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o olhar do profissional de saúde, que reco


ITlOS, a Medicina impulsionada pela tecno


anços da Terapia Intensiva com seus com


sa realidade pennite ao médico inúmeros 


1 vida do paciente portador ' de doença em 


o, por outro lado, de uma morte digna e 


I da saúde, que teve fonnação acadêmica e 


!iente de seu dever de cidadão, que é ofere


lcientes, a fim de dar a eles todo o suporte 


~mocional, garantindo-lhes assistência mé


que desfrutem de uma sobrevida de quali


radeiro da morte. 


,a no ar: direito à morte digna ou preserva


.penas quantitativa? 


,e esgotar o assunto, médico e juristas se 


uma análise crítica sobre a legislação que 


~ma, dentro de conceitos bem estabeleci

[l-se felizes com a certeza de estarem tra


ntribuição para médicos, juristas e, em sua 


Kiedade. 
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