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Suprema Corte de Londres. 5. Apelo público e político. 6. O viés ético na 
conduta médica: breve análise das determinações médicas brasileiras e 
britânicas. 7. A legislação britânica aplicada à bioética: análise 
jurisprudencial. – Conclusão. – Referências bibliográficas. 

 

Resumo: O presente artigo analisa o conflito entre a soberania parental e 
a defesa do melhor interesse do incapaz presente no caso do bebê 
britânico Charles William Gard, conhecido como Charlie Gard, acometido 
de uma grave doença rara, que gerou uma intensa cobertura midiática e 
comoção social como consequência da disputa entre a vontade dos pais e 
as determinações médicas. Primeiramente, com o intuito de 
contextualizar o tema, o trabalho aborda noções de Bioética, obstinação 
terapêutica, ortotanásia e de cuidados paliativos do paciente. 
Seguidamente, será abordado o decorrer do apelo dos genitores na 
Suprema Corte de Londres sobre o caso supracitado. Por fim, este artigo 
irá ponderar sobre a conduta efetuada pelo hospital e a perspectiva da 
legislação britânica versus a decisão dos pais, acima de tudo em uma 
situação a qual demanda ação imediata pelo bem da criança. Este trabalho 
emprega como metodologia o modelo descritivo, segundo compreensão 
bioética, desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e notícias 
veiculadas na internet. 

Palavras-chave: Morte digna. Charlie Gard. Autoridade parental. 
Legislação britânica. Bioética. 

 

Abstract: This article analyses the conflict between parental soberany and 
the defense of the child's best interest given the case of British baby Charles 
William Gard, commonly known as Charlie Gard, stricken by a rare, serious 
disease, which attracted intense media coverage and international interest 
given the dispute between the parents' will and the medical determinations. 
Firstly, with the objective of contextualization, the article describes the 
concepts concerning bioethics, therapeutic obstinacy, orthothanasia, and 
the patient's palliative care. Subsequently, the process of the case and the 
parent's appeal in the London Supreme Court will be presented 
chronologically. Finally, this article will debate about the conduct taken by 
the hospital and the perspective of the British legislation versus the parental 
decision, especially in this situation which demands immediate action for the 
child’s sake. The methodology used, given the prospect of bioethics, is the 
descriptive model, developed from bibliographical research and news 
articles found on the internet. 

Keywords: Dignified death. Charlie Gard. Parental authority. British 
legislation. Bioethics. 

 

Resumen: Este artículo examina el conflicto entre la soberanía parental y 
la defensa de los mejores intereses de los incapacitados presentes en el 
caso del bebé británico Charles William Gard, conocido como Charlie Gard, 
que sufre de una enfermedad rara grave, que generó una intensa 
cobertura mediática y conmoción social, como consecuencia de la disputa 
entre la voluntad de los padres y las determinaciones médicas. En primer 
lugar, para contextualizar el tema, el trabajo aborda las nociones de 
Bioética, obstinación terapéutica, ortotanasia y cuidados paliativos del 
paciente. A continuación, se abordará el curso de la apelación de los 
padres en el Tribunal Superior de Londres. Por último, este artículo 
considerará la conducta llevada a cabo por el hospital y la perspectiva de 
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la legislación del Reino Unido frente a la decisión de los padres, sobre todo 
en una situación que requiere una acción inmediata por el bien del niño. 
Este trabajo utiliza como metodología el modelo descriptivo de acuerdo 
con la comprensión bioética, desarrollado a través de investigaciones 
bibliográficas y noticias publicadas en Internet. 

Palabras clave: Muerte digna. Charlie Gard. Autoridad parental. 
Legislación británica. Bioética. 

 

 

 

 

Introdução 

Acometido de uma enfermidade ocasionada por uma mutação genética rara, o bebê 
Charlie Gard foi o centro de uma batalha judicial em território britânico que atraiu 
atenção global. A Suprema Corte de Londres optou pelo desligamento dos aparelhos 
de suporte à vida do bebê, contrariando a vontade dos pais em buscar um 
tratamento alternativo experimental. Este presente artigo debaterá sobre o viés 
ético-jurídico do embate entre a supremacia parental e o direito à morte digna. 
Primeiramente, são ressaltados os conceitos envolvendo princípios bioéticos, 
obstinação terapêutica, ortotanásia e os cuidados paliativos do paciente, com o 
intuito de contextualizar o tema. Em seguida, será tratado de modo cronológico o 
decorrerá do processo na Suprema Corte de Londres sobre o caso supracitado. Por 
fim, decorrerá sobre a posição da legislação britânica e a brasileira acerca do tema, 
com abordagem em casos concretos semelhantes ao de Charlie Gard. Este trabalho 
emprega como metodologia o modelo descritivo, segundo compreensão bioética, 
desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e notícias veiculadas na internet.  

 

1. Bioética: noções preliminares.  

A exposição a priori dos conceitos envolvidos no processo em questão é 
fundamental para o entendimento do tema. Abrangendo o viés ético e médico, o caso 
de Charlie Gard gerou uma grande atenção acerca de concepções no âmbito da 
Bioética, conhecimento defasado por parte do público em geral, sendo um campo de 
estudo recente em desenvolvimento. Esse campo, segundo Giovanni Berlinguer, 
conecta as áreas da ciência, vida e moralidade e foca em sua maioria nas evoluções 
recentes das ciências biomédicas (BERLINGUER, 2004, p. 1086). 

A Bioética configura-se, essencialmente, na análise da relação entre os 
conhecimentos biológicos e os valores sociais, priorizando a proteção do ser 
humano e promovendo a ação correta, profissional e humana dos atuantes de 
determinadas áreas.  Os avanços na medicina mostraram ao público internacional a 
urgência pelo aprofundamento no contexto da bioética. Dessa forma, o 
desenvolvimento desse conhecimento é de extrema importância mediante os 
dilemas morais envolvendo os limites da conduta humana nas ciências biológicas 
diante dos progressos na área biotecnológica. Em suma, é diante desse ambiente 
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marcado por grandes evoluções que a Bioética emerge como novo domínio da 
reflexão e da prática, que tem como seu objeto de estudo as questões humanas na 
sua dimensão ética, no âmbito da prática clínica ou da investigação científica 
(NEVES, 1996, p. 8). 

A relação entre a bioética e o direito tornou-se necessária diante do crescente 
número de experimentos com o intuito de descobrir sobre o funcionamento do 
corpo humano, visto que apenas contar com a conduta ética na abordagem dos 
pesquisadores revelou-se como insuficiente. A decisão por tratamentos para a 
preservação da vida e minimização do sofrimento são questões éticas importantes 
para o respeito à dignidade da vida em risco e no atendimento de crianças com 
problemas congênitos (PALHARES; SANTOS; CUNHA, 2016), desse modo, legislar 
sobre os limites dos estudos envolvendo o nascituro, paciente vivo, falecido ou 
incapaz no âmbito médico mostrou-se ser de extrema relevância para manter-se o 
respeito à dignidade humana. 

 

1.1. Princípios bioéticos.  

Teorizados por Tom Beauchamp e James Childress, os princípios bioéticos são 
diretrizes gerais que deixam um espaço considerável para um julgamento em casos 
específicos e que proporcionam uma orientação substantiva para o 
desenvolvimento de regras e políticas mais detalhadas (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 
2002, p. 55). Nesse contexto, a Bioética é embasada a partir de quatro princípios 
norteadores: o princípio da autonomia, da justiça, da beneficência e não-
maleficência.  

O princípio da autonomia intenta ao respeito à liberdade do paciente 
capacitado. Atribui ao paciente o poder decidir sobre as práticas diagnósticas e 
terapêuticas as quais quer se submeter, quando não está em risco de morte (FILHO, 
2017, p. 39). Isto é, o enfermo, em sua devida consciência, deve ponderar sobre os 
tratamentos médicos que será sujeito antes de serem realizados. Logo, cabe aos 
médicos fornecer ao paciente as informações necessárias sobre os procedimentos 
disponíveis para o caso específico, além de respeitarem as deliberações dos 
pacientes acerca de seus corpos e vidas. Tratando-se de um enfermo incapaz de 
exprimir seu arbítrio, a determinação deve ser executada pela família ou 
responsável. No entanto, em coerência com os demais fundamentos bioéticos, se a 
escolha feita por terceiro legal for danosa à qualidade de vida do paciente, compete 
aos profissionais capacitados interferir na decisão, de modo a defender o melhor 
interesse do enfermo. 

Nesse contexto, as ações médicas dedicam-se segundo o fundamento da 
equidade, em conformidade com princípio da justiça. Por outras palavras, é 
compromisso moral dos profissionais da medicina tratarem todos os seus pacientes 
de forma igualitária, oferecendo-os mesmos cuidados, independentemente de 
gênero, ideologia, orientação sexual ou condição socioeconômica.  

Por fim, os princípios da beneficência e da não-maleficência completam-se, 
ambicionando preservar a integridade física e mental do paciente. A beneficência 
consiste em sempre priorizar o tratamento benéfico ao enfermo, ou seja, aquele que 
menos apresenta ocorrências danosas. Em convergência, o preceito da não-
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maleficência determina a redução dos riscos e intervenções penosas, pretendendo 
o alívio do sofrimento.  

 

2. O direito à morte digna: ortotanásia e os cuidados paliativos do 
paciente.  

A ideia e a aceitação da morte são extremamente complexas, uma vez que envolvem 
crenças pessoais, cultura extrínseca ao indivíduo e seu modo de vida. Nos casos de 
enfermos em estado terminal ou com quadros irreversíveis, os médicos 
responsáveis questionam se, com a manutenção do tratamento, estão estendendo a 
vida do indivíduo ou apenas prolongando sua morte. O embate entre a regra moral 
de conduta da equipe médica e a escolha do paciente é controverso e requer uma 
análise minuciosa. No cenário exposto, o direito não se propõe a determinar o 
momento da morte, embora defina alguns princípios norteadores objetivando 
garantir o direito à morte digna. 

Os cuidados paliativos buscam mitigar o sofrimento e proporcionar a máxima 
qualidade de vida aos doentes e seus familiares (LIMA; 2010; p. 136). Dessa forma, 
o cuidado paliativo assegura o direito fundamental da pessoa natural de possuir 
uma qualidade de vida, promovendo o alívio dos sintomas ocasionados pela 
enfermidade, sem o objetivo curativo. O paliativismo não busca acelerar ou adiar a 
morte, mas visa a garantir a dignidade humana através da assistência médica, 
psicológica e espiritual para pacientes com doenças em estágio avançado, incuráveis 
e fatais. Refletem a tentativa de prevenir o sofrimento e proporcionar a máxima 
qualidade de vida possível às pessoas doentes e a seus familiares. 

A ortotanásia é a morte no momento certo, isto é, a morte não ocorre de modo 
apressado e forçado, como no caso da eutanásia, e nem é prolongada, como ocorre 
na distanásia (LIMA, 2010, p. 134). Configura-se como um procedimento a partir do 
qual opta-se por não sujeitar o enfermo em estado terminal a tratamentos invasivos 
e irracionais que possam causar-lhe algum sofrimento e, por consequência, 
comprometer sua qualidade de vida. Portanto, a ortotanásia consiste na cessão 
indolor das intervenções médicas e artificiais utilizadas para promover a 
sobrevivência do paciente, as quais o privam da morte natural e da garantia de um 
final de vida digno, de acordo com os princípios bioéticos da beneficência e não-
maleficência. Tal recurso está estritamente relacionado aos cuidados paliativos, 
visto que, logo após efetuar-se a ortotanásia e o desligamento dos aparelhos de 
suporte extraordinários, o paciente recebe auxílio paliativo para a morte ocorrer da 
forma mais natural e confortável possível. 

Já a eutanásia ocorre quando o paciente expressa deliberadamente a vontade 
de submeter-se a procedimentos para provocar sua morte, com o propósito de não 
prolongar seu tormento e sofrimento, optando pelo suicídio assistido.  A eutanásia 
ativa constitui-se na execução de alguma ação que cause a morte imediata do 
indivíduo de forma indolor. Já a eutanásia passiva consiste na omissão de 
procedimentos essenciais para a sobrevivência do paciente, levando-o ao óbito. A 
eutanásia passiva se difere da ortotanásia porque o paciente que opta pelo método 
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em questão tem sua vida abreviada em vez de optar pelo falecimento natural, como 
ocorre na ortotanásia. 

2.1. A distanásia ou obstinação terapêutica. 

Em contrapartida ao exposto, tem-se a distanásia, também conhecida como 
futilidade ou obstinação terapêutica. Trata-se de um procedimento antagônico à 
eutanásia. Nela, o enfermo incurável é submetido a todos os meios médicos e 
artificiais possíveis para que continue vivo, mesmo que esses tratamentos invasivos 
possam causar-lhe sofrimento, comprometendo, por conseguinte, sua qualidade de 
vida. Desse modo, o método pode ser compreendido como uma forma de prolongar 
a morte do paciente que não possui expectativa de melhora. 

O grande impasse do caso abordado por este artigo se concentra no fato do 
infans não poder de expressar sua vontade e decidir acerca de seu futuro e sobre a 
sua saúde. Pela lógica comum, os responsáveis por essa decisão seriam os pais da 
criança, porém o emocional pode intervir na escolha racional, sendo benéfico o 
poder de escolha ser atribuído aos médicos responsáveis pelo bem-estar do 
paciente. Nesse sentido, surgem duas linhas de pensamento: a defesa do exercício 
da autoridade parental sem interferência do poder judiciário e a defesa do melhor 
interesse da criança, não sendo razoável a manutenção de crianças em situações 
degradantes em que não há possibilidade de melhora (OLIVEIRA; SÁ, 2017, p. 457). 
Nesse contexto, pondera-se sobre qual critério deve prevalecer na decisão: um dia a 
mais na vida da criança, que é algo inestimável; ou sua qualidade de vida 
(PALHARES; SANTOS; CUNHA, 2016, p. 570). 

 

3. O caso Charlie Gard: embate ético-jurídico em solo britânico.  

Entre os meses de janeiro e julho de 2017, os olhares públicos estiveram voltados 
ao conflito ético e jurídico ocorrido na Inglaterra que cercava o questionamento: 
deve prevalecer a autoridade parental ou a opinião profissional dos médicos acerca 
do futuro de uma criança acometida de uma enfermidade? 

Como descreveram notícias veiculadas na época do caso, Charles William Gard, 
nascido em Londres, Inglaterra, no dia 4 de agosto de 2016, era um bebê saudável 
até completar 2 meses de idade, quando, em outubro de 2016, foi internado no Great 
Ormond Street Hospital (GOSH), especializado em tratamento infantil e custeado 
pelo National Health Service, apresentando um ganho de peso relativamente baixo 
e respiração falha, sendo posteriormente diagnosticado com a genética Síndrome de 
Depleção do DNA Mitocondrial, em sua forma encefalomiopatia, apresentando como 
sintomas o enfraquecimento muscular e danos cerebrais. A condição da 
enfermidade desenvolvida por Charlie é considerada a mais agressiva e 
progressivamente degenerativa, acometendo o funcionamento de diversos órgãos e 
tecidos vitais do sistema humano, causando a morte prematura do doente. Por ser 
uma doença extremamente rara, os estudos e pesquisas nesse campo são recentes e 
pouco aprofundados, podendo ser classificada, portanto, como incurável. 

Em dezembro de 2016, Christopher Gard e Constance Yates, pais de Charles, 
tiveram sua esperança restaurada na recuperação de seu filho após obterem 
conhecimento acerca de um tratamento experimental para doenças mitocondriais 
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nomeado ‘’terapia de desvio de nucleosídeos’’ conduzido pelo professor do 
departamento de neurologia da Universidade de Columbia em Nova Iorque, Estados 
Unidos, Michio Hirano. Em primeiro plano, os médicos do Great Ormond Street 
Hospital concordaram em colaborar com Hirano para discutir as possibilidades de 
tratamento visando à recuperação plena de Charlie Gard. Apenas por meio de 
conversas telefônicas e correspondências eletrônicas, o doutor Hirano confirmou a 
teórica capacidade de o tratamento prover algum benefício para a qualidade de vida 
de Charlie Gard, mas não confirmou a completa recuperação do enfermo a partir da 
condução do tratamento. A equipe médica designada ao cuidado de Charlie Gard 
agendou uma audiência com o conselho ético do hospital GOSH para janeiro de 2017, 
visando aprovar o início da recuperação terapêutica.  

Entretanto, nesse mesmo período, Charlie, que estava respirando estritamente 
com o auxílio de equipamentos de ventilação, incapacitado de realizar suas funções 
motoras e cognitivas voluntariamente, começou a apresentar convulsões contínuas 
e severas, as quais pioraram ainda mais seu estado psicossomático, tornando, então, 
ineficaz a posterior continuação do tratamento ou a introdução de novos métodos 
objetivando a recuperação de Charlie, considerada irreal de acordo com parecer 
médico diante de seu quadro irreversível.  

No entanto, os pais de Charlie discordaram do parecer médico e decidiram 
propor uma ação judicial para autorizar a transferência do menino ao Hospital 
Presbiteriano de Nova Iorque, nos Estados Unidos, insistindo na busca pela terapia 
com o desvio de nucleosídeos para tratar seu filho. Para obter a quantia necessária 
para custear a ida do bebê à Nova Iorque em segurança, onde estaria sob cuidados 
do instituto de neurologia da Universidade de Columbia, Christopher Gard e 
Constance Yates recorreram a doações monetárias de terceiros. O montante 
arrecadado totalizou 1,3 milhões de libras, mas a transferência hospitalar foi 
impedida por decisão judicial. 

 

4. O parecer da Suprema Corte de Londres.  

Em fevereiro de 2017, o hospital Great Ormond Street apresentou à Alta Corte de 
Londres o pedido para desligar os aparelhos de ventilação artificial que auxiliavam 
Charlie Gard, continuando apenas com os cuidados paliativos, alegando ser a ação 
que melhor garantia o interesse da criança, incapaz de decidir por conta própria 
sobre seu tratamento médico. A posição do órgão de assistência médica foi 
discordante perante a vontade dos parentes em submeter Charlie à terapia com o 
desvio de nucleosídeos. 

O caso foi para o tribunal em março do mesmo ano e, nesta audiência, foram 
ouvidas opiniões a favor e contra a realização da ortotanásia por parte de 
especialistas, médicos e juristas. Entretanto, a decisão final foi prolongada até abril 
para que, assim, os pais de Charlie Gard tivessem tempo hábil de compilar 
informações e evidências científicas que comprovassem a efetividade do tratamento 
estadunidense.  Apesar disso, diante dos falhos indícios apresentados pela defesa 
dos pais, o juiz responsável concluiu sua sentença em prol do hospital, autorizando 
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os médicos a desativar os dispositivos que mantinham os sistemas vitais de Charlie 
em funcionamento. 

Todavia, devastados com a decisão anterior, os pais de Gard recorreram à 
sentença e pediram um novo julgamento, mas essa solicitação foi negada. Apesar 
dessa instância determinar contrariamente, atendendo à comoção popular em apoio 
a autoridade parental, os médicos em questão foram orientados a postergar o ato de 
retirar os aparelhos, permitindo, desse modo, que os pais interpusessem outros 
recursos jurídicos. 

Os pais de Charlie recorreram, em junho de 2017, à Corte Europeia de Direitos 
Humanos, que optou por não intervir no caso em respeito à posição adotada pela 
corte britânica. Ademais, em julho daquele ano, o hospital requisitou que a Alta 
Corte de Londres efetuasse um novo julgamento, possibilitando que Christopher 
Gard e Constance Yates apresentassem novos indicativos de efetividade na 
continuidade do tratamento conforme pesquisas realizadas no Vaticano. Ainda em 
julho, os pais, esgotados diante de uma extensa batalha judicial, retiraram a ação 
promovida para a realização do tratamento experimental e expressaram sua 
vontade para que Charlie retornasse para falecer em sua casa na companhia de seus 
familiares. Contrariando novamente a ânsia dos pais, o poder judiciário priorizou a 
permanência de Charlie na clínica, tendo em vista a estrutura necessária para a 
continuidade do cuidado paliativo ambicionando uma morte digna e indolor. Por 
fim, foi dessa forma que ocorreu, no dia 28 de julho de 2017, o falecimento de 
Charles William Gard, com 11 meses de idade, ao lado dos pais e familiares no 
hospital em que estava internado. 

 

5. Apelo público e político. 

A longa e intensa batalha judicial travada entre o hospital e os pais de Charlie foi 
observada minuciosamente pela mídia, provocando excessiva comoção social por 
aqueles que defendiam a superioridade da autoridade parental em contraposto à 
opinião dos médicos e por indivíduos motivados pela fé católica.  

As constantes perdas no âmbito judicial por parte da defesa dos pais de Charlie 
foram concomitantes a protestos em toda Grã-Bretanha, além de petições que 
recolheram milhares de assinaturas ao redor do globo requisitando a interferência 
no caso por parte de pessoas com poder, como o Primeiro-Ministro da Inglaterra. 
Diante do pedido de transferência para um hospital nos Estados Unidos, o 
presidente norte-americano Donald Trump expressou publicamente, por meio de 
suas redes sociais, seu apoio a Christopher Gard e Constance Yates para possibilitar 
o deslocamento e cuidado de Charlie em solo americano.  

Outra figura pública que demonstrou empatia aos pais de Charlie foi o Papa 
Francisco, pontífice da Igreja Católica, defendendo a vida humana mesmo perante 
qualquer percalço, visto que a crença católica reconhece que a morte deve ser 
determinada somente por Deus. Posteriormente ao falecimento de Charlie Gard, o 
Papa utilizou as redes sociais para enviar palavras de conforto aos pais do bebê: 
“Confio ao Pai o pequeno Charlie e rezo pelos seus pais e as pessoas que o amaram.” 
(GREENFIELD, 2017) 
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Por outro lado, havia as argumentações contrárias que resguardavam a 
deliberação sobre a vida e o tratamento do infans por pessoas capacitadas sem 
envolvimento emocional com o processo além do domínio familiar, visando à 
tomada de decisão que mais preserva o melhor interesse do bebê. 

 

6. O viés ético na conduta médica: breve análise das determinações 
médicas brasileiras e britânicas. 

A Ética Médica é o campo que trata da questão ética no contexto das decisões 
médicas. Historicamente, o Juramento de Hipócrates, nomeado em homenagem ao 
médico e filósofo grego considerado o “Pai da Medicina”, é reconhecido como o 
primeiro código de ética médica do qual se tem conhecimento, tendo origem no 
século V a.C., sendo modernizado em 1948 pela Associação Médica Mundial por 
meio da aprovação da Declaração de Genebra. 

No Brasil, tal campo é regulamentado pelo Código de Ética Médica, instituído 
pelo Conselho Federal de Medicina em 30 de setembro de 1957 e com sua última 
atualização tendo entrado em vigor em 30 de abril de 2019, a qual reconhece as 
mudanças do mundo contemporâneo e incorpora temas como inovações 
tecnológicas e relações em sociedade.  

Tratando-se do assunto da abreviação da vida e da morte digna, o Código de 
Ética Médica brasileiro aborda tanto a eutanásia quanto a ortotanásia e cuidados 
paliativos. O Código determina que o médico deve respeitar as escolhas do paciente 
em relação a procedimentos diagnósticos e terapêuticos, e que, em situações 
irreversíveis e terminais, deve-se evitar procedimentos desnecessários e priorizar 
os cuidados paliativos. A eutanásia é expressamente proibida pelo artigo 41 do 
Código, o qual veda ao médico “abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste 
ou de seu representante legal”, mesmo em caso de doença incurável e terminal, no 
qual é retomado o dever do médico de oferecer todos os cuidados paliativos 
disponíveis ao paciente, sempre considerando sua vontade ou a de representante 
legal. (BRASIL, 2019) 

Em suma, verifica-se que o Conselho de Ética Médica brasileiro valoriza a 
vontade do paciente em primeiro lugar, assegurando-lhe o direito de aceitar ou 
recusar tratamento, o que demonstra essencialmente a garantia e a legalidade da 
ortotanásia. No entanto, a eutanásia é vedada. 

Já tratando-se da legislação britânica, a Ética Médica é regulamentada pelo 
General Medical Council (Conselho Médico Geral), um órgão público instituído a 
partir do Medical Act de 1983 com o objetivo de promover o bem-estar público e 
garantir a conduta profissional própria dos médicos. Por meio desse Ato, o Conselho 
também reserva o direito de interferir na conduta de um médico quando se 
acreditar que há risco a um paciente. 

O “Good Medical Practice” (“Boa Prática Médica”) é um guia geral para todos 
os médicos britânicos fornecido pelo órgão que articula sobre os deveres médicos 
do “bom doutor” e a desobediência ou negligência dos princípios e valores nele 
estabelecidos pode pôr a licença médica em risco. Além disso, são oferecidos 
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diversos guias complementares para a prática ética e profissional da medicina, 
tratando de assuntos como confidencialidade, consentimento e cuidados no fim da 
vida. (VIANNA; ROCHA, 2006) 

O guia “Treatment and care towards the end of life” fornecido pelo Conselho 
Médico Geral e que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2010, aborda a questão da 
morte digna e apresenta diretrizes para a ação médica em diversos casos, incluindo 
os de recém-nascidos, crianças e jovens. Defende-se o prolongamento da vida de 
forma ética, determinando que o médico deve sempre tomar as medidas razoáveis 
para prolongar a vida do paciente, mas que devem ser consideradas, em primeiro 
lugar, suas vontades e opiniões. 

O guia em questão também compreende o cuidado de recém-nascidos, 
crianças e jovens. É determinado que, caso o paciente consiga expressar opiniões e 
participar na tomada de decisões, é obrigação do médico ouvi-lo e respeitar suas 
decisões. Afirma-se ainda que o médico tem o dever de considerar o papel e as 
responsabilidades dos pais e pessoas próximas da criança, mas que o dever primário 
é para com a criança ou jovem que é o paciente. 

Também é determinado no guia que o médico deve sempre trabalhar em 
conjunto com a vontade dos pais e mantê-los envolvidos no tratamento, 
compartilhando com eles as informações que lhes interessam de uma forma a qual 
seja entendível por eles; além disso, as opiniões dos pais também devem ser 
consideradas na tomada de decisões. Finalmente, é expresso no guia que, quando 
for concluído que a administração de tratamentos à criança será mais prejudicial do 
que benéfica, no sentido de que causaria dores e sofrimento superiores a quaisquer 
benefícios, caso haja consenso entre os pais da criança e a equipe médica, a 
interrupção do tratamento é possível e permitida, se estiver nos melhores interesses 
do paciente. 

O guia também prevê que, em caso de discordância entre a decisão médica e a 
vontade dos pais da criança, em última instância o caso deverá ser levado aos 
tribunais, a fim de obter opinião jurídica independente: 

 

Resolving disagreements 

§108. If disagreements arise about what course of action would be in a child or young 
person’s best interests, it is usually possible to resolve them by, for example, involving 
an independent advocate; seeking advice from a more experienced colleague; obtaining 
a second opinion; by holding a case conference or ethics consultation; or by using local 
mediation services. If, after taking such steps, significant disagreement remains, you 
should seek legal advice on applying to the appropriate court for an independent ruling. 
Approaching the court should be seen as a constructive way of thoroughly exploring the 
issues and providing reassurance for the child and parents that the child’s interests 
have been properly considered in the decision.4 (REINO UNIDO, 2010) 

 

4Tradução nossa: 

Resolvendo desentendimentos 

§108. Se surgirem desentendimentos acerca de qual curso de ação estaria nos melhores interesses 
de uma criança ou jovem, normalmente é possível resolvê-los ao, por exemplo, envolver um 
advogado independente; procurar conselho de um colega mais experiente; obter uma segunda 
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7.      A legislação britânica aplicada à bioética: análise jurisprudencial. 

Na mesma análise da jurisprudência e legislação britânica aplicada ao contexto 
bioético, observa-se um caso muito semelhante ao de Charlie Gard: o do bebê Alfie 
James Evans, nascido em 9 de maio de 2016 em Liverpool, na Inglaterra. Alfie 
possuía um distúrbio neurológico degenerativo de origem genética decorrente da 
deficiência do neurotransmissor GABA-transaminase, e estava internado no 
hospital infantil Alder Hey desde dezembro de 2016. Seus pais, Tom Evans e Kate 
James, queriam transferi-lo para o hospital infantil Bambino Gesù na Itália, onde 
Alfie receberia tratamento mais aprofundado, mas os médicos do hospital Alder Hey 
não concordaram com a escolha, afirmando que ela “não estaria de acordo com os 
melhores interesses de Alfie”, e que continuar com o tratamento seria não apenas 
“fútil” como também “cruel e desumano”. 

O impasse levou a uma longa batalha judicial entre os pais de Alfie, os quais 
defendiam a decisão sobre o que seria melhor para seu filho deveria partir deles, e 
o hospital Alder Hey, que afirmava resguardar os melhores interesses da criança. A 
batalha legal resultou no respaldo dos chefes do hospital Alder Hey pela Suprema 
Corte inglesa, a qual aceitou as evidências médicas da incurabilidade da criança, 
afirmando a necessidade e a importância de cuidados paliativos feitos a Alfie. Os pais 
de Alfie recorreram diversas vezes, sem sucesso, à decisão no Tribunal de Apelação, 
na Suprema Corte e na Corte Europeia de Direitos Humanos (ECHR), sendo que esta 
determinou que a condição de Alfie era “catastrófica e intratável”. Os equipamentos 
de suporte à vida foram desativados em 23 de abril de 2018, e Alfie veio a falecer 
cinco dias depois, em 28 de abril, no hospital infantil Alder Hey. 

O caso, assim como o de Charlie Gard, atraiu muita atenção do público tanto no 
Reino Unido quanto em outros países, conforme relatado pela rede de notícias 
britânica BBC News (ALFIE…, 2018). A decisão do hospital Alder Hey de manter Alfie 
sob seus cuidados, sobretudo de negar o pedido dos pais de que o bebê passasse 
seus últimos dias em casa, levantou numerosos debates acerca do direito parental 
sobre seus filhos e da influência das autoridades médicas e legais na vida individual. 
Também ocorreram diversos protestos na frente do hospital Alder Hey e comoção 
nas redes sociais, e a causa recebeu o apoio do Papa Francisco, que por meio de suas 
redes sociais manifestou-se: “Emocionado pelas orações e pela grande solidariedade 
em favor do pequeno Alfie Evans, renovo meu apelo para que seja ouvido o 
sofrimento de seus pais e seja satisfeito seu desejo de tentar novas possibilidades 
de tratamento.”  

Sob outra perspectiva, fazendo um contraponto aos de Charlie Gard e Alfie 
Evans, é válido reconhecer, por exemplo, um caso ocorrido em 2006 de um bebê de 
19 meses que sofria de uma forma severa de atrofia muscular espinhal, e, 

 
opinião; ao realizar uma conferência de caso ou consulta de ética; ou ao utilizar serviços de mediação 
locais. Se, após a realização de tais etapas, um desentendimento significativo persistir, você deve 
procurar aconselhamento jurídico sobre a solicitação ao tribunal apropriado para uma decisão 
independente. A abordagem da corte deve ser vista como uma forma construtiva de se explorar 
completamente os problemas e assegurar à criança e a seus pais que os melhores interesses da 
criança foram adequadamente considerados na decisão. 
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consequentemente, era acometido de uma paralisia quase total, não respirava sem 
ajuda de aparelhos, além de não conseguir mastigar nem engolir. A identidade da 
criança, de sua família, do hospital e da equipe médica foram guardadas sob sigilo 
legal.  

O hospital onde encontrava-se internado desde as suas sete semanas de vida 
defendia a ortotanásia por meio do desligamento do respirador artificial que o 
mantinha vivo, devido ao provável desconforto causado pelo tratamento e à baixa 
qualidade de vida de MB, que não tinha expectativa de melhora. Os pais do bebê não 
concordavam com o fim do tratamento e o impasse foi levado ao tribunal, onde foi 
afirmado que MB, por não possuir dano cerebral, poderia enxergar, ouvir e sentir, e 
que ele sentia prazer no tempo em que passava com a família. Dessa forma, foi 
decidido em favor da manutenção da respiração artificial de MB, atendendo às 
vontades dos pais. (SICK…, 2006) 

A lei no Reino Unido está situada entre o favorecimento do hospital e equipe 
médica e o favorecimento dos pais no âmbito de decisões como as supracitadas. 
Pode-se citar o Children Act de 1989, o qual regulamenta as questões relativas à 
infância no Reino Unido. O Ato deixa claro que, quando uma criança se encontra em 
situação de risco, o Estado pode e deve intervir. Entretanto, o documento também 
determina explicitamente o conceito de responsabilidade parental, reconhecendo 
os direitos, deveres, poderes, responsabilidades e autoridade, garantidas por lei, as 
quais os pais têm em relação à criança. (REINO UNIDO, 1989) 

O Conselho Médico Geral realiza ainda uma compilação dos pontos principais 
entendidos a partir da jurisprudência britânica dentro do guia “Treatment and care 
towards the end of life”. Entre eles, é interessante destacar: um ato pelo qual a 
intenção primária do médico é levar à morte do paciente seria ilegal; tratamentos 
de prolongamento de vida destinados a um paciente incapaz podem ser legalmente 
contidos ou cessados quando não estiverem em seus melhores interesses; os 
melhores interesses de um paciente podem ser interpretados como significando que 
o paciente não deve ser submetido a tratamentos além do necessário para que 
ocorra a morte pacífica e digna; se a equipe médica e a família da criança estiverem 
em desacordo acerca do tratamento da criança, as opiniões da corte devem ser 
buscadas; a corte determinará, de modo independente, se o tratamento ou não-
tratamento está nos melhores interesses do paciente. 

Dessa forma, é válido concluir que, enquanto a eutanásia ativa é vedada pelo 
primeiro tópico apresentado pela compilação do Conselho Médico Geral, a 
ortotanásia pode ser realizada a partir da vontade do paciente ou a partir da 
conclusão da equipe médica de que o tratamento de prolongamento da vida não está 
mais nos melhores interesses do paciente. Assim, observa-se certa garantia à morte 
digna pela jurisprudência e lei britânicas. 

É possível ainda atestar semelhança entre a justiça britânica e a brasileira no 
âmbito da morte digna, na medida em que ambas proíbem a eutanásia ativa e 
permitem a recusa ao tratamento que leva à ortotanásia. 

Em suma, é verificável na legislação britânica, tanto na parte positivada quanto 
na jurisprudência, que não é determinada automaticamente qual das partes (equipe 
médica ou pais da criança) tem o poder de decisão, e é claramente previsto que, 
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quando não houver acordo, o assunto seja levado à corte, onde observa-se, a partir 
da análise dos casos citados, uma não-uniformidade e subjetividade das decisões no 
âmbito da ortotanásia de incapazes. 

 

 

Conclusão 

O campo da Bioética é relativamente recente e está sempre em transformação em 
razão das novas descobertas da medicina as quais ocorrem todos os dias. Em vista 
disso, a amplitude da presença da Bioética no mundo jurídico ainda é incerta, já que 
muitas vezes a legislação não prevê as situações reconhecidas pela Ética Médica. 
Dessa forma, a jurisprudência é formada e estabelecida gradualmente, à luz de cada 
caso, e é possível dizer que com o tempo as decisões da justiça em casos envolvendo 
a Ética Médica tornar-se-ão cada vez mais previsíveis. 

A problemática da morte digna, da eutanásia e da ortotanásia, em particular, é 
especialmente sensível, pois envolve assuntos relativos a princípios, moral, ética, 
religião e lei, e por isso gera, naturalmente, amplo interesse público e variadas 
controvérsias. Isso é amplificado, ainda, quando se trata de bebês e crianças, 
também por trazer à tona o debate acerca da superioridade da autonomia familiar e 
vontade parental ou da opinião médica profissional na decisão pela interrupção ou 
não dos tratamentos de prolongamento de vida. 

É necessário que sejam expressos na legislação os direitos relativos à 
autonomia do paciente, como seu direito à recusa de tratamento. Por outro lado, no 
âmbito do cuidado de menores, é impossível que seja determinado que, seja a equipe 
médica, seja os pais do paciente, terá o poder absoluto de decisão, e é interessante 
que as resoluções sejam sempre tomadas em conjunto e consenso. No entanto, é 
válida a interferência jurídica quando isso não é possível, a fim de que, por meio de 
opiniões independentes, se assegure o direito à dignidade humana e seja realizada 
a ação que atender aos melhores interesses do paciente. 

Acima de tudo, é preciso considerar o que é sentido pela criança durante a 
batalha judicial. Ao se estender a tomada da decisão acerca da continuação ou não 
do tratamento, os melhores interesses do paciente, embora sejam o centro do 
impasse, acabam não sendo considerados, controversamente. Isso porque, mesmo 
que o ponto principal do conflito seja o fim do sofrimento da criança, o sofrimento é 
prolongado durante o longo espaço de tempo decorrido nos conflitos judiciais. 
Dessa forma, é imperante que a decisão de interromper ou não o tratamento de 
pacientes com chances pequenas de melhoria no quadro clínico, principalmente 
crianças, seja feita de forma rápida e racional, a fim de iniciar os cuidados paliativos 
imediatamente ou buscar formas de tratar a enfermidade que causa sofrimento ao 
infans. 
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