prolongamento do processo de morte, o que 

consequentemente prolongaria o sofrimento do enfermo e da família, que por 

desconhecimento ou mesmo crenças religiosas, insiste em manter 

artificialmente a vida do paciente que já iniciou o processo de morte. A 

ortotanásia seria então a morte correta ou adequada ao seu curso natural, na 

qual o médico não prolonga, nem abrevia o processo de morte, fornecendo o 

conforto quando necessário, mesmo que isso incorra indiretamente na morte 

do paciente. Não é tipificada no código penal e deve ser promovida, sempre, 

como um direito de todos a uma morte digna. É menos reconhecido o conceito 

de “mistanásia”, mas não menos importante a nível social, já que significaria 

uma morte miserável e evitável, gerada através da violência, drogas, pobreza e 

desigualdades sociais e ausência de condições de dignidade, em decorrência 

da negligência a nível governamental.  

A bioética, nesse âmbito, contribui no entendimento das questões 

polêmicas e por vezes controversas em relação à vida humana, no sentido de 

esclarecer, com o avanço tecnológico, o que pode ser considerado benéfico e 

o que deve ser reconhecido inútil na terapia de pacientes em grave estado de 

saúde e quais os deveres e condutas a serem tomados pelos profissionais de 

saúde frente ao fim da vida, por exemplo. 

Ao entender os processos envolvidos e as modalidades de morte, 

podemos entender também a parte que nos cabe, como futuros médicos, ao 

compreender o nosso papel enquanto agente ativo na promoção da saúde ao 

mesmo tempo que o paciente deve ser respeitado e considerado em sua 

integralidade. Ao evitar a postura paternalista e promover o respeito à 

dignidade humana, evitamos implementar condutas que não tragam ganhos 

reais ao paciente em termos de recuperação e evitamos que o paciente sofra 

tratamentos desumanos ou degradantes. Entretanto, a maior dificuldade se dá 

em, por vezes, não saber o momento correto de findar os aparelhos e 

tecnologias no contexto do paciente sem perspectiva de tratamento curativo. 

Sabemos que o término da vida se dá em caráter inexorável e mesmo assim, 

há tanta resistência em aceitá-lo.  

Dessa forma, a discussão do tema morte e tanatologia deveria ser 

amplamente difundida, principalmente desde o início da faculdade médica, 
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senão da própria vida, para melhor cuidado aos pacientes em sofrimento, 

identificação do início do processo de morte, melhor tratamento possível e 

acolhimento da família, fornecendo as melhores informações possíveis para 

que se evite as tentativas frustras de prolongar a vida, e que ao fim acarretam 

mais sofrimento. Além disso, a observação na prática de processos de 

ortotanásia são de extrema estima no auxílio ao reconhecimento e aprendizado 

ao futuro médico para lidar com essas situações tão delicadas, porém, tal 

situação ocorre raramente durante a formação acadêmica.  

Sabe-se que desde 2012 é possível que qualquer pessoa manifeste sua 

vontade em relação aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos a que se 

sujeitará em via de incapacidade de decisão por motivos de saúde, e é 

conhecida como as diretivas antecipadas de vontade e testamento vital. Com 

esse ganho no âmbito legal é mais fácil ampliar a discussão e as informações 

sobre as vontades dos futuros pacientes, sem que sejam submetidos a terapias 

inúteis e sofrimento desnecessário. Com essa nova ferramenta, o direito do 

paciente pode ser respeitado e permite autonomia em relação a sua própria 

vida, ao mesmo passo que os médicos podem reconhecer as vontades do 

paciente e se resguardarem perante a lei. Mas, antes de tudo, é preciso investir 

no assunto, deixando de lado os tabus que envolvem a morte e a vida na 

nossa sociedade.  

Atualmente, torna-se cada vez mais importante que os cuidados 

paliativos estejam disponíveis em todas as áreas e etapas do adoecer, desde o 

diagnóstico. Há em vigor regulamentação que dita que o cuidado não termina 

ao término das possibilidades de cura, mas deve fornecer assistência integral, 

para alívio da dor e dos sintomas, fornecendo apoio físico, psicológico, social e 

espiritual, seja no hospital ou em domicílio, promovendo a satisfação das 

necessidades básicas e evitando os tratamentos inúteis. De modo que não 

prolongue a vida já em processo de despedida. É esperado, que num futuro 

não muito distante, as pessoas recebam um cuidado holístico, centrado no 

indivíduo, respeitando-o em todos os seus âmbitos, considerando a família 

como parte importante do cuidado e oferecendo acima de tudo, compaixão. 
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Dilemas éticos enfrentados na COVID-19 

Ethical dilemmas faced in COVID-19 

 

Natália Braga Keher 

 

Não é de hoje que os profissionais de saúde transpassam por 

diversos dilemas que dificultam à práxis médica. Os acadêmicos de 

medicina são preenchidos de conhecimentos sobre como lidar com as 

doenças orgânicas e mentais de forma lógica e técnica, como aprender a 

cuidar e salvar vidas. Obviamente, nem todas as questões humanas podem 

ser solucionadas com base em métodos e protocolos, ficando assim uma 

grande lacuna no aprendizado: como lidar com situações emblemáticas, 

deliberar, tomar e transmitir decisões difíceis? E como agir eticamente 

diante desses cenários? Uma forma bastante interessante de trabalhar 

essas questões é a antecipação de cenários, grupos de discussão que 

criam diversos contextos insatisfatórios, onde discutem possibilidades de 

decisões e possíveis desfechos, como uma maneira de nos preparar para 

situações similares. Outra forma é a experiência, por meio da observação e 

vivência.  

O ponto é que por mais que seja possível um treinamento, em algum 

momento da carreira médica passaremos por situações complicadas e por 

vezes inéditas. Um exemplo vivo disso é a pandemia do COVID-19, um 

cenário de calamidade pública, no qual profissionais de vários segmentos 

da sociedade tiveram que deparar-se com situações inusitadas e não 

ideais. No âmbito da saúde podemos dizer que os profissionais travaram 

uma guerra diária contra a ansiedade de ter que fazer decisões nas quais 

lhe geravam incerteza, insegurança e angústia. O dever e o poder de 

proteger a vida e a integridade física dos pacientes nem sempre 

caminhavam juntos, considerando as limitações dos recursos do sistema de 

saúde. Por isso, muitas vezes restava aos médicos fazerem a escolha de 

Sofia: qual vida salvar? Quem merece o leito de terapia intensiva e quem 

deve ficar na fila e talvez morrer à espera de uma nova vaga?  

No começo de 2020 o mundo inteiro voltou seus olhos para Itália, um 
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país desenvolvido que destravou um quadro de contaminação e óbitos 

alarmantes diários. Noticiários retrataram a angústia dos profissionais de 

terem que lidar com a triagem dos pacientes graves, com tão poucos leitos 

e respiradores. Estes sendo muitas vezes priorizados para pacientes 

considerados com mais chances de viver, ou por critério etário. De fato, a 

Itália sofreu muito por ser um dos primeiros países e ter menos tempo para 

se preparar. Tal contexto abriu margem para discussões urgentes sobre a 

criação de critérios médicos para definir quem deve ter preferência das 

vagas dos leitos de UTI. Por mais que diante da experiência da Itália alguns 

países pudessem ter investido em criação de hospitais e ampliação de 

recursos, é notável que essa não era a realidade dos países em 

desenvolvimento, e a esse ponto da pandemia, não era possível traçar com 

clareza previsões e proporções do contágio. O cenário era de desespero 

total, e tais acontecimentos são complexos e implicam em conflitos de 

natureza legal, moral e ética. 

No que diz respeito ao aspecto legal, vamos imaginar uma situação 

hipotética, onde um médico tem dois pacientes sobre seus cuidados A e B, 

ambos possuem as mesmas condições físicas, idade, e necessidade de 

cuidados intensivos. Porém, esse médico possui apenas uma vaga de CTI 

em sua unidade de saúde. Qualquer um dos pacientes que receber a vaga 

pode sobreviver, e qualquer um que não receber pode morrer. Ele aloca um 

paciente então, e o não alocado vem a óbito. O médico deve ser 

responsabilizado legalmente por homicídio, pela omissão imprópria ao 

tratamento de um dos pacientes, em consciência de que sem a terapia 

intensiva a morte era uma possibilidade? De forma resumida, o ato desse 

médico não é antijurídico devido ao estado de necessidade, por mais que a 

ação imediata desse médico tenha lesado um bem jurídico alheio, não 

havia outro meio de evitar o perigo, e nesse caso o bem sacrificado possuía 

o mesmo valor que o preservado, o de uma vida humana. Sendo assim, o 

estado de necessidade exclui a culpabilidade do médico.  

A dificuldade encontra-se em pensar em como agirmos de forma 

ética nesse caso. Fica inaplicável, pois não há critérios suficientes que 

diferenciem ou definam qual bem valia mais, seria uma vida por outra, 

qualquer escolha poderia implicar na finitude de uma vida.  
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Porém, na prática cada ser humano é singular e o que ocorre mais 

são decisões como os italianos tiveram que fazer, priorizar o jovem ou o 

idoso, o imunodeprimido ou imunocompetente, o mais estável ou o mais 

instável, e por aí vai. Então, com base nesses dilemas a Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e outros Conselhos Regionais de Medicina 

sugeriram critérios que pudessem guiar os profissionais nas tomadas de 

decisões. Alguns critérios escolhidos implicam em escores que avaliam uma 

série de parâmetros vitais, presença de comorbidades graves, escala de 

desempenho funcional, de trabalho e autocuidado. 

Agora nos vale a reflexão: podemos pensar nesses critérios como 

morais e éticos? Podemos dizer que são moralmente aceitos, visto que foram 

elaborados por um conjunto de pessoas, um corpo médico, órgãos 

reconhecidos, como a AMIB e Conselhos Regionais de Medicina. Porém, se 

são éticos apenas cada médico vai ter que no seu exercício de liberdade 

definir. 

Há quem vá contra esses critérios, uma vez que indiretamente 

desqualificam os mais vulneráveis, idosos, doentes crônicos, e deficientes. 

Alguns autores defendem que a alocação de recursos durante a pandemia 

segundo etarismo trata-se de ageísmo, que é tido como preconceito e 

discriminação contra pessoas idosas. Além disso, esses três grupos, muitas 

vezes, já necessitam de cuidados para viver sua vida diária ou estão em 

situações de risco, de maior exposição ao vírus, como asilos, abrigos, ou 

encontram-se em situação de rua. Mas nesse sentido, torna-se urgente a 

demanda por mais ação e intervenção governamental de prevenção para 

esses grupos de risco. É o Estado que deveria proporcionar proteção aos mais 

vulneráveis socioeconomicamente e educacionalmente.  

Entretanto, o fato é que muitas vezes não existe o cenário ideal onde o 

direito a assistência médica e aos recursos serão resguardados a todas as 

vidas. E o médico em seu papel de garantidor da saúde não tem capacidade 

física-real para agir de forma a não evitar resultados danosos a terceiros. Ele 

precisa de algo a se apoiar para agir da maneira mais ética possível, até 

mesmo para se defender judicialmente de uma decisão que não depende 

apenas dos seus esforços, e que sempre poderá implicar em uma morte. 

Então, tais critérios foram criados visando guiar qual vida possui mais chances 
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de sobreviver com os meios disponíveis, e para criar um parâmetro onde todos 

os pacientes possam ser submetidos de forma objetiva e igual, isto é, onde um 

paciente mais jovem possa ter prioridade em relação a um mais velho, ou vice-

versa, uma vez que as decisões serão baseadas em um conjunto de regras, e 

não apenas uma característica física do sujeito. Não há garantia de que esses 

critérios irão tornar as decisões médicas 100% assertivas, a ideia de trazer 

critérios objetivos para lidar com uma questão tão humanitária é de nortear 

esses profissionais, tornando essa tomada de decisão diária menos emocional 

e difícil, para aqueles que estão na linha de frente, por vezes cansados e 

pressionados. Não cabe ao médico uma virtude sobre-humana de resolver 

problemas, cabe ao médico assistir, agir com o máximo de sua competência 

profissional, atuando em benefício do paciente mesmo após a sua morte.  
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Conflitos éticos em tempos de pandemia pelo COVID-19 

Ethical conflicts in times of pandemic by COVID-19 

 

Renan Torres de Carvalho 

 

Heráclito de Éfeso, grande filósofo pré-socrático, já em 500 a.C afirmava 

que na natureza não havia nada permanente, exceto a mudança. Assim, essa 

máxima, séculos depois, se faz muito pertinente às mudanças que vivemos nos 

últimos tempos em virtude da pandemia do novo coronavírus. Transformações 

na saúde, economia, educação, não há uma esfera social que não tenha sido 

afetada pelo que ficou conhecido como “novo normal”. Com o campo da Ética e 

Moral não é diferente, novos debates e antigos paradigmas acerca desses 

domínios vieram à tona e provocaram reflexões consideráveis em profissionais 

de saúde e sociedade civil. 

A priori, é preciso definirmos alguns conceitos relacionados a esse 

âmbito que são importantes para nossa discussão. A legalidade nada mais é 

do que as leis que regem o modo de agir de um grupo social, sendo assim nós 

brasileiros somos regidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Já a 

Ética é oriunda do grego ethos e significa um modo de ser, ou seja, um juízo 

crítico sobre valores, implicando em opções. Assim, a liberdade é condição 

sine qua non para a Ética. Cabe destacar que a Ética apresenta como pilares: 

Autonomia (capacidade de liberdade), Consciência (compreensão de aspectos 

do seu mundo) e Coerência (nexo ou harmonia entre os fatos). A Moral (do 

latim mores) significa costumes, isto é, se volta para valores consagrados pelos 

usos e costumes de uma sociedade, sendo algo externo e imposto ao 

indivíduo. Dessa forma, os conceitos de imoralidade e moralidade não são 

estáticos, variando de acordo com a sociedade, cultura e o tempo. 

Nesse sentido, durante a pandemia podemos observar diversos conflitos 

no campo da Ética, Moral e Legalidade, tal como a relação entre o Sars-CoV-2 

e as populações mais vulneráveis. De acordo com dados de um estudo do 

Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS), da PUC-Rio, o grupo 

concluiu que pretos e pardos morrem por COVID-19 mais do que brancos no 

Brasil (55% de pretos e pardos contra 38% de brancos). O grupo analisou a 
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variação da taxa de letalidade da doença no Brasil de acordo com variáveis 

demográficas e socioeconômicas da população. Além disso, o estudo analisou 

o impacto da renda e escolaridade na mortalidade e concluiu que quanto maior 

a escolaridade e renda, menor a letalidade da COVID-19 nos pacientes 

(pessoas sem escolaridade tiveram taxas três vezes superiores às pessoas 

com nível superior). Dessa forma, nos deparamos novamente com um velho e 

conhecido paradigma: de acordo com a constituição de 1988, artigo 196: “A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Logo, temos um direito a saúde garantido 

por lei, que em tese deveria ser universal e igualitário, independentemente das 

condições sociais. Contudo, a pandemia nada mais fez do que escancarar o 

racismo, as desigualdades sociais, educação deficitária e as condições 

inadequadas de moradia e transporte público como vulnerabilidades que 

tornam os indivíduos marginalizados mais suscetíveis a adoecer e morrer pelo 

coronavírus. Diante disso, enquanto nossa sociedade, tanto no âmbito civil 

como no político, não exercer uma reflexão profunda acerca do racismo 

estrutural e das desigualdades sociais não avançaremos no combate ao 

COVID-19 e a diversas outras enfermidades que afetam nossa população. 

Um outro aspecto inerente a pandemia do coronavírus, é a comunicação 

de más notícias. Um diagnóstico de COVID-19 para muitos se tornou um fardo, 

em especial para a população com maiores riscos de evoluírem para 

complicações. Dessa forma, é preciso antes definirmos que a má notícia é 

como qualquer informação que envolva uma mudança drástica na perspectiva 

de futuro em um sentido negativo. É um processo contínuo com recomendação 

moral, por lei e pelo Código de Ética Médica em que o paciente deve receber 

todas as informações acerca do seu estado e diagnóstico. Porém cabe a 

reflexão, no diagnóstico e tratamento de uma doença tão temida como a 

COVID-19, a fim de garantir a ética e transparência da relação médico-

paciente, deve-se dar diretamente ao paciente toda e qualquer notícia? De 

acordo com o Instituto de Ética da Associação Médica Americana (AMA) é 

preciso fornecer as informações de forma gradual e cuidadosa, respeitando as 

sinalizações que os pacientes desejam realmente saber. Para isso é 
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recomendado seguir os seis passos que incluem: Preparando-se; O que o 

paciente sabe?; Quanto o paciente quer saber?; Dividindo a informação; 

Respondendo às emoções; Planejamento e acompanhamento. É notado que 

as reações dos pacientes são bem variáveis e imprevisíveis, nesses casos, é 

extremamente necessário sermos sinceros e ao mesmo tempo compassivos 

com os pacientes frente ao diagnóstico de COVID-19. A relação entre médico e 

paciente envolve sujeitos que são passiveis de emoções que devem ser 

deixadas aflorar naturalmente. Sendo assim, torna-se indispensável o apoio 

psicológico e familiar, em especial aos pacientes com maior fragilidade pela 

doença. Porém, aqui, esbarramos em outra problemática: em tempos de 

pandemia, com restrições de visitas e circulação de pessoas nos hospitais, 

como trazer a família como rede de apoio aos pacientes internados por COVID-

19? Alguns serviços de saúde, e aqui destacamos a experiência do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), proporcionaram visitas virtuais entre 

familiares e entes internados. No projeto do HUAP pacientes lúcidos fazem a 

visita por videochamada e aqueles com nível de consciência alterada recebem 

mensagens em áudio das famílias. 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988 que instituiu o 

Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado. Entretanto, a pandemia revelou um sistema de saúde cada vez mais 

sucateado, devido principalmente a má administração e gestão pública. Assim, 

no auge da curva de casos nos deparamos com recursos finitos de 

medicamentos, leitos em unidade de terapia intensiva e ventiladores 

mecânicos para a quantidade de casos infectados que necessitavam desse 

suporte. Então médicos de todo o país algumas vezes tiveram que se deparar 

com a “Escolha de Sofia”. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, lançou 

mão de protocolos com critérios para quais pacientes teriam prioridade de 

recursos como ventiladores mecânicos. A expressão “A Escolha de Sofia” 

(Sophie’s Choice), tem origem em um filme estadunidense de 1982. O drama 

trata de uma cidadã presa num campo de concentração de Auschwitz durante 

a Segunda Guerra e que é forçada a escolher entre qual de seus dois filhos 

iriam para a câmara de gás. Neste contexto, a expressão exterioriza a 

imposição de se adotar uma decisão difícil sob pressão e enorme sacrifício. 

Extrapolando esse conceito para o campo da bioética, na prática, isso significa 
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fazer escolhas difíceis e trágicas de acordo com as chances de sucesso de 

cada paciente. Nesse cenário, surge o dilema: é legal, ético e moral investir os 

recursos finitos em um paciente que tenha maior chance de recuperação em 

detrimento daquele com maior probabilidade de óbito? Esse dilema perpassa 

por várias questões e surge o questionamento: idosos e portadores de doenças 

crônicas também não são cidadãos com dignidade e direito a saúde? De 

acordo com o Estatuto do Idoso é obrigação da família, comunidade, sociedade 

e Poder Público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida e à saúde. 

Então, diante dessa questão pragmática como escolher quem deve receber os 

recursos, um idoso grave ou uma criança grave? Não temos as repostas para 

essas perguntas, visto que a função da ética não é buscar uma unanimidade e 

sim gerar reflexões e discussões para que as decisões sejam prudentes. Para 

tornar essa escolha menos árdua, a decisão deve-se basear nos protocolos de 

bioética. 

Por fim, mas não menos importante, a pandemia do novo coronavírus 

trouxe diversas reflexões acerca da pesquisa científica, principalmente no 

desenvolvimento de vacinas. Chamou atenção da mídia as discussões acerca 

da possibilidade de a vacinação não ser obrigatória para população. Como 

cidadãos, temos a autonomia e o direito de participar das decisões que possam 

afetar nossa saúde e bem-estar. Porém, um indivíduo ao optar por não se 

vacinar contra o coronavírus, é uma escolha individual que afeta de forma 

negativa todo o coletivo. Assim, cabe refletirmos que esta é uma questão ética 

em que a autonomia do próprio indivíduo está condicionada pela perspectiva 

comunitária do bem comum. Desta maneira, parafraseando um dos maiores 

nomes da literatura russa, Fiódor Dostoiévski, em que todos somos 

responsáveis por tudo e perante todos, logo devemos optar pelo caminho que 

beneficie o coletivo, as comunidades e a saúde pública.  
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Ética em tempos de pandemia do COVID-19 

Ethics in times of COVID-19 pandemic 

 

Uesliz Vianna Rangel 

 

Discutir a ética nos tempos atuais, em vigência da pandemia do COVID-

19, não só se mostra importante, mas emerge como urgência, não só nas 

relações humanas sociais que a conjuntura demanda, mas principalmente na 

aplicação da medicina em todas as suas vertentes. A forma como os seres se 

propõem a lidar com seu próprio cuidado, de seus familiares, de sua 

comunidade, a forma como as empresas se comportam com seu público, seja 

ele interno ou externo, e o jeito como o profissional médico lida com essa 

demanda epidemiológica, tende a definir o quão saudáveis, sustentáveis ou 

mesmo viáveis serão essas relações para o futuro. 

A considerar que a pandemia de COVID-19 alocou o ser humano em 

uma situação que se espera da sociedade civil e dos governos, 

comportamentos e decisões que se priorize a segurança do coletivo, vê-se o 

quão esforçosas se fazem estas atitudes. O contraste entre as recomendações 

dos profissionais da área e as medidas governamentais, muitas vezes 

discordantes inclusive nas diferentes esferas administrativas, atrelada a uma 

gama de informações inconsistentes e até fantasiosas, além de disputas 

políticas, interferem diretamente na forma que os atores sociais lidam com a 

pandemia e molduram sua forma de agir e se comportar com a situação. 

Em um cenário em que a grande esperança está depositada em uma 

vacina, pudemos ter um conforto em ver um clima cooperativo entre as 

empresas que concorrem a autoria da mesma, ao invés do comportamento 

competitivo, além de observarmos (ao que nos tem sido oferecido acesso até o 

momento) o respeito às legislações vigentes de ética na pesquisa na maioria 

dos estudos conduzidos de conhecimento público. Contudo, ainda são pontuais 

alguns casos de tentativa de liberação precipitada de marcas sem a adequada 

análise de eficácia e segurança, e a ocorrência de erros na condução de 

estudos. Mas outro desafio também está em superar o que seria o movimento 

antivacina, também fomentado e difundido por crenças infundadas e 

divulgação de informações inconsistentes que acaba por confundir muitas 
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pessoas, propagando e perpetuando essa postura. Postura esta que afeta a 

eficácia desta medida de combate à pandemia e põe em risco uma grande 

parte de nossos cohabites. 

Ao direcionar a iluminação do tema para a realidade social do Brasil, e 

trazer esta discussão para este campo, nos suscita diversas ponderações. 

Instiga-se por iniciar nas contrastantes formas que as diferentes realidades 

sociais do país são afetados pela pandemia, considerando que os mais 

necessitados, e que perderam parte ou toda sua renda, estariam à mercê de 

ações governamentais e iniciativas sociais para amparar suas necessidades, 

assim como as ações de medidas protetivas através de exames de testagens 

para investigação de casos positivos, e das ofertas de assistência de saúde, 

para os que por ventura dela necessitarem, estariam também sob dependência 

dessas políticas públicas, uma vez que a grande maioria destas pessoas não 

têm cobertura por plano ou seguro de saúde privado que lhes ofereça esse 

serviço. 

Se considerarmos os serviços de saúde públicos que outrora lhes forem 

prestados, vale lembrar de questões como o acesso aos mesmos – sabendo 

que as unidades de atendimento nem sempre têm uma distribuição equânime 

no território, e também a questão da qualidade dos serviços – ao se observar 

que a maioria deles não foram adequadamente preparados para o aumento da 

demanda, tanto de recursos humanos, quanto com os insumos materiais e os 

aparatos tecnológicos que a pandemia veio a exigir. Fatores estes que poderão 

oferecer desiguais expectativas para diferentes atores dependendo de sua 

condição social. Cabe ainda ressaltar que condutas éticas desonrosas 

agravam ainda mais estas condições, mediante as condutas de gestores 

públicos e de empresas corruptas que se privilegiam de algumas lacunas 

legislativas e da incapacidade fiscalizatória de alguns órgãos, que são 

beneficiados pela situação atípica e pelo caráter de emergencialidade das 

ações. 

Enquanto ao profissional médico resta ainda o artifício de ter que lidar 

com algumas situações que por hora venham a lhe demandar conflitos de 

origem ética profissional. Para começar citamos as altas cargas de trabalho 

propensas não só pelo aumento da demanda, mas principalmente pelo 

aumento do número de colegas de trabalho infectados que se afastam do 
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serviço e geram a necessidade de dobras de plantão por ausência de 

profissional médico que os rendam para o serviço, que não os permitem 

descontinuar ou abandonar a assistência. Quanto a rotina de trabalho, a gestão 

de recursos e tomada de decisão também concernem ao médico, por vezes, 

dilemas éticos, ao se ter nas mãos a necessidade de decidir para qual 

indivíduo seria empregado o recurso tecnológico disponível (sendo o respirador 

o principal deles) ou a decisão de qual destes seria direcionado para a vaga de 

terapia intensiva que fosse disponibilizada. Em alguns locais do mundo, 

vivencia-se ainda o consenso de uma faixa etária passível de investimento em 

ações de saúde em detrimento de outra, que também gera conflitos pessoais. 

Estas são situações que indiferente da decisão, por certo causaria angústia e 

sofrimento ao profissional responsável em tomá-la. 

Em um momento que o que mais se esperaria dos outros seria o 

respeito e o comportamento ético, nos deparamos com muitas condutas 

contraditórias a estas, que atrapalham no entendimento de bom seguimento 

desta situação. Mas felizmente não são as únicas, pois também encontramos a 

todo momento bons exemplos de ações que nos fazem refletir, e lutar para que 

estas se conheçam, se espalhem e se repliquem, com o intuito de que 

possamos juntos passar por este momento da forma mais igualitária e justa 

que for possível alcançar. Conscientes de que este é um desafio novo para o 

mundo contemporâneo e que para superá-lo se faz necessário um grande 

somatório de medidas e esforços, que em sua maioria já foi listada e discutida 

no texto, mas que está longe de ter sido esgotada, como também sabemos que 

uma simples forma de agir de cada indivíduo já ajudaria bastante para o 

alcance deste objetivo: que se importem uns com os outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Ética na delicada relação: Paciente, Médico e Indústria Farmacêutica 

Ethics in the delicate relationship: Patient, Physician and Pharmaceutical 

Industry 

 

Yumi Honda Regonati 

 

A ética é a parte da filosofia dedicada ao estudo dos assuntos morais e 

à sua aplicação no âmbito das relações humanas. As condutas e 

comportamentos no dia a dia dos vários profissionais se referem à ética. A 

desobediência aos princípios éticos não é passível de sanções das leis de 

Estado que regem nossa sociedade (OLIVEIRA, 2020). 

Porém, observando-se o comportamento contemporâneo da sociedade, 

de uma forma global e em todos os níveis, de se buscar maior transparência na 

conduta das pessoas, não se pode mais estranhar a maior preocupação e 

cobranças também, em relação aos profissionais de saúde, de uma questão 

ética das mais graves, que é a complicada relação acerca do conflito de 

interesses na área da saúde. 

Dentre as questões que vem sendo cada vez mais abordadas, em 

muitos estudos e artigos publicados, tanto na literatura médica como nas 

publicações gerais abertas, uma questão central, é a complicada relação entre 

médicos e a indústria farmacêutica. Trazendo-se evidências de grandes 

prejuízos quando de relações não éticas, que afetam tanto os pacientes como 

a categoria médica, e no geral a sociedade como um todo. Essa questão 

permeia nas várias áreas da saúde e em todas as suas camadas, na pesquisa, 

na prática médica, nas entidades de classes, nas entidades estudantis e entre 

os estudantes de medicina (RIOS e MORAES, 2013; BARCELLOS e JUNDI, 

2012; SÁ, 2016). 

Do lado da indústria farmacêutica, esta se consolidou a partir da década 

de 1980, com a chamada “revolução molecular”, apoiada em um mercado de 

empresas que vinha se estabelecendo desde 1930. Com o desenvolvimento de 

fármacos cada vez mais complexos, a indústria se firmou com a presença de 

grandes laboratórios multinacionais (BOZZO, 2013). 

Assim, o grande poder econômico dos laboratórios, e uma prescrição 
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crescente de medicamentos, vem instituindo cada vez mais uma relação 

estreita entre paciente, médico e indústria, que envolvem uma série de 

questões delicadas, sobretudo por interferir na saúde do paciente. 

É evidente que os laços entre médicos e a indústria farmacêutica têm se 

estreitado cada vez mais. Portanto, as instituições médicas, e o médico, em 

especial, é a peça central nessa relação conflitante de interesses que afeta a 

área da saúde. 

Os perigos dessa relação são bem claros, e quando, excessos são 

praticados por alguns setores da indústria farmacêutica, onde se investem mais 

em marketing do que em pesquisas, onde cerca de metade dos eventos 

médicos tem apoio dessas instituições, onde a frequente visita de 

propagandistas aos consultórios e clínicas nem sempre possui único propósito 

de apresentar remédios aos profissionais, e onde a oferta de brindes, viagens 

gratuitas, almoços ou amostras grátis são frequentes e insidiosos, o médico 

deve ter clareza quanto ao caminho ético a seguir, a fim de não incorrer em má 

conduta (RODRIGUES, 2018; Assessoria de Comunicação do CFM, 2016; 

CORDEIRO e MORANA, 2012). 

Alguns estudos/pesquisas reforçam esses perigos, mostrando como a 

influência de receber brindes da indústria farmacêutica impacta diretamente a 

prescrição médica (SCHEFFER, 2014): 

1) Em 2010, o CREMESP conduziu pesquisa com os médicos do estado de São 

Paulo, chegando a resultados extremamente preocupantes: 

− 93% receberam benefícios de pequeno valor da indústria nos últimos 12 

meses; 

− 33% souberam/presenciaram recebimento de comissão por indicação de 

medicamento; 

− 74% presenciaram/receberam alguns benefícios da indústria ainda durante os 

seis anos do curso de Medicina. 

2) Em 2013, pesquisa da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), com 300 

médicos que assistem pacientes com o vírus HIV no Estado de São Paulo, 

revela que 64% desses profissionais de saúde tiveram alguma relação com 

empresas farmacêuticas (SCHEFFER, 2014). Sendo mais frequentes: 

− 54% recebimento de publicações; 

− 51% visita de propagandistas; 
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− 47% recebimento de objetos de pequeno valor; 

− 27% recebimento de almoços ou jantares; 

− 17% recebimento de viagens para congressos nacionais; 

− 7% recebimento de viagens para congressos internacionais; 

− 15% convites para participar ou conduzir pesquisa clínica. 

3) Estudos de “Wazana A, Gifts to physicians from the pharmaceutical industry, 

JAMA, 2000” investigaram como ações específicas, tais como aceitação de 

brindes, viagens gratuitas, almoços ou amostras grátis dos representantes de 

companhias farmacêuticas repercutem na prescrição médica. Como conclusão, 

mostrou-se que após ofertas das indústrias farmacêuticas aos médicos, estes 

prescreviam mais frequentemente medicamentos fabricados pelo patrocinador, 

os hospitais aumentavam a prescrição de uma droga patrocinadora de uma 

viagem de congresso, os residentes aumentavam a prescrição de uma droga 

após um encontro com representantes de laboratórios (SCHEFFER, 2014). 

Como exemplo, dessas condutas antiéticas, nesta década, uma das 

maiores farmacêuticas do mundo, a Glaxo Smith Kline (GSK) decide não mais 

pagar médicos para que promovam seus produtos. O anúncio foi realizado em 

meio ao escândalo de subornos com o aliciamento de profissionais de saúde, e 

trouxe luz a essa questionável prática (Rádio Câmara, 2013). 

Também, a Roche Farmacêutica, outra empresa gigante do ramo 

farmacêutico, adotou uma política antissuborno e um código avançado de ética 

(OLIVEIRA, 2020). 

Assim, na busca de impor barreiras, e com o sentido de apoiar as 

decisões dos profissionais médicos, na direção ética positiva por um bem 

maior, frente aos fatos e à relação delicada com a indústria farmacêutica, 

evitando a interferência que a indústria quer impor aos parâmetros médicos e 

éticos vigentes, o Brasil institui várias regulamentações sobre essa questão. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) possui Regulamentações e o 

Código de Ética (CFM, 2019) para os médicos (e para estudantes), e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou regras de relações com 

laboratórios farmacêuticos através da sua Resolução Nº 96. 

O Código de Ética Médica (CFM, 2019), alerta ser vedado ao médico 

exercer a profissão com interação ou dependência de farmácias e laboratórios 

farmacêuticos, com a fiscalização para garantir o cumprimento das normas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10819943


103 
 

estabelecidas através das comissões de ética e dos médicos em geral. As 

iniciativas nessa área são de extrema importância, visto ser marcada por 

grandes conflitos de interesse, que impactam negativamente a autonomia 

médica e, o mais grave, comprometem a saúde dos pacientes. 

Ocorre, porém, que, o próprio Conselho Federal de Medicina abre 

espaço para tal interação, estabelecendo orientações para tratar de boas 

práticas no relacionamento entre indústria farmacêutica e a classe médica. 

Com isso, objetivando disciplinar a relação entre médicos e a indústria 

farmacêutica, criando-se limites e regras para as ações praticadas pela 

indústria e evitando o oferecimento de vantagens, o Conselho Federal de 

Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB), e a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC) assinaram, em 2012, um acordo com a 

Associação de Indústrias Farmacêuticas (Interfarma), estabelecendo algumas 

normas de relacionamento. A Interfarma reúne 29 laboratórios, sendo em sua 

maioria as grandes multinacionais. Porém, representam apenas 54% do 

mercado brasileiro de medicamentos (OLIVEIRA, 2017; SAERJ, 2010). 

Por outro lado, também, pode-se entender que esse acordo fere alguns 

dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, pois possibilita a 

suspeição e a vinculação entre o profissional e a indústria. A configuração do 

conflito de interesses ainda persiste. 

Com esse envoltório, o acordo desagrada muitos seguimentos médicos, 

e recebe críticas por entendê-lo ser permissivo, “legalizando” práticas 

rejeitadas eticamente, como a de o médico receber presentes, e estipular 

valores e periodicidade de recebimento desses presentes; aprova o patrocínio 

de viagens e eventos, sem necessidade de critérios para escolha dos médicos 

beneficiados e, também, por representar retrocesso em regulamentações 

anteriores (CORDEIRO e MORANA, 2012). 

Também, não são abordados a existência de excessos inaceitáveis, e 

subterfúgios utilizados pelos laboratórios, como médicos receberem vantagens 

financeiras, por cumprir e ultrapassar cotas estipuladas de prescrição de 

medicamentos junto a um fabricante. Ou, médicos serem utilizados na 

condição de garotos-propagandas, ou mesmo referendarem medicamentos 

impróprios ou ineficazes. São relacionamentos perversos entre médicos e 

indústria, que tem implicado em ações indevidas, e que, no fim das contas, 
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prejudica o paciente. 

Finalmente, deve-se perguntar, o quanto se conseguiu em coibir práticas 

e posturas incorretas nessa relação entre médico e indústria. 

Portanto, verifica-se que a relação entre o profissional médico e 

indústrias farmacêuticas não é adequadamente vedada, o conflito de interesse 

ainda persiste, e claros questionamentos são levantados, colocando-se à prova 

a postura que médicos devem adotar frente a mercantilização da saúde que 

algumas indústrias realizam. 

Não há como evitar o assédio, o conflito de interesses sempre ocorrerá, 

colocando à prova o julgamento do médico acerca do interesse maior, que não 

é o mero lucro, mas a busca pela verdade e o bem-estar do ser humano. Essa 

é uma discussão presente no dia a dia por todos os profissionais da saúde 

(RIOS e MORAES, 2013). 

O estudante de medicina deve ser ensinado e preparado para as 

situações contraditórias que irá enfrentar (Rádio Câmara, 2013); que deveriam 

ser endividamentos das instituições de ensino e docentes. Os médicos devem 

ter sempre em mente o juramento solene efetuado, no qual juram praticar a 

medicina honestamente, obtendo apenas seu justo benefício; de manter 

independência em suas decisões, abstendo-se da exploração por parte de 

terceiros que objetivam unicamente ao lucro financeiro; e ao seu dever ético 

profissional de proporcionar saúde ao ser humano. 

O médico deve cuidar da integridade de sua conduta, pois é fácil ser 

influenciado por interesses secundários. O ganho financeiro, ou a busca de 

privilégios e prestígio, não pode se sobrepor quando ocorre a decisão do 

profissional médico. 

Assim, apesar de ser uma relação com muitos embates, é 

inquestionável a importância da indústria farmacêutica (RODRIGUES, 2018), 

portanto cabe unicamente ao profissional médico decidir por um bem maior, e 

garantir que o paciente seja o único beneficiado dessa relação entre médico e 

indústria. 

A ética deve prevalecer, pois esta é preocupada com o bem viver (RIOS 

e MORAES, 2013), com o tornar-se aquilo que desejamos ser, com a aquisição 

de uma personalidade que determine o fluxo de boas escolhas e ações. 
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“Quão ética e correta pode ser uma indústria com a importância da 

farmacêutica... Se só pensarem em lucros, deixam de se preocupar 

com servir os seres humanos”. (Sir Richard J. Roberts, agraciado 

com o Nobel de Medicina de 1993.) 
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Ética em tempos de pandemia pelo COVID-19 

Ethics in pandemic times by COVID-19 

 

Beatriz de Paula Sousa 

 

O ano de 2020 foi marcado pela grande pandemia causada pelo COVID-

19. O primeiro caso da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) 

ocorreu em dezembro de 2019, na China. Em março de 2020, a OMS 

caracterizou o cenário epidemiológico como uma pandemia, comovendo todo o 

mundo. Desde então, grandes desafios surgiram e a sociedade precisou 

encarar as mudanças geradas pela nova doença. O isolamento social, a 

superlotação dos hospitais associada à falta de recursos, o medo do 

desconhecido, a sensação de impotência, as crises políticas e econômicas, 

tudo isso e mais foram suficientes para escancarar a brevidade da vida, as 

desigualdades sociais e nossas limitações como seres humanos.  

O contexto pandêmico de 2020 estendeu-se ao novo ano, trazendo 

consigo problemáticas complexas e de grande impacto nacional e mundial. A 

medicina, assim como todas as áreas da saúde, precisou adequar-se às 

demandas de todos os âmbitos de sua prática, seja na prevenção primária, 

com a divulgação das medidas de distanciamento social, no ensino e pesquisa, 

com os estudos das vacinas, na criação de protocolos de atendimento e 

manejo, buscando esclarecer condutas com assintomáticos e sintomáticos, na 

vigilância dos contactantes, dentre outras inúmeras responsabilidades frente à 

nova realidade. Nesse sentido, a retórica da guerra contra o COVID-19 tornou-

se popularizada na mídia, nos jantares em família, nos corredores dos 

hospitais. Como bem explicitado pelo professor Luiz Antônio Santini, no texto 

“Guerra contra o Vírus: retórica inadequada”, uma guerra é caracterizada pela 

busca à derrota de um inimigo, que, nos moldes atuais, estaria personificado 

como o SARS-Cov-2. No entanto, esse pensamento cria o péssimo 

pressuposto de que a perda de vidas humanas seja naturalizada, como se 

fosse um efeito colateral aceitável do processo de guerra. Além disso, por meio 

dessa linha de raciocínio, encara-se apenas o vírus como detentor dos males 

causados à sociedade, minimizando a grande influência dos determinantes 
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sociais, econômicos, políticos e ambientais relacionados à essa dinâmica. 

Ademais, o grande peso imputado aos profissionais de saúde, sendo vistos 

como heróis e mártires, desumaniza e gera efeitos psicológicos importantes, 

exemplificados pelo aumento do número de casos de médicos sofrendo com 

síndrome de Burnout, por exemplo. A metáfora da guerra, portanto, não é 

capaz de abranger a complexidade envolvida no contexto atual. 

Diante disso, é imprescindível que discussões sobre ética médica e 

bioética estejam em pauta, uma vez que o surgimento de novos dilemas e 

normas de conduta demandam atitudes profissionais éticas e íntegras. A ética 

é uma reflexão, um juízo crítico sobre valores que levanta questionamentos 

sobre o que fazer e o que deixar de fazer. Sua abordagem não é somente 

individual, é necessário coerência e consciência sobre o que é melhor tanto 

para si quanto para o próximo. Dessa maneira, a liberdade é uma condição 

essencial para o exercício da ética. Por conseguinte, a bioética é a área de 

estudo transdisciplinar que investiga as condições ideais para uma 

administração responsável da vida humana, animal e ambiental. Frente à atual 

situação de pandemia, isolamento social, busca por vacinas e terapias 

curativas, desigualdades são escancaradas e novos dilemas surgem.  

A criação de novos critérios técnicos, protocolos, normativas e 

resoluções, devem ser prioridades para a prática médica. Entretanto, os 

algoritmos não dão conta dos dilemas impostos pela crise concebida. O dilema 

da escassez de recursos é um dos questionamentos bioéticos mais abordados 

atualmente, afinal, como escolher qual paciente será internado na última vaga 

do CTI de COVID-19? Como decidir qual deles será assistido com o último 

ventilador da sala vermelha? Como bem explica o conceito, os dilemas não 

apresentam beneficência completa, sempre haverá um lado prejudicado. A 

corrida por recursos é uma realidade, porém o desvio de verbas também. E, 

nessa história, assim como em todas as outras, quem fica com os maiores 

danos é a população em vulneração, aqueles mais vulneráveis do que outros, 

seja por classe social, condições de vida, moradia e saúde. Isso porque é a 

população mais marginalizada que sofre as maiores consequências da 

desassistência à saúde pública do Brasil. 

Para decidir sobre dilemas da prática médica, há diferentes reflexões 

éticas que podem ser discutidas. A reflexão principialista aborda 4 princípios: a 
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autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Na autonomia, o 

indivíduo deve estar capacitado para realizar suas próprias escolhas, tendo a 

liberdade para assumir suas decisões. A beneficência diz respeito à obrigação 

de maximizar o benefício e optar pelo bem sempre. O princípio da não 

maleficência refere-se à necessidade de evitar danos deliberadamente. Por 

último, a justiça estabelece como fundamento básico a equidade, remanejando 

recursos de maneira que alcancem o maior número de pessoas assistidas 

possível. Além da reflexão principialista, pode ser usada a reflexão pela 

vulnerabilidade, a qual estabelece que os recursos devem ser priorizados aos 

mais vulneráveis, aqueles em condição de vulneração. É notório, entretanto, 

que todas as reflexões que tentam solucionar dilemas, apresentam falhas e 

não contemplam todas as adversidades do problema, sendo necessário prezar 

pela ética e buscar o debate sempre que possível. 

Além dos dilemas, a pandemia pelo novo coronavírus também suscitou 

o debate ético a respeito da obediência às evidências científicas e orientações 

de órgãos de saúde superiores, como a Organização Mundial da Saúde. 

Observa-se grande descumprimento à quarentena e ao uso de máscaras, 

estratégias comprovadamente de suma importância para controle do contágio, 

além de orientações quanto tratamento precoce sem evidências de benefícios 

comprovados, infringindo o princípio da não maleficência. Ao passo que a 

principal autoridade política do país reduz a gravidade da doença, 

naturalizando as mortes e utilizando-se da retórica da guerra, outra parte da 

população persiste na busca pela obediência aos protocolos das autoridades 

de saúde mundiais, cumprindo os princípios éticos e bioéticos. 

Portanto, o respeito às evidências científicas e o debate da ética médica 

devem ser explorados como pontos essenciais para a boa condução da 

medicina, seja no contexto atual de pandemia, seja em outros contextos. É de 

suma importância que os conhecimentos a respeito da ética médica e da 

bioética sejam explorados na formação médica e, dessa maneira, aplicados na 

prática por médicos competentes e, principalmente, éticos. 
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Desafios na saúde e dilemas éticos em meio a pandemia 

Health challenges and ethical dilemmas in the midst of a pandemic 

 

Júlia Correia Cardoso Guimarães 

 

Emergências e unidades de terapia intensiva lotadas, falta de aparelhos 

de ventilação mecânica, de infraestrutura e de medicamentos, casos novos e 

óbitos em ascensão, desemprego e isolamento social. Em uma situação 

caótica como a que vivemos, com tantas perdas e sofrimento, os desafios 

tornam-se ainda maiores e a aplicação da ética na prática médica se torna 

ainda mais urgente. Afinal, como gerir a falta de recursos e a demanda 

crescente? Para qual paciente os recursos escassos serão direcionados, 

dando-lhe uma maior chance de sobrevida e melhora? Como dar a notícia do 

falecimento de um paciente para um familiar já fragilizado, que há pouco tempo 

perdeu outro ente querido e mal se recuperou da última perda? Como trabalhar 

sob constante e intenso estresse, muitas vezes, com condições precárias de 

trabalho, e ainda se deparar com tantos dilemas envolvendo a vida dos 

pacientes?  

Esse cenário não é inteiramente novo, os desafios são antigos, já bem 

conhecidos pelos médicos, mas que, com a pandemia de infecções de SARS-

CoV-2, ganharam proporções maiores e mais dramáticas, e assim, se tornaram 

ainda mais urgentes. De fato, a culpa não é desse novo vírus, na realidade, 

são bem conhecidos a falta de recursos na saúde pública, o sucateamento dos 

hospitais e a falta de uma infraestrutura adequada. O discurso da guerra contra 

o vírus coloca todo o enfoque no agente etiológico e, de certa forma, põe a 

sociedade e a saúde pública em situação de vitimização – e esse lugar é 

cômodo – e, ao mesmo tempo, gera uma estagnação e paralisação. O vírus só 

evidenciou ainda mais problemas estruturais presentes na saúde pública 

brasileira há anos. Vimos que mesmo países desenvolvidos, com uma 

estrutura de saúde pública superior e mais recursos, também tiveram 

dificuldades e passaram por situações lamentáveis, o que mostra que 

praticamente nenhum país estava realmente preparado para lidar com 

tamanho crescimento da demanda de cuidados à saúde em um período tão 
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breve de tempo. Todos esses médicos atuantes, independentemente de sua 

nacionalidade, passaram por dias de muita luta, sofrimento e desgaste e 

certamente lidaram com diversos dilemas e questões éticas.  

Por definição, o dilema se diferencia do conflito, já que neste uma 

solução adequada pode ser encontrada, e o conflito pode se dissipar, enquanto 

no dilema, isso não ocorre, pois o indivíduo não consegue encontrar uma 

solução satisfatória e precisa tomar uma decisão difícil, o que gera altos níveis 

de estresse. Nesse contexto, a ética tem um papel fundamental, sendo um 

norte e um guia para a tomada de decisões. A ética tem seu foco no indivíduo 

e em seus valores, e a reflexão e o senso crítico são fundamentais para que 

seja aplicada na prática médica. Diante de questões dramáticas como uma 

grande escassez de recursos e a necessidade da escolha de um paciente em 

detrimento de outro para investir os recursos e medicamentos, quais critérios 

seguir? Devemos escolher aquele paciente com maior gravidade e com 

menores chances de sobrevida? E em relação a faixa etária, os jovens seriam 

beneficiados? E quando existe alguma pressão financeira, juízo de valor, 

envolvimento emocional ou vínculo afetivo envolvidos nessa decisão, o que 

fazer? Afinal, tem a vida valor diferente, dependendo da condição social e 

financeira do paciente? E como não atribuir esse julgamento de valor ao tratar 

de forma desigual duas vidas, que independentemente da sua condição clínica, 

necessitam de cuidado? Ambas não têm o direito à vida e à saúde? Como 

priorizar e escolher um paciente em relação ao outro sem que isso signifique 

alienação do seu direito mais básico e primitivo, o da vida? Como agir diante 

de tantas angústias e tantas pressões nessa situação dramática de extrema 

escassez de recursos? Não existe resposta pronta nem critérios objetivos bem 

estabelecidos para boa parte desses dilemas. De acordo com a constituição 

brasileira, o acesso à saúde deve ser universal, um direito que não pode ser 

alienado. 

Assim, o médico deve sempre ter em mente o Código de Ética Médica, 

que deve ser visto como um norte, além da sua própria consciência e seus 

valores, e, em caso de dúvida, o mesmo deve pedir ajuda e sempre partilhar a 

responsabilidade com os outros médicos assistentes e recorrer às Comissões 

de Ética Médica e de Bioética quando necessário. Além disso, o profissional 

deve ser capaz de se comunicar com clareza com os familiares e, na medida 
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do possível, dividir as decisões com eles. 

Diante dessas situações pode-se perceber a importância da ética 

médica e como ela está presente na prática assistencial, sendo importante 

durante a formação destes a disciplina de ética, visto que este é um tema que 

o médico vai se deparar em vários momentos ao longo de toda sua vida 

profissional, independentemente de sua especialidade. A antecipação de 

cenários adversos também é um exercício interessante, pois ao simular uma 

situação adversa, há um estímulo à discussão e à reflexão, com objetivo de 

facilitar a tomada de decisão e a elaboração da conduta ao se deparar com a 

situação real. 

O dano que foi feito, as mortes que ocorreram são irreversíveis, mas 

cabe aos profissionais de saúde e à sociedade em toda sua coletividade 

buscar de modo ativo os erros e as falhas, a partir de uma postura ativa, 

reflexiva e crítica. As questões éticas são situações constantes na prática 

médica e a pandemia, pelo desequilíbrio que causa em relação a oferta e 

demanda de recursos, intensifica todas essas questões, que ainda recebem 

um tom de comoção e drama, gerado pelas milhares de mortes. O investimento 

na saúde pública e a melhoria de suas condições são essenciais e cada vez 

mais urgentes em nosso país, para que seja assegurado o direito universal à 

vida. As questões éticas fazem parte da atuação do médico e este deve 

receber essa formação durante a graduação e ao longo de sua vida 

profissional, com o objetivo de ser mais assertivo em suas escolhas e menos 

estressante a tomada de decisões. O médico também deve sempre buscar 

trabalhar em equipe e ser capaz de estabelecer boa comunicação e 

compartilhar a responsabilidade de suas decisões com outros profissionais 

também envolvidos no cuidado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Este e-book é fruto do trabalho em parceria entre os Docentes, Discentes e 

Bibliotecária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. A 

proposta foi uma iniciativa dos professores José Carlos Carraro Eduardo e 

Carlos Augusto Faria para os alunos do Módulo de Ética do curso de Medicina 

da UFF. 

A qualidade dos textos, abordando temas que não são os do cotidiano do longo 

e desgastante curso médico, é uma sinalização das qualidades humanistas dos 

médicos formados na UFF, e um estímulo para que outras obras produzidas 

pelos estudantes sejam oferecidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


