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I – INTRODUÇÃO
As democracias plurais afirmam determinados valores nucleares como o da
inviolabilidade da vida humana. Porém, em simultâneo, cresce a noção de que,
no âmbito da prestação de cuidados de saúde, os cidadãos devem ser livres de
recusar determinados tratamentos à luz do princípio do respeito pela autonomia
individual. Assim, é hoje possível qualquer doente competente recusar um
determinado tratamento, mesmo que desta forma se abrevie o momento da sua
morte. Pergunta-se mesmo se esta capacidade decisória pode ser exercida
prospectivamente, nomeadamente quando não for possível o exercício da
autodeterminação individual. Um exemplo candente da discussão pública em
torno da limitação terapêutica de suporte de vida foi o debate ocorrido ao longo
do último ano em torno da legalização em Portugal das Directivas Antecipadas
de Vontade – em especial o Testamento Vital.
Mais ainda, em doenças incuráveis e terminais, tem-se questionado se o direito à
autodeterminação é ilimitado, nomeadamente no atinente ao pedido para terminar
a própria vida, ou se existem fronteiras que não devem ser ultrapassadas. A
classe médica, em concreto, tem-se manifestado reiteradamente contra a
legalização da eutanásia, ainda que frequentemente sejam invocados factores
atenuantes no que respeita a actos isolados.
Ou seja, o debate social e político em torno da eutanásia origina acesas
discussões num diálogo nem sempre construtivo em torno dos conceitos de morte
assistida e de morte com dignidade. Porém, apesar da importância deste debate –
e em constante crescente na nossa sociedade – existe uma manifesta falta de
1

Este estudo foi efectuado no âmbito de um projecto de investigação do Serviço de Bioética
e Ética Médica da Faculdade de Medicina do Porto. Posteriormente foi adoptado também
pela Associação Portuguesa de Bioética.
2
Professor Catedrático da Faculdade de Medicina do Porto.
3
Assistente da Faculdade de Medicina do Porto.
4
Investigador da Faculdade de Medicina do Porto.
5
Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina do Porto.
1
_______________________________________________
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIOÉTICA www.apbioetica.org.
SEDE: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 PORTO

informação objectiva sobre os motivos que podem originar um pedido desta
natureza. O objectivo deste estudo é, precisamente, contribuir para o
conhecimento da realidade portuguesa no que respeita à eutanásia. Importa
conhecer com maior pormenor qual a estrutura do processo de decisão da franja
da população mais predisposta a efectuar um pedido desta natureza, ainda que de
acordo com a nossa ordem jurídica a eutanásia seja uma prática ilegal e
criminalizada.
Isto é, pretendeu-se efectuar uma análise sociológica, e a consequente avaliação
ética, sobre a plausibilidade da nossa população estar mais predisposta à prática
da eutanásia, bem como à reflexão sobre as estratégias mais adequadas para
evitar práticas que não sejam verdadeiramente desejadas.

II – MATERIAL E MÉTODOS
Com este estudo pretendeu-se avaliar se a temática da eutanásia é ou não
frequentemente invocada pela população idosa. Assim, seleccionou-se como
população alvo deste estudo os idosos que se encontram institucionalizados (em
lares e residências de terceira idade) 6 . A amostra incluiu 810 idosos (com mais
de 65 anos) que se encontram institucionalizados, e em todo o território nacional,
incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A administração dos
questionários foi efectuada no decurso de uma entrevista semi-estruturada com
cada um dos idosos institucionalizados por um profissional especializado. A
escolha desta população residiu no facto de ser mais provável uma pessoa idosa
pensar sobre o tema da morte do que uma pessoa de outra gama etária. Note-se
que este estudo não pretende abarcar uma população doente, no sentido de ser
portadora de uma enfermidade que necessitasse de cuidados médicos. A opção
por pessoas de idade sem doença que motive internamento hospitalar prende-se
com o facto de que se pretende evitar a influência da doença, sobretudo se grave
e terminal, na capacidade de decisão autónoma. Ou seja, o objectivo foi analisar
a opinião de pessoas na fase final do percurso vital com o mínimo de factores
externos que pudessem condicionar uma escolha livre e reflectida a propósito da
eutanásia.
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A priori, convirá esclarecer os termos utilizados e o modo como foram
transpostos para o questionário administrado à população seleccionada. De facto,
o termo eutanásia é passível de distintas interpretações de acordo com a
perspectiva do observador. Os autores deste estudo, porém, entendem que esta
expressão deve reportar-se, de acordo com a perspectiva holandesa, apenas à
morte intencional de um doente, a seu pedido (firme e consistente), através da
intervenção directa de um profissional de saúde. Ou seja, trata-se de um processo
voluntário por oposição à “eutanásia não-voluntária”, sem o conhecimento do
doente, ou à “eutanásia involuntária”, contra a sua vontade. Mais ainda, a
eutanásia voluntária pressupõe a livre expressão da vontade individual ou, por
outro lado, a vontade previamente expressa e, nesta perspectiva, apenas se pode
referir ao termo eutanásia quando a morte é provocada por um médico ou outro
profissional de saúde.
Assim, está fora do âmbito da eutanásia, e portanto do inquérito realizado, a
suspensão ou abstenção de tratamentos, ou a administração de medicamentos
com uma finalidade terapêutica (nomeadamente a sedação) sendo a morte
superveniente uma consequência esperada mas não desejada (não intencional).
Na perspectiva ética, a complexidade da situação agrava-se quando se proclama
que a morte directa e intencional é sempre ilegítima mas “deixar morrer” (let die)
seria aceitável nalgumas circunstâncias. Sobretudo quando a intenção seria outra,
por exemplo aliviar o sofrimento ou providenciar a analgesia necessária. Porém,
esta distinção tende a perder terreno dado que a consequência previsível seria a
morte do doente.
A título exemplificativo Tristram Engelhardt7 sugere que não existe uma
diferença de princípio entre pretender a morte de alguém ou simplesmente
permiti-la (ainda que não fosse desejada), pelo que na sua perspectiva não existe
uma barreira ética bem definida entre as diversas práticas da morte assistida.
Ainda segundo este autor só a eutanásia involuntária seria sempre ilegítima numa
sociedade baseada no consentimento mútuo das partes envolvidas. Já a eutanásia
não-voluntária seria também admissível, pelo menos em princípio, mas se e só se
– à luz do princípio da autonomia (prospectiva) – existissem claros indícios de
que esta era a vontade genuína do doente incompetente. Ou seja, ao longo deste
estudo, e como salientam aliás Tom Beauchamp e James Childress 8 , não será
utilizada a clássica distinção entre eutanásia activa/passiva (baseada na intenção
do agente), sendo que por eutanásia apenas se subentende a morte directa do
paciente através da utilização de medicamentos especificamente administrados
para o efeito (usualmente barbitúricos e relaxantes neuro-musculares e, menos
frequentemente, opiáceos).
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Dado o baixo nível cultural de grande parte da população portuguesa, o que
implica o desconhecimento da expressão “eutanásia”, o questionário (ANEXO I)
foi elaborado em linguagem simples e acessível de modo a ser rapidamente
executado, facilmente perceptível, e claramente interpretado por parte da
população idosa 9 . Para além de questões de natureza sócio-demográfica 10
pretendeu-se determinar essencialmente três grandes ordens de questões. Por um
lado, se a população idosa pensa frequentemente no tema da morte. Por outro, se
face a um estado muito avançado de doença, e com grande sofrimento, o idoso
acharia aceitável pedir a um médico ou outro profissional de saúde que lhe
pusesse fim à vida. Finalmente, e ainda que o idoso não quisesse esta prática para
si, pretende-se saber se este considera importante que se crie uma lei que permita
que outras pessoas a possam solicitar. Isto é, para além da licitude intrínseca da
eutanásia, de acordo com a escala individual de valores, um objectivo secundário
foi perceber se esta prática deve ou não ser legalizada em Portugal.

III – RESULTADOS
Os resultados globais do questionário efectuado constam do ANEXO II. Porém, e
em espírito de síntese pode resumir-se desta forma os principais resultados
obtidos.

III-1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA:
a) O Inquérito foi realizado em 47 lares e foram inquiridos 810 indivíduos.
Devido ao compromisso de confidencialidade não são tornados públicos
quais os lares e residências de terceira idade que participaram neste estudo
nem tão pouco a sua natureza jurídico/institucional.
b) Obteve-se um maior número de respostas nos lares pertencentes à Região
Norte. Esta representa 52,1%. Dos 810 inquiridos, 422 pertencem à Zona
Norte. Seguindo-se a Região Centro (16%) e a Região Autónoma dos
Açores (11%).
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c) Cerca de 86% dos inquiridos moravam a menos de 20km de distância do
lar (residência anterior à transferência). E, no que se refere ao tempo que
residem no lar, é de destacar que 25,2% dos inquiridos vivem no lar no
período entre 1 e 3 anos, 18,1% há mais de 8 anos e 15,1% entre os 3 e os
5 anos. Sendo também de realçar que 13% vivem no lar há menos de 6
meses.
d) A maioria dos inquiridos é do sexo feminino (70%). No que se refere ao
seu estado civil, uma percentagem significativa (55,7%) da amostra é
viúvo. Seguindo-se o estado civil solteiro (23,3%), o casado (15,7%), o
divorciado (4,7%) e o de união de facto (0,6%).
e) Relativamente ao agregado familiar: a) 86,3% dos inquiridos não têm
cônjuge; b) 66,3% dos inquiridos têm filhos; verificando-se que a maioria
tem entre 1 a 4 filhos (84%): 1 filho – 27,5%; 2 filhos – 28,8%; 3 filhos –
17,5%; 4 filhos – 10,2%; c) 50,5% dos inquiridos têm irmãos;
verificando-se que a maioria tem entre 1 a 4 irmãos: 1 irmão – 35,4%; 2
filhos – 22,4%; 3 filhos – 14,2%; 4 filhos – 10%; d) 55,7% dos inquiridos
têm sobrinhos.
f) No atinente às razões pelas quais foi residir para o lar, verificaram-se
como mais significativas, o facto de viver sozinho (26,3%), de ter
dificuldade em se auto-cuidar (24,8%); a preferência por viver em lar,
apesar de ter família (11,6%) e também o seu estado de doença (8,8%).

III-2 RELIGIÃO E PENSAMENTO SOBRE A MORTE:
a) 94,8% dos inquiridos é crente na Religião Católica. Sendo de destacar,
que embora pouco significativa, segue-se a resposta Nenhuma Religião
(3,5%).
b) Em relação ao tema da morte, e se pensa na questão da morte; uma
percentagem significativa fá-lo. Concretamente, e em termos de
frequência, 9,7% pensa sempre; 31,7% pensa muitas vezes; 21,8% pensa
algumas vezes; 19,7% pensa poucas vezes e 17,2% nunca pensa.
c) No que se refere ao desejo de morrer, 58,5% refere nunca o ter desejado.
Embora 41,5% refira que já desejou ou deseja morrer. Concretamente, e
em termos de frequência, 1,1% deseja sempre a morte; 13,3% deseja-o
muitas vezes; 14,2% algumas vezes e 12,9% poucas vezes.
d) A propósito de se acharia aceitável pedir a um médico ou outro
profissional de saúde que lhe pusesse fim à vida, se se encontrasse num
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estado muito avançado de doença ou com grande sofrimento, verificou-se
que 65,5% referem que não, e portanto 34,5% que sim.
e) Relativamente à criação de uma lei que permita que outras pessoas, no
caso de não o aceitar para si, solicitem a um médico ou outro profissional
de saúde que lhe pusesse fim à vida, se se encontrassem num estado muito
avançado de doença ou com grande sofrimento, verificou-se que 53,6%
referem que não, e portanto 46,4% que sim.

III-3 ANÁLISE CRUZADA
A – Tendo por objectivo avaliar se, estatisticamente, existe alguma associação
(ou influência) de determinadas variáveis no facto de os inquiridos terem
referido que sim, no atinente ao pedido de eutanásia, promoveu-se a aplicação
de testes estatísticos (Qui-Quadrado). Os resultados obtidos evidenciam que:
A-a) Com significância estatística:
1. A região a que pertencem os inquiridos tem significância estatística.
Verificando-se, neste contexto, que a Região do Alentejo e, portanto os
inquiridos nesta área geográfica, manifestam maior predisposição para o
pedido de eutanásia. Seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, a
Região Autónoma dos Açores, a Região do Algarve, a Região do Centro,
Região do Norte e a Região Autónoma da Madeira.
2. Também o sexo dos inquiridos manifestou significância estatística.
Registando-se a este propósito, que o facto de ser do sexo masculino
predispõe com maior influência ao pedido de eutanásia.
3. Quanto ao agregado familiar, observa-se que apenas a inexistência de
irmãos manifestou significância estatística. Ou seja, o facto dos inquiridos
não terem irmãos influencia o pedido de eutanásia. Sendo importante realçar a
este propósito que, embora não estatisticamente significativo, os inquiridos
que não detêm outros familiares (cônjuge, filhos, sobrinhos, outros)
manifestaram-se mais a favor do pedido de eutanásia do que os que detêm
familiares.
4. A relação entre a religião e o pedido de eutanásia manifesta, igualmente,
significância estatística. E, a este propósito, destaca-se o facto de que não ter
nenhuma religião apresenta maior influência no pedido de eutanásia,
comparativamente ao caso de ter uma religião.
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5. O desejo de morrer também manifestou significância estatística
relativamente ao pedido de eutanásia. Verificando-se que o facto de desejar a
morte frequentemente (sempre) influencia positivamente o pedido de
eutanásia.
A-b) Sem significância estatística – mas relevantes:
1. Os inquiridos que vivem nos lares há menos de 6 meses revelam-se como
mais predispostos ao pedido de eutanásia. Seguindo-se os que vivem entre o
5º e 8º anos e os que vivem há mais de 8 anos.
2. Os inquiridos com residência anterior mais distante do lar manifestaram-se
mais favoráveis ao pedido de eutanásia do que aqueles que residiam mais
próximo.
3. Os inquiridos com estado civil divorciado manifestaram-se mais
predispostos ao pedido de eutanásia. Seguindo-se, os que se encontram em
união de facto, em ex aequo os que se encontram solteiros e viúvos, e por
último os casados.
4. Relativamente à escolaridade, os inquiridos com o 12º ano (secundário)
manifestaram-se mais favoráveis ao pedido de eutanásia. Seguindo-se, os que
detêm formação superior (ensino superior), a 4ª classe, o 6º ano (2º ciclo
completo), os que não frequentaram a escola, o 9º ano (3º ciclo completo) e
por fim os que detêm a 4ªclasse incompleta.
5. A falta de habitação condigna, enquanto justificativo para a ida para o lar,
manifestou-se, comparativamente aos restantes argumentos, como o mais
determinante para o pedido de eutanásia. Contudo, seguem-se as dificuldades
económicas, as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, o facto de
preferirem por viver em lares, a má relação com a família, o facto de viverem
sozinhos, entre outros.
6. Os inquiridos que pensam sempre na questão da morte manifestaram-se
mais favoráveis ao pedido de eutanásia. Seguindo-se o que pensam algumas
vezes, os que pensam mais vezes e em ex aequo os que pensam poucas ou
nenhumas vezes.
B – Tendo por objectivo avaliar, se, estatisticamente, existe alguma
associação (ou influência) de determinadas variáveis no facto de os inquiridos
terem referido que sim, no atinente à legalização da eutanásia, promovemos a
aplicação de testes estatísticos (Qui-Quadrado). Os resultados obtidos
evidenciam que:
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B-a) Com significância estatística:
1. A região a que pertencem os inquiridos tem significância estatística.
Verificando-se, neste contexto, que a Região do Alentejo e, portanto os
inquiridos nesta área geográfica, manifestam maior predisposição para a
legalização da eutanásia. Seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, a
Região do Centro, a Região Autónoma dos Açores, Região do Norte, a
Região do Algarve e a Região Autónoma da Madeira.
2. Também o sexo dos inquiridos manifestou significância estatística.
Registando-se a este propósito, que o facto de ser do sexo masculino
manifesta maior predisposição para a legalização da eutanásia.
3. A relação entre o nível de escolaridade e a aceitação da legalização da
eutanásia manifestou-se estatisticamente significativa. Concretamente,
verifica-se que os que mais defendem esta legalização são os inquiridos com
o 12º ano (secundário), seguindo-se os que detêm o 6º ano (2º ciclo
completo), a 4ª classe, o ensino superior, o 9º ano (3º ciclo completo), e por
último os que detêm a 4ª classe incompleta.
4. Quanto ao agregado familiar, observa-se que a inexistência de irmãos e de
sobrinhos manifestou significância estatística. Ou seja, o facto dos inquiridos
não terem irmãos e não terem sobrinhos influencia a aceitação da legalização
da eutanásia. Sendo importante realçar a este propósito que, embora não
estatisticamente significativo, observa-se que os inquiridos que têm outros
familiares (cônjuge, filhos, outros) manifestaram-se mais favoráveis à
legalização do pedido de eutanásia do que os que não têm.
5. Também, a relação entre a religião e a legalização da eutanásia manifesta,
igualmente, significância estatística. E, a este propósito, destaca-se o facto de
que não ter nenhuma religião apresenta maior influência na aceitação da
legalização da eutanásia, comparativamente ao caso de ter uma religião.
6. O desejo de morrer também manifestou significância estatística
relativamente à legalização da eutanásia. Verificando-se que o facto de
desejar a morte frequentemente (sempre) influencia positivamente a aceitação
da legalização da eutanásia.
B-b) Sem significância estatística – mas relevantes:
1. Os inquiridos que vivem nos lares há menos de 6 meses revelam-se como
mais favoráveis à legalização da eutanásia. Seguindo-se os que vivem entre o
5º e 8º anos e os que vivem há mais de 8 anos.
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2. Os inquiridos com residência anterior mais distante do lar manifestaram-se
mais favoráveis à legalização da eutanásia do que aqueles que residiam mais
próximo.
3. Os inquiridos com estado civil divorciado manifestaram-se mais favoráveis
à legalização da eutanásia. Seguindo-se, os que se encontram casados, viúvos,
solteiros e, por último, os que se encontram em união de facto.
4. A má relação com a família, enquanto justificativo para a ida para o lar,
manifestou-se, comparativamente aos restantes argumentos, como o mais
determinante para a legalização da eutanásia. Segue-se a falta de habitação
condigna, o facto de preferirem viver em lares, as dificuldades de acesso aos
serviços de saúde, o facto de viverem sozinhos, as dificuldades económicas,
entre outros.
5. Os inquiridos que pensam na questão da morte (sempre) manifestaram-se
mais favoráveis à legalização da eutanásia. Seguindo-se o que pensam muitas
vezes, os que pensam algumas vezes, os que nunca pensam e os que pensam
poucas vezes.

IV – DISCUSSÃO
A fase final da vida de uma pessoa suscita desde há largos anos inúmeras
questões éticas e dúvidas de natureza existencial, sobretudo quando existe a
possibilidade de intervir medicamente para aliviar a dor e o sofrimento. Porém,
ao longo das últimas décadas o tema da morte tornou-se progressivamente mais
aceitável no plano social, sobretudo com a divulgação do estudo seminal de
Elizabeth Kübler-Ross 11 sobre as fases de aproximação da morte e com a
aceitação progressiva do conceito de morte cerebral 12 . Em suma, a morte está
progressivamente a deixar de ser considerada como um tabu mas como algo
inerente à existência humana e que deve merecer respeito por parte de todos os
cidadãos 13 .

11

Kübler-Ross E: On Death and Dying, Macmillan, New York, 1969.
Para aprofundar o conceito de morte cerebral e os critérios utilizados para a sua
determinação ver Lamb D: Death, Brain Death and Ethics. Croom Helm, London, 1985.
13
Para Daniel Callahan a morte com dignidade pode relacionar-se com medidas tal como a
implementação de directivas antecipadas de vontade, a generalização de cuidados paliativos
ou uma formação adequada dos profissionais de saúde. Ver sobre este tema Callahan D:
Death: “The Distinguished Thing”. The Hastings Center Report 35, n.6 (special report);
2005: 5-8.
12
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A evolução da medicina originou, também, a possibilidade de prolongar a
existência humana para além daquilo que é razoável, pelo que importa desde logo
estabelecer critérios claros para uma boa prática clínica nesta fase da vida
humana14 . Com frequência, de facto, os clínicos deparam-se com situações de
difícil interpretação no plano ético pelo que é fundamental proceder a uma
distinção conceptual nomeadamente entre eutanásia, stricto sensu, e suspensão de
meios extraordinários, fúteis ou desproporcionados de tratamento. Ainda que
nem sempre seja fácil traçar uma linha divisória entre ambas a situações, a
utilização desproporcionada de intervenções médicas suscita dilemas éticos de
enorme impacto nas sociedades ocidentais, sendo hoje universalmente
considerada como má prática médica, ou seja obstinação terapêutica ou
distanásia 15 .
A situação ideal seria, assim, uma prática profissional digna, adequada e
diligente, ou seja aquilo que se designa por ortotanásia. Em síntese, a suspensão
ou abstenção de meios desproporcionados de tratamento – incluindo a
reanimação cardio-pulmonar e as “Ordens de Não Reanimar” – são hoje prática
corrente em todo o mundo ocidental, cristalizando a noção de que vida humana
merece ser sempre respeitada na sua dignidade, sobretudo no final da sua
existência. Ao serem consideradas intervenções fúteis ou desproporcionadas não
carecem em princípio de consentimento informado do doente, dado que estão
para além dos limites da autonomia individual. Porém, tem-se generalizado a
noção de que mesmo nestes casos se deve envolver o paciente no processo de
decisão, de modo a esclarecê-lo devidamente sobres as circunstâncias envolvidas
nesta fase da sua vida.
Note-se que existem diferenças clínicas importantes entre a suspensão
(withdraw) e a abstenção (withhold) de tratamento, particularmente em doentes
terminais. Porém, se estas diferenças são bem nítidas no exercício clínico diário,
tendem a esbater-se consideravelmente do ponto de vista ético 16 . De facto, as

14

O estabelecimento destes critérios deve ser o mais consensual possível para impedir
disparidades eticamente inaceitáveis na suspensão ou abstenção de tratamentos em doentes
terminais. Sobre o estabelecimento de um consenso sobre esta matéria ver Stanley J: The
Appleton Consensus: Suggested International Guidelines for Decisions to Forego Medical
Treatment. Journal of Medical Ethics, 15; 1989: 129-136.
15
Por exemplo Daniel Serrão refere a este propósito que “… também não deve ser aceite a
distanásia, o encarniçamento terapêutico com cuidados intensivos, já totalmente
desproporcionados em relação aos benefícios que se pretendem obter, como se os médicos
pretendessem negar a inevitabilidade da morte corporal”. Serrão D: Eutanásia e Distanásia.
In Bioética (Editores: Luís Archer, Jorge Biscaia, Walter Osswald), Verbo, Lisboa, 1996.
16
Em Espanha por exemplo, para ultrapassar esta questão da suspensão versus abstenção de
tratamento recorre-se à expressão “limitación del esfuerzo terapéutico”, que abarca
simultaneamente ambos os conceitos. Ver Abizanda Campos: Limitación del Esfuerzo
Terapéutico (LET). No Instauración o Retirada de Medidas de Soporte. In Decisiones
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correntes mais representativas do pensamento nesta matéria não traçam nenhuma
distinção eticamente sustentável entre suspender ou não iniciar um determinado
tipo de suporte avançado de vida. Também no nosso país se torna fundamental
promover o consenso possível sobre esta temática. Tal como noutros países, a
realização de uma Conferência Nacional de Consenso sobre a suspensão ou
abstenção de tratamentos 17 – que envolva tanto especialistas como a sociedade
civil – poderá ser um excelente instrumento para promover a generalização de
guidelines sobre esta temática.
Está contudo para além dos objectivos deste estudo avaliar em profundidade os
procedimentos eticamente adequados em doentes incompetentes ou com
capacidade diminuída, mas tem-se progressivamente reafirmado a noção de que a
vontade previamente manifestada deve ser respeitada e, quando tal não for
possível por falta de informação fidedigna, deve prevalecer o standard de
“melhor interesse” do doente, de acordo com critérios universais de
razoabilidade 18 . A necessidade de um standard objectivo (e razoável) é ainda
mais necessário quando existem importantes diferenças inter-culturais,
influenciadas por factores complexos, tal como a existência ou não de crença
religiosa, como constataram aliás Sprung, Maia e colaboradores num estudo
europeu multicêntrico que envolveu cerca de 31.000 doentes em 37 unidades de
cuidados intensivos 19 .
O debate subsiste, porém, quando o tratamento que prolonga artificialmente a
vida não é considerado desproporcionado, tal como a alimentação e a hidratação
artificiais (ainda que esta posição não seja consensual). A reflexão ética incide
então na distinção entre “tratar” e “cuidar”, sendo que, alegadamente, trata-se de
uma exigência ética universal prover cuidados a quem deles necessite. A elevada
prevalência de doentes em Estado Vegetativo Persistente alimenta este debate 20 e
contamina outros debates igualmente importantes, mas de cariz diferente, como o
da eutanásia activa voluntária.

Terapêuticas al Final de la Vida, Colección Medicina Crítica Práctica (Editor: Cabré
Pericas), EdikaMed, Barcelona, 2003.
17
A 1ª Conferência Nacional de Consenso sobre Suspensão ou Abstenção de Tratamento
em Doentes Terminais irá realizar-se no Porto em 2008.
18
Ver sobre a implementação do conceito de “melhor interesse” Dresser R: Schiavo’s
Legacy: The Need for an Objective Standard. The Hastings Center Report 35, n.3; 2005:
20-22.
19
Sprung C, Maia P, Bulow HH, et al: The Importance of Religious Affiliation and Culture
on End-of-life Decisions in European Intensive Care Units. Intensive Care Medicine DOE
10.1007/s00134-007-0693-0, 2007.
20
Ver sobre a temática do Estado Vegetativo Persistente Fox E, Daskal F, Stocking C:
Ethics Consultant’s Recommendations for Life-Prolonging Treatment of Patients in
Persistent Vegetative State: A Follow-Up Study. The Journal of Clinical Ethics 18 n.1;
2007: 64-71.
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Assim, o presente estudo reporta-se especificamente à prática da eutanásia e da
assistência médica ao suicídio e não a outras decisões éticas no fim da vida,
decisões que merecem uma abordagem conceptualmente distinta. Mais ainda,
pretende-se evidenciar algumas variáveis que podem influenciar o pedido de
eutanásia. E, se é verdade que algumas são dificilmente controláveis (ausência da
presença da família por morte dos seus membros, por exemplo), outras variáveis
podem ser contornadas desde que haja vontade social e política (implementação
de políticas de apoio à família, por exemplo).
Note-se que a prática da eutanásia voluntária deriva moralmente da questão
central do pretenso direito ao suicídio. Isto é, eutanásia e suicídio racional são
conceitos intrinsecamente relacionados e muitos autores consideram que a morte
assistida só pode ser considerada legítima se for fundamentada no juízo
efectuado pelo doente terminal de que o seu projecto de vida está completo.
Pelo que se deduz que para uma interpretação adequada dos resultados deste
inquérito deve ter-se em atenção os motivos que possam originar um pedido
desta natureza. Como sugere Daniel Serrão 21 existem três ordens de razões para
solicitar a eutanásia: a sensação interior de que o projecto de vida está esgotado,
uma dor física insuportável e o sofrimento profundo e incontornável.
Este inquérito não abordou directamente esta questão, mas é significativo o facto
de que as razões pelas quais o idoso foi residir para o lar, prenderam-se, em
primeiro lugar, com o facto de viver sozinho (26,3%) e seguidamente com a
dificuldade em se auto-cuidar (24,8%). Ou seja, as razões que motivaram a
institucionalização dos idosos poderão originar em grande medida um sentimento
de abandono e de exclusão, que pode contribuir decisivamente para o colapso do
projecto de vida individual. A inexistência de objectivos de vida pode ainda ser
extrapolada dos resultados deste inquérito a propósito do tema da morte, e do
pensamento do idoso sobre a questão do fim da vida. De facto, uma percentagem
significativa dos respondentes respondeu afirmativamente (9,7% pensa sempre,
31,7% pensa muitas vezes e 21,8% pensa algumas vezes – total 63,5%). Deve
ainda realçar-se que 41,5% dos inquiridos refere que já desejou ou deseja
actualmente morrer, resultado que traduz na prática o sentimento de que o
projecto de vida pessoal pode estar esgotado.
Deve realçar-se novamente que está para além do objectivo deste estudo proceder
a uma reflexão aprofundada sobre a licitude ou não da prática da eutanásia, mas
tão-somente, à luz dos resultados obtidos, tentar perceber a raiz sociológica
desses mesmos pedidos. Desde logo porque, existindo distintas mundividências
sobre a legitimidade da eutanásia, a interpretação dos resultados estaria enviesada
se se optasse por um ou outra perspectiva nesta temática.
21

Serrão D: Eutanásia. In Novos Desafios à Bioética (Editores: Luís Archer, Jorge Biscaia,
Walter Osswald, Michel Renaud), Porto Editora, Porto, 2001.
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Existem argumentos éticos válidos a favor e contra a prática da eutanásia,
argumentos que Margaret Battin 22 sintetiza da seguinte forma:
a) PRINCIPAIS ARGUMENTOS CONTRA: carácter sagrado da vida humana,
integridade da profissão médica, e abuso potencial (slippery-slope).
b) PRINCIPAIS ARGUMENTOS A FAVOR: respeito pela autodeterminação da
pessoa e alívio da dor e do sofrimento (compaixão);

Na realidade, e na perspectiva da ética personalista, a eutanásia nunca é uma
solução, dado que nenhuma pessoa nas suas plenas capacidades cognitivas e
emocionais desejaria morrer. Assim, quem pede a eutanásia não quer viver
naquela situação específica, pelo que se trataria apenas de um grito de desespero
quanto à vida que está a ser vivida. Walter Osswald reforça esta convicção de
que a vida é um bem sagrado, inviolável, e indisponível ao próprio.
Este autor refere mesmo que “… o pensamento médico não podia deixar de ser
unívoco, como o tem sido através dos séculos: a função e missão do médico
consiste em curar ou aliviar e não em matar. Esta posição era – e é ainda –
reforçada pelo chamado juramento de Hipócrates (original ou na versão adoptada
em 1948 em Genebra). Desta forma, a tradição hipocrática, judaísmo,
cristianismo e islamismo opõem-se à eutanásia.” 23 . A integridade da profissão
médica estaria então em cheque dado que a função do médico é tratar, curar ou
aliviar o sofrimento e não tirar a vida do paciente.
Por seu turno, para o utilitarismo a eutanásia pode ser eticamente adequada. Na
esteira desta corrente de pensamento, John Harris 24 sugere que é moralmente
errado encurtar a vida de uma pessoa se desta forma se estiver a privar essa
pessoa de alguma coisa que ela valoriza especialmente (tal como a vida).
Contudo, obtido o consentimento, e se a pessoa deixar de valorizar a vida em si
própria, este autor advoga que não existe nada de intrinsecamente errado em
permitir a morte assistida. Em síntese, e como sugere James Rachels a propósito
da perspectiva utilitarista da morte assistida 25 :

22

Battin M: Euthanasia and Physician Assisted Suicide. In The Oxford Handbook of
Practical Ethics (Editor: Hugh LaFollette), Oxford University Press, Oxford, 2003.
23
Osswald W: Um Fio de Ética. Exercícios e Reflexões. Instituto de Investigação e
Formação Cardiovascular, Coimbra, 2001.
24
Harris J: The Value of Life. An Introduction to Medical Ethics. Routledge, London, 1991.
25
Rachels J: The Elements of Moral Philosophy, Third Edition, McGraw-Hill College, New
York, 1999.
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a) A acção moralmente certa, em qualquer ocasião, é aquela que produza
maior felicidade sobre infelicidade;
b) Pelo menos nalgumas ocasiões, o maior balanço entre a felicidade e a
infelicidade pode ser alcançado pela morte assistida;
c) Logo, pelo menos em algumas ocasiões, a morte assistida pode ser
moralmente certa.

Note-se que 34,5% dos respondentes referem que é aceitável pedir a um médico
ou outro profissional de saúde que lhe pusesse fim à vida, se se encontrasse num
estado muito avançado de doença ou com grande sofrimento. Ou seja, para
34,5% dos idosos institucionalizados o direito à autodeterminação individual,
nomeadamente para alívio da dor e sofrimento, é uma razão suficientemente
válida para ultrapassar o carácter inviolável da vida humana. Estes resultados
merecem especial destaque tendo em consideração dois dos principais
argumentos contra a prática da eutanásia – o abuso potencial (slippery-slope) e a
integridade da profissão médica –, frequentemente invocados neste contexto.
A validade destes argumentos deve-se sobretudo às consequências sociais da
legalização da eutanásia e não tanto no que se refere à eticidade intrínseca desta
prática. Por este motivo existiu a preocupação, no plano metodológico, de incluir
na pergunta a expressão “médico ou outro profissional de saúde”, dado poder
alegar-se que a ser legalizada a eutanásia, outro profissional que não o médico
deve ser responsável pela sua concretização. Ou seja pode argumentar-se – tal
como Edmund Pellegrino 26 ou Erich Loewy 27 – que a prática da eutanásia por
médicos fere a essência da relação médico/doente e coloca em causa a
moralidade interna da medicina ao questionar a sua natureza e os seus objectivos
nucleares.
De facto, a prática da eutanásia é considerada contrária aos objectivos nucleares
da medicina, colocando em causa a sua essência e a sua moralidade interna. De
acordo com o conceito de dignidade humana perfilhado pela medicina, a vida
humana não é um bem disponível ao próprio, existindo limites óbvios ao
exercício da autonomia individual. Pelo que a eutanásia, ainda que a pedido
voluntário de pessoa autónoma, não deveria ser legalizada, porque a sua
legalização implicaria, necessariamente, um decréscimo do valor simbólico da
vida humana e um desrespeito pela integridade de outros seres humanos, tal
como os dementes e os incapazes. Ou seja, o princípio da autonomia profissional
legitimaria a recusa de acto médico que contrarie os valores morais e religiosos
26

Pellegrino E: Doctors Must Not Kill. The Journal of Clinical Ethics 3 n.2; 1992: 95-102.
Loewy H: Healing and Killing, Harming and Not Harming: Physician Participation in
Euthanasia and Capital Punishment. The Journal of Clinical Ethics 3 n.1; 1992: 29-34.

27
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ou a consciência profissional. Por estes motivos, caso fosse legalizada a morte
assistida, não competiria à profissão médica este tipo de prática.
Em Portugal, um dos primeiros estudos efectuados sobre a eutanásia pretendeu
determinar a opinião dos médicos oncologistas sobre este tema. Ferraz
Gonçalves 28 comprovou em 2006 que 37% dos inquiridos estariam na disposição
de praticar a eutanásia, pelo que resulta cada vez mais claro que esta temática
dista de ser consensual, mesmo no universo da classe médica.
Esta problemática esbate-se porém no presente inquérito, dado que se colocou
especificamente a hipótese de ser outro profissional de saúde a praticar a
eutanásia.
Por outro lado, os resultados são tanto mais surpreendentes quando se analisam
as respostas por região. Deve salientar-se a este propósito que os inquiridos da
Região do Alentejo (51%) e da Região de Lisboa e Vale do Tejo (46%)
manifestaram maior predisposição para o pedido de eutanásia. Em estudos
ulteriores seria interessante fazer uma análise sócio-demográfica cruzada, sendo
desde logo bem conhecida a menor taxa de natalidade, a menor influência da
Igreja Católica, e um menor peso relativo da família nestas zonas do país. Este
inquérito demonstrou igualmente que a ausência de família (nomadamente a
ausência de cônjuge e de irmãos), o tempo de internamento (muito e pouco
respectivamente), a ausência de identificação com uma convicção religiosa, e a
distância (grande) da residência habitual são varáveis que influenciam
positivamente a admissibilidade da licitude da prática da eutanásia. E, como
veremos adiante, influenciam de igual modo a admissibilidade da sua
legalização.
É importante salientar que, como aliás já se fez alusão, é diferente aceitar uma
prática no plano conceptual, e legalizá-la, devido às consequências sociais dessa
despenalização sobre outros valores sociais. De facto, algumas décadas atrás,
quando se iniciou o debate em torno da legalização da eutanásia, e que culminou
com a sua despenalização na Holanda, diversos argumentos foram
sucessivamente apresentados a favor desta prática. Estes argumentos radicavam
essencialmente na qualidade de vida do moribundo e no dever de respeito da sua
dignidade face à degradação evidente das condições de vida e ao sofrimento
evidenciado. Isto é, cresceu e desenvolveu-se a noção de “morte com dignidade”
à luz de critérios de qualidade de vida e de ausência de sofrimento.
Para terminar importa agora reflectir sobre os resultados deste inquérito no que
respeita à legalização da morte assistida. Ou seja, não se trata apenas da licitude
28

Gonçalves F: A Boa Morte: Ética no Fim da Vida. Dissertação de Mestrado em Bioética,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 2006.
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intrínseca do acto em si mesmo, mas antes a legalização da eutanásia activa
voluntária (e consequente despenalização). Neste domínio os resultados são
ainda mais surpreendentes dado que cerca de 47% dos inquiridos à escala
nacional são favoráveis à legalização da eutanásia, ainda que pudessem não a
desejar para si próprios. Deve realçar-se novamente que existe uma diferença
assinalável entre a moralidade de um acto em concreto – dadas as circunstâncias
específicas envolvidas – e a generalização de uma política, devido às presumíveis
consequências sociais.
A título de exemplo, John Keown 29 afirma que é má política pública a
legalização da eutanásia e da assistência ao suicídio, porque não existem
mecanismos efectivos de controlo social que impeçam a sua prática em doentes
que não tenham prestado consentimento livre e esclarecido para o efeito. Este
autor vai ainda mais longe, ao considerar que no Reino Unido a proposta
submetida em Maio de 2006 ao Parlamento Britânico (House of Lords) pretendia
em princípio legalizar apenas a assistência médica ao suicídio mas, na prática,
abria a porta à eutanásia activa não voluntária 30 . Esta proposta foi rejeitada por
148 votos contra 100, e em grande medida porque permitia a exposição dos
doentes – sobretudo os mais vulneráveis – ao abuso potencial de familiares e
profissionais com menos escrúpulos.
Os exemplos da Holanda (onde a eutanásia voluntária e a assistência médica ao
suicídio estão formalmente legalizadas desde 2002) ou do Estado norteamericano do Oregon (onde está legalizada a assistência médica ao suicídio
desde 1997 através do Oregon Death With Dignity Act), contribuem em larga
medida para a desconfiança que se gerou em muitas sociedades ocidentais quanto
ao controlo e regulação da prática da eutanásia 31 . Isto, apesar da opinião pública
de muitos países democráticos ser favorável à sua aplicação. Note-se que
Portugal não é excepção. Como atrás se referiu, perto de 50% dos respondentes
ao nosso inquérito são favoráveis à legalização da eutanásia, mas, quando se
desdobra por regiões administrativas, evidencia-se um apoio maioritário a esta
alteração legislativa no Alentejo (63%) e em Lisboa e Vale do Tejo (61%). Ou
seja, e tendo em atenção alguns factores sócio-demográficos tal como o diminuto
papel da família ou o decréscimo da influência da religião católica nessas regiões
do território nacional, antevê-se uma profunda evolução nesta matéria ao longo
dos próximos anos.
29

Keown J: Euthanasia, Ethics and Public Policy. An Argument against Legalisation.
Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
30
Keown J: Physician-Assisted Suicide: Lord Joffe’s Slippery Bill. Medical Law Review
15 (Spring); 2007: 126-135.
31
Para além destes dois casos também a província Australiana Northern Territory legalizou,
ainda que temporariamente, a prática da eutanásia voluntária e do suicídio assistido através
da lei Rights of the Terminally Ill Act (1995). Ver Stoffell B: Voluntary Euthanasia, Suicide
and Physician-Assisted Suicide. In A Companion to Bioethics (Editors: Helga Kuhse, Peter
Singer), Blackwell Publishers, Ltd, Oxford, 1998.
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Por estes motivos tem existido um intenso escrutínio da comunidade
internacional sobre a physician assisted death (que inclui tanto a eutanásia activa
como a assistência médica ao suicídio), com o objectivo de determinar a
tendência de evolução deste tipo de prática. Isto é, e como salienta aliás Timothy
Quill 32 , é fundamental monitorizar a evolução da morte assistida, nomeadamente
no que se refere à fiscalização do cumprimento das normas legais existentes
nesta matéria. E, assim, prevenir a ocorrência de práticas ilegais tal como a
eutanásia não-voluntária e involuntária. Como salienta este autor, pelo menos no
que respeita à assistência médica ao suicídio no Oregon, verificou-se uma
estabilidade no número absoluto de casos desde a sua legalização em 1997.
Já no que concerne à evolução da eutanásia na Holanda após a sua legalização, os
dados existentes revelam que 1,7% de todas as mortes ocorridas neste país em
2005 se deveram à eutanásia e que este valor é significativamente mais baixo do
que o registado em 2001, ocasião em que 2,6% das mortes tiveram aquela
origem. Porém, de acordo com o mais recente estudo de colaboração
multicêntrico realizado na Holanda sobre a eutanásia por Van der Heide et al 33 ,
evidencia-se uma evolução positiva no que diz respeito ao controlo da eutanásia
voluntária, mas permanecem algumas dúvidas sobre outras decisões médicas em
fim de vida, tal como a sedação 34 com morfina. Como já se referiu, este tipo de
tratamento pretende o alívio da dor e do sofrimento, não sendo a morte
intencionalmente desejada. E, quando esta ocorre, trata-se apenas de um efeito
subsidiário do objectivo principal que é o alívio do sofrimento através da
sedação.
Porém, e ainda que se evidenciasse alguma evolução do número absoluto de
casos de eutanásia na Holanda ao longo dos últimos anos, Margaret Battin et al 35
referem que a evidência científica demonstra que não existiu qualquer
agravamento do risco de prática da eutanásia voluntária em grupos
particularmente vulneráveis relativamente à população em geral. Nomeadamente,
em idosos, em deficientes, em doentes mentais, em doentes crónicos, em pessoas
com baixo nível cultural, ou nas minorias étnicas e raciais. Fica por determinar,
32

Quill T: Physician Assisted Death in Vulnerable Populations. British Medical Journal
335; 2007: 625-626.
33
Van der Heide A, et al: End-of-life Practices in The Netherlands under the Euthanasia
Act. The New England Journal of Medicine, 356; 2007: 1957-1965.
34
De acordo com Chiu et al, por sedação deve entender-se o uso de fármacos para aliviar
sintomas refractários causadores de sofrimento intolerável que não foram passíveis de alívio
por outros meios num período de tempo aceitável. Ver Chiu T, Hu W, Lue B, Cheng S,
Chen C: Sedation for Refractory Symptoms of Terminal Cancer Patients in Taiwan. Journal
of Pain Symptom Management 21; 2001: 467-472.
35
Battin M, van der Heide A, Ganzini L, van der Hal G, Onwuteaka-Philipsen B: Legal
Physician-assisted Dying in Oregon and the Netherlands: Evidence Concerning the Impact
on Patients in “Vulnerable” Groups. Journal of Medical Ethics 33; 2007: 591-597.
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contudo, a verdadeira realidade no que se refere à eutanásia não-voluntária e
involuntária, nomeadamente quando se trata de doentes incompetentes,
designadamente crianças e recém-nascidos com graves deficiências
neurológicas 36 .
Em síntese, e como já se afirmou, a problemática da eutanásia evoca pelo menos
duas questões éticas, sociais e jurídicas da maior importância. Por um lado, a
análise dos argumentos a favor e contra a sua prática, partindo do pressuposto de
que se trata de um pedido racional de alguém que não se revê mais no seu
projecto de vida pessoal. Por outro, se um pedido de eutanásia é ou não apenas
um comportamento apelativo por parte de alguém que se encontra radicalmente
insatisfeito com as condições de vida que lhe são proporcionadas. De facto, e de
acordo com Linda Ganzini et al 37 , diversos estudos sobre a morte assistida
revelam que os doentes que solicitam a eutanásia estão frequentemente
deprimidos ou sob o efeito de outra doença afectiva tratável ou, por outro lado, se
sentem sem qualquer esperança de que as condições de vida se venham a alterar
substancialmente, pelo que a vida não vale a pena ser vivida.
O presente estudo poderá dar algum contributo para conhecer melhor este tipo de
prática em Portugal e, sobretudo, extrair algumas ilações sobre o modo como a
nossa sociedade pode e deve intervir para minorar o problema da eutanásia que
não é verdadeiramente desejada, dado que existe um consenso alargado de que
nunca se deve equacionar a possibilidade da morte assistida se esta não
corresponder a uma vontade real do paciente.

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A morte assistida representa um dos mais importantes problemas das sociedades
contemporâneas ao evocar a questão da finitude da existência humana e das
condições de vida dos doentes terminais. Assim, apesar dos resultados deste
estudo serem aparentemente surpreendentes, a evolução da sociedade portuguesa
ao longo das últimas décadas fazia prever uma profunda alteração sociológica no
que respeita à admissibilidade da prática da eutanásia e da assistência médica ao
suicídio.
36

Para minorar este problema, Harm van Marwijk et al advogam que os especialistas em
Medicina Geral e Familiar devem tomar contacto com esta problemática desde o início da
sua carreira profissional e que o tema da morte assistida deve ser obrigatoriamente incluído
no programa de pós-graduação desta especialidade médica. Marwijk H, Haverkate I, The
AM: Impact of Euthanasia on Primary Care Physicians in The Netherlands. Palliative
Medicine 21 nº7; 2007: 609-614.
37
Ganzini L, Beer T, Brouns M, Mori M, Hsieh Y: Interest in Physician-Assisted Suicide
among Oregon Cancer Patients. The Journal of Clinical Ethics 17 n.1; 2006: 27-38.
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Como se salientou, está para além dos objectivos deste estudo proceder a uma
análise aprofundada das questões éticas colocadas pela morte assistida, e muito
menos defender uma determinada conduta a este respeito. Porém, existe a
percepção de que uma percentagem considerável dos doentes que solicitam a
eutanásia, ou a assistência médica ao suicídio, não o faz de modo livre e
espontâneo mas sim no quadro de uma perturbação afectiva passível de
tratamento médico.
Assim, desde logo, e a título de considerações finais, importa sugerir a
implementação de medidas concretas que permitam minorar o impacto da
eutanásia voluntária quando não seja verdadeiramente desejada, relegando para
análise ulterior a problemática da legalização dos pedidos genuínos de morte
assistida. Seria eticamente inadequado não envidar todos os esforços para prestar
auxílio àqueles que sofrem e que encontram num pedido de eutanásia um grito de
alerta e de esperança sobre a sua qualidade de vida.
Importa, então, que ao nível das políticas sociais sejam implementadas medidas
que permitam fomentar cuidados domiciliários ou institucionalizados de grande
qualidade, nomeadamente no que diz respeito ao acompanhamento espiritual que
todo o doente terminal acaba por desejar. Resulta evidente que o papel da família
é de importância fundamental face ao número crescente de pessoas idosas em
todas as sociedades ocidentais. A inversão da pirâmide demográfica é um
extraordinário desafio que a todos interpela, designadamente à família que
frequentemente não assume claramente as suas responsabilidades neste domínio.
Ao Estado compete a tarefa de dar condições às famílias para que possam acolher
devidamente os idosos, não sendo de excluir apoios directos àqueles agregados
familiares que objectivamente não tenham recursos para o efeito (cash for care).
De facto, o papel da família, enquanto unidade nuclear da sociedade, tem
merecido a atenção da sociologia como factor decisivo da protecção da saúde. A
sua revalorização é instrumental para promover a coesão social e para a melhoria
sustentada dos indicadores de saúde de uma sociedade.
Por outro lado, também a política legislativa, nomeadamente no que respeita ao
reforço da autonomia dos doentes, pode ajudar a minorar o impacto da eutanásia
não desejada. Recorde-se que já em 1976 o California Natural Death Act
legalizou o testamento vital (living will) na Califórnia, ao que se seguiu
legislação nos restantes Estados norte-americanos e em muitos países europeus.
A Espanha, por exemplo, legislou nesta matéria há mais de 5 anos sendo
geralmente considerado como um importante marco civilizacional. Também, em
Portugal, a legalização das Directivas Antecipadas de Vontade 38 seria um
38

Ver a propósito da legalização do Testamento Vital em Portugal o Parecer N.º
P/05/APB/06 sobre Directivas Antecipadas de Vontade, Associação Portuguesa de Bioética,
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importante vector de afirmação dos direitos individuais, nomeadamente dos
doentes terminais, reforçando o sentimento de auto-controlo e de independência
face a intervenções médicas não desejadas.
O debate em torno da assistência médica a doentes em Estado Vegetativo
Persistente reforça o ideal de que numa sociedade livre, a pessoa – ainda que
exista uma aparente impossibilidade de concretizar a vida de relação – deve
poder exercer algum controlo sobre a fase final da sua vida. Ainda em matéria
legislativa, importa definir rapidamente um quadro regulatório de práticas tal
como a suspensão ou a abstenção de meios desproporcionados de tratamento, de
modo a não serem administrados tratamentos considerados “fúteis” ou
“heróicos”. Isto é intervenções claramente invasivas, tratamentos médicos ou
cirúrgicos que visem promover a vida sem qualidade, ou mesmo a reanimação
cárdio-pulmonar. Em particular, no quadro de uma doença irreversível e
terminal, as Ordens de Não Reanimar são eticamente legítimas se as manobras de
reanimação propostas forem interpretadas como uma intervenção
desproporcionada. Pelo que importa definir normas de orientação (guidelines)
que ajudem os profissionais a lidar com este problema, cada vez mais recorrente
na sua actividade profissional 39 .
Mas, importa também considerar quais as soluções de política de saúde mais
adequadas nesta matéria. Se um dos principais motivos que originam um pedido
de eutanásia é o sofrimento do doente, o Estado deve promover a generalização
dos cuidados continuados e paliativos, e a três distintos níveis: cuidados
domiciliários, cuidados prestados nos Centros de Saúde e cuidados em unidades
especificamente concebidas para o efeito (em hospitais oncológicos e outras
unidades de saúde). De facto, a medicina de acompanhamento pode ser
observada por muitos doentes como uma verdadeira alternativa à eutanásia,
alicerçada tanto em redes sociais de apoio – que galvanizem os recursos
individuais do doente incurável – como na família, elemento nuclear de uma
sociedade justa e equitativa.
Ou seja, sendo os cuidados paliativos, cuidados globais que se prestam aos
doentes cuja afecção não responde ao tratamento curativo, estes são hoje
reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como uma parte integrante da
luta contra o cancro. Hoje, estendem-se ao tratamento de doentes terminais com
SIDA, doenças cárdio-respiratórias, hepáticas, neurológicas, entre outras 40 . Os
Porto, 2006, (www.apbioetica.org) e o Projecto de Diploma N.º P/06/APB/06 Que Regula o
Exercício do Direito a Formular Directivas Antecipadas de Vontade no Âmbito da
Prestação de Cuidados de Saúde e Cria o Correspondente Registo Nacional, Associação
Portuguesa de Bioética, 2006, Porto, 2006 (www.apbioetica.org).
39
Dubler N: Conflict and Consensus at the End Life. The Hastings Center Report 35, n.6
(special report); 2005: 19-25.
40
Holman J, Brendel D: The Ethics of Palliative Care in Psychiatry. The Journal of Clinical
Ethics 17 n.4; 2006: 333-338.
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cuidados paliativos implicam a percepção por parte da sociedade de que este
grupo populacional tem características próprias, tendo também necessidades
distintas de outras camadas da população. Mais uma vez, o papel da família neste
contexto é essencial, devendo criar-se as infra-estruturas necessárias para que o
doente terminal possa ser acompanhado por familiares e amigos.
Pretende-se providenciar conforto e bem-estar ao doente crónico (e, por maioria
de razão, ao doente terminal), recorrendo a meios proporcionados de tratamento
por parte de uma equipa de saúde especialmente sensibilizada nesta matéria 41 . As
instituições de solidariedade social terão certamente um importante papel a
desempenhar, como veículo apropriado de acolhimento das pessoas mais
desfavorecidas. Neste sentido, o Estado deve também implementar uma política
efectiva de luta contra a dor, nomeadamente através da implementação
generalizada do Plano Nacional de Luta Contra a Dor. O tratamento médico da
dor crónica, já existente em algumas unidades no nosso país, permite controlar
este sintoma em mais de 95% dos doentes terminais.
O apoio profissional deve contar com médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos
de saúde, técnicos do serviço social, especificamente preparados para o efeito.
Daí que exista também espaço de intervenção em termos da formação contínua
de médicos, enfermeiros e outros profissionais. De facto, humanizar a saúde é
uma tarefa que respeita a todos os actores envolvidos. Assim, os profissionais de
saúde têm a responsabilidade ética de exercer a sua profissão na convicção
profunda de que lidam com pessoas humanas particularmente vulneráveis e para
as quais o fenómeno da doença é profundamente incapacitante e indesejável.
Em conclusão, diversos estudos multicêntricos, em particular o desenvolvido
pela Comissão Remmelink na Holanda quando se iniciou a prática legal da
eutanásia neste país, confirmaram clara e inequivocamente que a maioria dos
pedidos de eutanásia se devem a sofrimento intenso, devido ao sentimento de
abandono, e de exclusão social, e quase nunca a dor profunda e insustentável. A
sociedade deve então organizar-se para incluir, acompanhar e integrar os doentes
terminais e as pessoas portadoras de doenças crónicas. Mas, em todo o caso, a
problemática da eutanásia – enquanto vertente do suicídio racional42 – estará
sempre na ordem do dia, em todas as sociedades democráticas e plurais.
Precisamente, porque a essência de uma democracia secular é a convivência de
distintas visões do bem comum.

41

Foley K: The Past and the Future of Palliative Care. The Hastings Center Report 35, n.6
(special report); 2005: 42-46.
42
Appel J: A Suicide Right for the Mentally Ill? A Swiss Case Opens a New Debate. The
Hastings Center Report 37, n.3; 2007: 21-23.
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ANEXO I
BIOÉTICA

INQUÉRITO NACIONAL À PRÁTICA DA EUTANÁSIA
PERSPECTIVAS DA POPULAÇÃO GERIÁTRICA
Este inquérito é anónimo, voluntário e confidencial. Por favor não escreva o seu nome
nas folhas deste questionário. Destina-se a um estudo académico de investigação
científica, elaborado pelo Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina
do Porto, e cumpre com todos os pressupostos éticos relacionados com um trabalho
deste tipo. Ao disponibilizar-se para o preenchimento deste inquérito presume-se o seu
consentimento para participar neste estudo.
Marque X na sua resposta –

X

I. DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS
1. Nome do Lar______________________________________________________

2. Cidade _______________________________

3. Há quanto tempo vive no lar? ________________
4. Sexo:

Masculino

Feminino

5. Idade: ___________ anos

6. Onde morava antes de se mudar para o lar? ____________________

7. Estado civil:
a) Solteiro(a)
b) Casado(a)
c) Viúvo(a)
d) Divorciado(a)
e) União de facto
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8. Qual a sua escolaridade?
a) Não frequentou a escola
b) 4ª classe incompleta
c) 4ª classe
d) 2º Ciclo completo (6º ano)
e) 3º Ciclo completo (9º ano)
f) Secundário (12º ano)
g) Ensino Superior
h) Outros_________________________
10. Situação do utente:
a) Centro de dia
b) Semi-interno
c) Interno
d) Outra. Qual?__________________
11. Agregado familiar:
a) Cônjuge
b) Filhos. Quantos? ____
c) Irmãos. Quantos? ____
d) Sobrinhos. Quantos? ____
e) Outros. Quais?________________
12. Visitas:
a) Não recebe visitas
Quantas vezes recebe as visitas
Quem?

Todos os
dias

Todas as
Semanas

Todos os
Meses

De 3 em 3 De 6 em Todos os
meses
6 meses
anos

a) Cônjuge
b) Filhos
c) Irmãos
d) Sobrinhos
e) Outros
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13. A sua vinda para a instituição, deveu-se a:
a) Não ter família
b) Dificuldades económicas
c) Falta de habitação condigna
d) Má relação com a família
e) Preferência por viver em lar, embora tenha família
f) Dificuldades de acesso aos serviços de saúde
g) Viver sozinho(a)
h) Dificuldade em se auto-cuidar
i) Outros___________________________________
II. PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO GERIÁTRICA
14. Qual a sua religião?
a) Católica
b) Protestante
c) Muçulmana
d) Jeová
e) Nenhuma
f) Outra_______________________
15.Quantas vezes pensa na questão da morte:
a) Nunca
b) Poucas vezes
c) Algumas vezes
d) Muitas vezes
e) Sempre
16. Já alguma vez desejou morrer:
a) Nunca
b) Poucas vezes
c) Algumas vezes
d) Muitas vezes
e) Sempre
17. Se se encontrasse num estado muito avançado de doença e com grande
sofrimento, acharia aceitável pedir a um médico ou outro profissional de saúde que
lhe pusesse fim à vida?
Sim
Não
18. Ainda que não quisesse esta prática para si, considera importante que se crie
uma lei que permita que outras pessoas o façam?
Sim
Não
Muito obrigado pela sua colaboração
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ANEXO II
I – ANÁLISE DOS RESULTADOS TOTAIS
1. Nº DE INQUIRIDOS POR REGIÃO
Região do Alentejo
Região Centro
Região Norte
Região de Lisboa e Vale do Tejo
Região do Algarve
Região Autónoma Açores
Região Autónoma da Madeira
TOTAL

n
63
124
422
79
13
87
22
810

%
7,8
15,3
52,1
9,8
1,6
10,7
2,7
100,0

2. HÁ QUANTO TEMPO VIVE NO LAR?
Menos de 6 meses
Mais de 6 meses
1 ano
Entre 1 ano e os 3 anos
Entre os 3 e os 5 anos
Entre os 5 e os 8 anos
Mais de 8 anos
TOTAL
NR
Total

n

%

103
59
67
204
122
107
146
808
2
810

12,7
7,3
8,3
25,2
15,1
13,2
18,1
100,0

Nota: NR – Não respondem

3. ONDE MORAVA ANTES DE SE MUDAR PARA O LAR?
A menos de 20 km do lar
Entre 20 km e 50 km do lar
Mais de 50 km do lar
TOTAL
NR
Total

n

%

695
74
39
808
2
810

86,0
9,2
4,8
100,0
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4. SEXO
Masculino
Feminino
TOTAL
NR
Total

n

%

247
562
809
1
810

30,5
69,5
100,0

5. ESTADO CIVIL
Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado
União de facto
TOTAL

n

%

189
127
451
38
5
810

23,3
15,7
55,7
4,7
,6
100,0

6. AGREGADO FAMILIAR: TEM CÔNJUGE?
Sim
Não
TOTAL

n

%

111
699
810

13,7
86,3
100,0

7. AGREGADO FAMILIAR: TEM FILHOS?
n

%

Sim
Não
TOTAL

537
273
810

66,3
33,7
100,0

7.1 SE SIM, QUANTOS? (APENAS 531 RESPONDERAM - DOS 537 QUE TEM
FILHOS)

1
2
3
4
5
6

n

%

146
153
93
54
26
15

27,5
28,8
17,5
10,2
4,9
2,8
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7
8
9
10
12
13
15
TOTAL

20
8
11
1
1
2
1
531

3,8
1,5
2,1
,2
,2
,4
,2
100,0

8. AGREGADO FAMILIAR: TEM IRMÃOS?
Sim
Não
TOTAL
NR
Total

n

%

408
400
808
2
810

50,5
49,5
100,0

8. 1 SE SIM, QUANTOS? (APENAS 401 RESPONDERAM - DOS 408 QUE TEM
IRMÃOS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
TOTAL

n

%

142
90
57
40
32
13
12
6
4
2
1
1
1
401

35,4
22,4
14,2
10,0
8,0
3,2
3,0
1,5
1,0
,5
,2
,2
,2
100,0

9. AGREGADO FAMILIAR: TEM SOBRINHOS?
Sim
Não
TOTAL
NR
Total

n

%

448
357
805
5
810

55,7
44,3
100,0
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9.1 SE SIM, QUANTOS?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
32
TOTAL

n

%

43
43
36
32
40
21
14
18
7
24
7
14
6
2
9
4
2
3
1
1
1
2
2
1
3
1
1
338

12,7
12,7
10,7
9,5
11,8
6,2
4,1
5,3
2,1
7,1
2,1
4,1
1,8
,6
2,7
1,2
,6
,9
,3
,3
,3
,6
,6
,3
,9
,3
,3
100,0

10. A SUA VINDA PARA A INSTITUIÇÃO DEVEU-SE A:

Não ter família
Dificuldades económicas
Falta de habitação condigna
Má relação com a família
Preferência por viver em lar, embora tenha família
Dificuldades de acesso aos serviços de saúde
Viver sozinho
Dificuldade em se auto-cuidar
Outros
Doença
Doença do Cônjuge
TOTAL
NR
Total

n
27
22
17
29
94
26
213
201
98
71
11
809
1
810
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%
3,3
2,7
2,1
3,6
11,6
3,2
26,3
24,8
12,1
8,8
1,4
100,0

11. QUAL A SUA RELIGIÃO?
n
Católica
Protestante
Jeová
Nenhuma
Outra
TOTAL

%
768
4
5
28
5
810

94,8
,5
,6
3,5
,6
100,0

12. QUANTAS VEZES PENSA NA QUESTÃO DA MORTE?
Nunca
Poucas vezes
Algumas vezes
Muitas vezes
Sempre
TOTAL
NR
Total

n

%

139
159
176
256
78
808
2
810

17,2
19,7
21,8
31,7
9,7
100,0

13. JÁ ALGUMA VEZ DESEJOU MORRER?
Nunca
Poucas vezes
Algumas vezes
Muitas vezes
Sempre
TOTAL
NR
Total

n

%

473
104
115
108
9
809
1
810

58,5
12,9
14,2
13,3
1,1
100,0

14. SE

SE ENCONTRASSE NUM ESTADO MUITO AVANÇADO DE DOENÇA E
COM GRANDE SOFRIMENTO, ACHARIA ACEITÁVEL PEDIR A UM MÉDICO OU
OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE LHE PUSESSE FIM À VIDA?

Sim
Não
TOTAL
NR
Total

n

%

275
522
797
13
810

34,5
65,5
100,0
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15. AINDA

QUE NÃO QUISESSE ESTA PRÁTICA PARA SI, CONSIDERA
IMPORTANTE QUE SE CRIE UMA LEI QUE PERMITA QUE OUTRAS PESSOAS O
FAÇAM?

Sim
Não
TOTAL
NR
Total

n

%

369
427
796
14
810

46,4
53,6
100,0

Nota: A percentagem do sim é alta.

II – ANÁLISE DOS INQUIRIDOS QUE SE ENCONTRAVAM
INTERNADOS (APENAS 612 DOS 810 INQUIRIDOS SÃO INTERNOS):
1. RECEBE VISITAS?
Sim
Não
Não se aplica
TOTAL

n

%

533
78
1
612

87,1
12,7
,2
100,0

2. RECEBE VISITAS DO CÔNJUGE?
14 (2%) SIM
Todos os dias
Todas as semanas
Todos os meses
Total

n

%

4
9
1
14

28,6
64,3
7,1
100,0

30
_______________________________________________
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIOÉTICA www.apbioetica.org.
SEDE: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 PORTO

3. RECEBE VISITAS DOS FILHOS?
298 (48%) SIM
Todos os dias
Todas as semanas
Todos os meses
De 3 em 3 meses
De 6 em 6 meses
Todos os anos
TOTAL

n

%

43
150
54
23
12
16
298

14,4
50,3
18,1
7,7
4,0
5,4
100,0

4. RECEBE VISITAS DOS IRMÃOS?
129 (21%) SIM
Todos os dias
Todas as semanas
Todos os meses
De 3 em 3 meses
De 6 em 6 meses
Todos os anos
TOTAL

n

%

9
34
46
22
11
7
129

7,0
26,4
35,7
17,1
8,5
5,4
100,0

5. RECEBE VISITAS DOS SOBRINHOS?
175 (28%) SIM
Todos os dias
Todas as semanas
Todos os meses
De 3 em 3 meses
De 6 em 6 meses
Todos os anos
TOTAL

n

%

9
41
57
29
21
18
175

5,1
23,4
32,6
16,6
12,0
10,3
100,0

6. RECEBE VISITAS DE OUTROS?
316(51%) SIM
Todos os dias
Todas as semanas
Todos os meses
De 3 em 3 meses
De 6 em 6 meses
Todos os anos
TOTAL

12
139
88
38
25
14
316

3,8
44,0
27,8
12,0
7,9
4,4
100,0
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III– CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS COM A PERGUNTA SOBRE A EUTANÁSIA
SE SE ENCONTRASSE NUM ESTADO MUITO
AVANÇADO DE DOENÇA E COM GRANDE
SOFRIMENTO, ACHARIA ACEITÁVEL PEDIR
A UM MÉDICO OU OUTRO PROFISSIONAL DE
SAÚDE QUE LHE PUSESSE FIM À VIDA?

SIM
CIDADE (HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Região do Alentejo
Região Centro
Região Norte
Região de Lisboa e Vale do Tejo
Região do Algarve
Região Autónoma Açores
Região Autónoma da Madeira

n
31
40
124
36
5
38
1

%
51%
33%
30%
46%
38%
44%
5%

HÁ QUANTO TEMPO VIVE NO LAR?

Menos de 6 meses
Mais de 6 meses
1 ano
Entre 1 ano e os 3 anos
Entre os 3 e os 5 anos
Entre os 5 e os 8 anos
Mais de 8 anos

37
20
18
71
42
38
49

37%
34%
27%
35%
35%
36%
34%

0.914

SEXO (HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Masculino
Feminino

101
174

42%
31%

0.004

ONDE MORAVA ANTES DE SE MUDAR PARA O
LAR?

A menos de 20 km do lar

236

35%

0.703

Entre 20 km e 50 km do lar
Mais de 50 km do lar

23
15

32%
39%

ESTADO CIVIL

Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado
União de facto

62
41
152
18
2

34%
33%
34%
47%
40%

0.547

QUAL A SUA ESCOLARIDADE?

Não frequentou a escola
4ª Classe incompleta
4ª Classe
2º Ciclo completo (6º ano)
3º Ciclo completo (9º ano)
Secundário (12º ano)
Ensino superior
Outros

76
74
82
17
5
11
8
2

34%
30%
37%
35%
31%
55%
38%
67%

0.324

SITUAÇÃO DO UTENTE

Centro de dia
Semi-interno
Interno
Outra

60
2
213
0

33%
50%
35%
0%

-
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P

<0.001

AGREGADO FAMILIAR: TEM CÔNJUGE?

Sim
Não

36
239

33%
35%

0.727

AGREGADO FAMILIAR: TEM FILHOS?

Sim
Não

181
94

34%
35%

0.767

AGREGADO FAMILIAR: TEM IRMÃOS?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Sim

123

31%

0.018

Não

151

39%

AGREGADO FAMILIAR: TEM SOBRINHOS?

Sim
Não

139
134

32%
38%

0.057

AGREGADO FAMILIAR: OUTROS?

Sim
Não

129
141

33%
35%

0.537

A SUA VINDA PARA A INSTITUIÇÃO DEVEU-SE A:

Não ter família
Dificuldades económicas
Falta de habitação condigna
Má relação com a família
Preferência por viver em lar, embora
tenha família
Dificuldades de acesso aos serviços de
saúde
Viver sozinho
Dificuldade em se auto-cuidar
Outros
Doença
Doença do Cônjuge

8
10
10
12

30%
45%
59%
41%

0.203

35

38%

11

42%

70
58
39
18
4

33%
30%
40%
26%
36%

251

33%

17
7

63%
50%

44

32%

51
63
85
32

32%
37%
34%
41%

133

29%

30
51
56
5

29%
45%
53%
56%

Católica

QUAL A SUA RELIGIÃO?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Nenhuma
Outra

QUANTAS VEZES PENSA NA QUESTÃO DA
MORTE?

Nunca
Poucas vezes
Algumas vezes
Muitas vezes
Sempre

JÁ ALGUMA VEZ DESEJOU MORRER?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Nunca
Poucas vezes
Algumas vezes
Muitas vezes
Sempre
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0.003

0.568

<0.001

IV – CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS COM A PERGUNTA SOBRE A
EUTANÁSIA (APENAS OS INTERNOS)
SE SE ENCONTRASSE NUM ESTADO
MUITO AVANÇADO DE DOENÇA E COM
GRANDE SOFRIMENTO, ACHARIA
ACEITÁVEL PEDIR A UM MÉDICO OU
OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE
LHE PUSESSE FIM À VIDA?

SIM
n
RECEBE VISITAS?

Sim
Não

RECEBE VISITAS DO
CONJUGE?

Todos os dias ou todas as semanas

182
30

%
35%
40%

0.360

7

58%

-

1

100%

58

30%

44

43%

17

41%

23

27%

22

44%

37

30%

51

34%

47

29%

Menos do que uma vez por semana

RECEBE VISITAS DOS
FILHOS? (HÁ

Todos os dias ou todas as semanas

SIGNIFICÂNCIA
ESTATÍSTICA)

Menos do que uma vez por semana

RECEBE VISITAS DOS
IRMÃOS?

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana semanas

RECEBE VISITAS DOS
SOBRINHOS?

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana semanas

RECEBE VISITAS DE
OUTROS?

P

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana semanas
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0.034

0.095

0.074

0.384

IV – CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS COM A PERGUNTA SOBRE
SIM OU NÃO À LEGALIZAÇÃO

AINDA QUE NÃO QUISESSE ESTA PRÁTICA
PARA SI, CONSIDERA IMPORTANTE QUE
SE CRIE UMA LEI QUE PERMITA QUE
OUTRAS PESSOAS O FAÇAM?

SIM
CIDADE (HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Região do Alentejo
Região Centro
Região Norte
Região de Lisboa e Vale do Tejo
Região do Algarve
Região Autónoma Açores
Região Autónoma da Madeira

n
35
61
178
48
5
41
1

HÁ QUANTO TEMPO VIVE NO LAR?

Menos de 6 meses
Mais de 6 meses
1 ano
Entre 1 ano e os 3 anos
Entre os 3 e os 5 anos
Entre os 5 e os 8 anos
Mais de 8 anos

55
26
26
90
50
52
70

55%
46%
39%
45%
42%
50%
48%

0.394

SEXO (HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Masculino
Feminino

137
232

57%
42%

<0.001

ONDE MORAVA ANTES DE SE MUDAR PARA O
LAR?

A menos de 20 km do lar

315

46%

0.143

Entre 20 km e 50 km do lar
Mais de 50 km do lar

30
23

41%
61%

ESTADO CIVIL

Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado
União de facto

81
62
202
22
2

44%
50%
45%
59%
40%

0.443

QUAL A SUA ESCOLARIDADE?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Não frequentou a escola

98

44%

0.013

100
109
26
7
16
10
3

41%
50%
53%
44%
80%
48%
100%

4ª classe incompleta
4ª classe
2º Ciclo completo (6º ano)
3º ciclo completo (9º ano)
Secundário (12º ano)
Ensino superior
Outros
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%
63%
49%
43%
61%
38%
47%
5%

P

<0.001

SITUAÇÃO DO UTENTE

Centro de dia
Semi-interno
Interno
Outra

81
1
287
0

45%
25%
47%
0%

-

AGREGADO FAMILIAR: TEM CÔNJUGE?

Sim
Não

55
314

50%
46%

0.409

AGREGADO FAMILIAR: TEM FILHOS?

Sim
Não

257
112

48%
42%

0.088

AGREGADO FAMILIAR: TEM IRMÃOS?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Sim

170

43%

0.033

199

50%

184

42%

Não

184

52%

AGREGADO FAMILIAR: OUTROS?

Sim
Não

191
173

49%
44%

0.120

A SUA VINDA PARA A INSTITUIÇÃO DEVEU-SE
A:

Não ter família

14

52%

0.275

9
10
17

43%
59%
61%

51

54%

12

46%

91
82
52
27
4

43%
42%
54%
40%
36%

342

45%

19
8

76%
57%

62

46%

78

49%

Não

AGREGADO FAMILIAR: TEM SOBRINHOS?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Sim

Dificuldades económicas
Falta de habitação condigna
Má relação com a família
Preferência por viver em lar, embora
tenha família
Dificuldades de acesso aos serviços de
saúde
Viver sozinho
Dificuldade em se auto-cuidar
Outros
Doença
Doença do Cônjuge

Católica

QUAL A SUA RELIGIÃO?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

Nenhuma
Outra

QUANTAS VEZES PENSA NA QUESTÃO DA
MORTE?

Nunca
Poucas vezes
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0.008

0.007

0.350

Algumas vezes
Muitas vezes
Sempre

Nunca

JÁ ALGUMA VEZ DESEJOU MORRER?
(HÁ SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA)

88
105
36

51%
42%
47%

202

43%

41
56
64
6

41%
50%
60%
67%

Poucas vezes
Algumas vezes
Muitas vezes
Sempre

0.008

V – CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS COM A PERGUNTA SOBRE SIM
OU NÃO À LEGALIZAÇÃO (APENAS OS INTERNOS)
AINDA QUE NÃO QUISESSE ESTA
PRÁTICA PARA SI, CONSIDERA
IMPORTANTE QUE SE CRIE UMA LEI
QUE PERMITA QUE OUTRAS PESSOAS O
FAÇAM?

SIM
n
RECEBE VISITAS?

Sim
Não

RECEBE VIVITAS DO
CONJUGE?

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana

RECEBE VIVITAS DOS
FILHOS? (HÁ

Menos do que uma vez por semana

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana

RECEBE VIVITAS DOS
SOBRINHOS?

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana
semanas

RECEBE VIVITAS DE
OUTROS?

%
47%
51%

9

75%

1

100%

84

44%

60

58%

21

50%

32

38%

25

50%

47

38%

79

52%

66

42%

P

0.458

-

Todos os dias ou todas as semanas

SIGNIFICÂNCIA
ESTATÍSTICA)

RECEBE VIVITAS DOS
IRMÃOS?

246
39

Todos os dias ou todas as semanas
Menos do que uma vez por semana
semanas
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0.024

0.184

0.143

0.057

