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RESUMO: Pretende-se realizar nesse ensaio uma análise sobre os possíveis 
reflexos penais da prática da distanásia que, como verdadeira obstinação 
terapêutica, vem sendo utilizada por alguns profissionais de saúde, comumente, 
os médicos, equivocadamente, mesmo quando estão diante de um paciente 
terminal, portador de enfermidade incurável e irremediavelmente comprovada. O 
objeto geral da pesquisa é demonstrar que essa conduta desnecessária 
prolonga a vida do paciente terminal, em vão, dificultando o desdobramento do 
seu processo natural de morte, causando-lhe sofrimentos atrozes e 
desproporcionais comparados aos próprios efeitos nefastos e deletérios da 
doença que o aflige, o que não se coaduna com o princípio da dignidade da 
pessoa humana, valor fundamental do ordenamento jurídico brasileiro vigente e 
seus corolários. Além disso, objetiva-se com esse estudo identificar a relevância 
jurídico-penal da conduta para verificar: a possibilidade de submetê-la à 
adequação típica à lei penal vigente ou a necessidade da criação de figura típica, 
que tutele o bem jurídico integridade física, psicológica e saúde dos indivíduos 
nos casos específicos de pacientes em situação de terminalidade da vida para 
protegê-los dos tratamentos fúteis, inúteis, desproporcionais e extremamente 
dolorosos. Pretende-se também, examinar o tratamento da questão em diversos 
ordenamentos jurídicos estrangeiros com o condão de buscar subsídios que 
possam embasar uma possível legislação brasileira. Por fim, concluindo-se pela 
possibilidade/necessidade da intervenção do Direito Penal para tutelar essa 
conduta médica, tornando-a típica, ilícita e culpável – adotando-se o conceito 
analítico de crime –, caberá investigar ainda: o elemento subjetivo, anímico do 
agente, ou seja, se a conduta poderá ser enquadrada como dolosa e/ou culposa; 
qual ou quais serão as formas de sanção penal mais adequadas e compatíveis 
para permitir o cumprimento efetivo e eficaz da prevenção geral e especial da 
pena. A metodologia a ser adotada contempla o método lógico-dedutivo, por 
meio da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. O presente trabalho justifica-se 
porque, hodiernamente, com o avanço da Medicina e da Biotecnologia, tem-se 
verificado, em âmbito mundial, o crescente debate ético, filosófico e jurídico 
sobre a atuação dos profissionais da saúde, em especial, os médicos, que em 
busca de soluções para as enfermidades insuscetíveis de cura ou de quadros 
irreversíveis para os casos dos pacientes em fase terminal, adotam técnicas 
experimentais ou tratamentos ainda considerados inúteis e extremamente 
dolorosos ao paciente, que, por vezes, têm apenas o condão de prorrogar a vida 
do paciente, sem oferecer uma resposta satisfatória à doença, levando-o à morte 
de uma maneira ou de outra. 
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