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RESUMO

Nos tempos atuais, com o avanço da Medicina e da Biotecnologia, cresce a obstinação terapêutica por parte dos profissionais da saúde, em 
especial, os médicos, em busca de soluções para as enfermidades insuscetíveis de cura. Prorroga-se, portanto, a vida por meio de tratamentos 
degradantes, em que o benefício auferido pelo paciente em fase terminal é mínimo ou nulo, comparado ao prejuízo causado à sua saúde física, 
mental e emocional. Nesses casos, a medicalização da vida se traduz em futilidade médica, visto que o legítimo interessado pode simplesmente 
declarar a sua vontade de morrer em paz, pelas vias ordinárias, respeitando-se um processo natural do fim, em vez de ser submetido a uma via 
crucis. O objetivo da presente pesquisa é fomentar e efetivar a liberdade de escolha, prestigiando a autonomia da vontade na terminalidade da 
vida. A metodologia a ser adotada contempla o método lógico-dedutivo, por meio da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial da matéria, 
adotando-se como referencial teórico a filosofia de Ronald Dworkin. A evolução da tecnologia médica não deve se contrapor ao respeito pela 
autonomia da vontade do paciente, portador de enfermidade grave, pois é ainda, na condição de ser humano, sujeito de direitos e alvo principal 
da tutela do Estado, que não pode imiscuir-se na esfera íntima, privada, de pensamento e de crença religiosa do indivíduo para decidir a maneira 
como ele deverá se portar nas situações terminais. As técnicas procrastinadoras da morte podem não ser desejadas pelo paciente, e nesse caso, 
cabe a ele exigir que elas não sejam empregadas contra a sua vontade, sob pena de configurar-se uma lesão irreparável aos direitos 
fundamentais constitucionais e humanos no que tange à esfera das liberdades. Por esse prisma, amparado pelo postulado e valor máximo da 
dignidade da pessoa humana, embora o ordenamento jurídico pátrio não admita a prática da eutanásia e do suicídio (morte) assistido, não se 
pode contrapor à ideia da ortotanásia. Ao contrário, visto que a Constituição fomenta os direitos e liberdades individuais, entendendo-se que é 
direito do paciente que sofre e a quem não resta alternativa, recusar-se a submissão aos tratamentos que importem ainda mais sofrimento do 
que o já causado pela própria enfermidade que lhe acomete. A autonomia da vontade individual do paciente terminal, permitindo que ele faça 
suas escolhas livremente, consagra a expressão da dignidade da pessoa humana no seu sentido mais genuíno, como poder individual. É, portanto, 
a expressão concreta dos direitos individuais à autonomia, à liberdade religiosa e a liberdade de convicção e consciência. Com isso, vê-se como 
premente a necessidade de aniquilar eventual descompasso entre um ordenamento jurídico deficitário e arcaico e a ética médica, considerando 
que mesmo no cenário pós-positivista, por vezes, a ausência de positivação de alguns novos direitos consagrados e conquistados pelo indivíduo 
na acepção máxima de seu direito geral de personalidade gera insegurança jurídica. Entende-se urgente a regulamentação das diretivas 
antecipadas de vontade, em especial, do testamento vital, por meio de lei específica, pois apenas a Resolução 1.995/2012, do Conselho Federal 
de Medicina não está sendo suficiente para efetivar esse direito constitucional na acepção deduzida no presente estudo. O paciente terminal tem 
direito de recusar um tratamento inútil, indesejado, gerador de muita agonia e padecimento. A autonomia da sua vontade deve ser prestigiada, 
ainda que eventual recusa gere a morte, é direito do paciente ter respeitada essa escolha para que o processo natural siga seu curso na fase 
terminal da doença. Por óbvio, a dor faz parte da vida, mas pode-se e deve-se prestigiar a liberdade de escolha do indivíduo para cessá-la quando 
ele entender que se atingiu o limite máximo de suportabilidade, e que a partir daquele momento seria mais custoso e insuportável manter-se 
vivo à entregar-se ao destino final.
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