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Miguel Guimarães: 
Eutanásia. "Maioria 
dos médicos 
serão objetores 
de consciência" 

ANA M A IA 

O novo bastonário da Ordem dos Mé-
dicos defende um debate muito amplo 
e informado sobre a despenalização 
da morte assistida de modo a conduzir 
a um referendo nacional. É contra a 
eutanásia, mas se for aprovada diz que 
deve ser praticada fora dos hospitais. 
E como médico garante que nunca 
ninguém lhe pediu para morrer. 

A Ordem dos Médicos já discutiu in-
ternamente a eutanásia? 
Atendendo às implicações que a mes-
ma pode condicionar na prática médi-
ca e ao facto de ser um tema fraturante 
na sociedade, a Ordem dos Médicos 
(OM) não pode nem deve ficar de fora 
deste debate. Vários dirigentes da OM 
têm participado em reuniões e debates 
em que se discutem todas as questões 
relacionadas com o fim da vida, in-
cluindo a dignidade perante a morte. 
Esta é uma matéria que deve ser am-
plamente debatida com serenidade e 
tempo, pelo que iremos intensificar in-
terna e externamente a promoção de 
debates e a abordagem informativa e 
educativa sobre todas as questões rela-
cionadas com cuidados paliativos, dis-
tanásia, eutanásia, suicídio assistido e 
testamento vital. 
A Ordem tomará uma posição públi-
ca sobre a questão? 
A Ordem dos Médicos é uma associação 
pública profissional, democrática, res-
peitadora dos princípios e valores sub-
jacentes ao exercício da medicina e de-
fensora dos direitos e deveres funda- 

mentais consagrados na lei, na ética e na 
justiça social. Individualmente cada mé-
dico terá a sua própria opinião sobre esta 
delicada matéria. Como bastonário da 
Ordem dos Médicos tenho a missão de 
defender e fazer cumprir o Código 
Deontológico da OM, o que de resto tem 
acontecido com todos os ex-bastonários 
da OM. Os dirigentes da OM continua-
rão a defender a dignidade dos doentes 
perante a vida e amorte, nomeadamen-
te reivindicando ao poder politico o in-
vestimento necessário para assegurar o 
acesso a cuidados de saúde qualificados 
a todos os níveis. Isto incluí o acesso a 
cuidados continuados e paliativos, a 
educação e formação nas diretivas ante-
cipadas de vontade (testamento vital) e 
na distanásia, e a humanização da rela-
ção médico-doente. É lamentável que, 
sem desenvolver, consolidar e aprofun-
dar as opções ética e legalmente aceites, 
se avance precocemente para uma dis-
cussão consequente, não filosófica, so-
bre a eutanásia e o suicídio medicamen-
te assistido. Questões como estas, de 
complexidade elevada e fraturantes na 
sociedade, não devem ser decididas pela 
Assembleia da República. Devem ser 
submetidas a um amplo debate, infor-
mação detalhada sobre os conceitos e 
experiências já existentes, e posterior-
mente decididas em referendo nacional. 
Ainda há muitos médicos a praticar 
distanásia, igualmente proibida pelo 
código deontológico dos médicos? 
Não tenho conhecimento direto de ca-
sos concretos, mas admito que tal pos-
sa estar a acontecer. 
Que recomendações vai pedir ao 
Conselho de Ética e Deontologia? 
Vou pedir ao Conselho Nacional de Éti- 

PERFIL 

> Nasceu em 1962 
no Porto. 
> Licenciado pela 
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade do 
Porto. É urologista. 
> Eleito bastonário 
em janeiro com 
73% dos votos. 
É assistente 

graduado sénior 
de urologia no 
Centro 
Hospitalar de São 
João, onde 
faz também parte 
da equipa de 
transplantes re-
nais. Foi 
membro funda-
dor da 
Associação 
Nacional dos 
Jovens Médicos.  

ca e Deontologia da Ordem dos Médi-
cos que produza uma carta de reco-
mendações sobre suspensão e absten-
ção de tratamento em doentes termi-
nais para evitara distanásia. 
Defende um referendo. Quando e 
como deverá ser feita a discussão pú-
blica do tema? 
É fundamental a promoção e a realiza-
ção de debates alargados na sociedade 
civil e ao longo de vários meses. Um de-
bate que envolva muitas pessoas de to-
das as áreas. Que permita conhecer a 
experiência e os resultados de outros 
países. É preciso um debate que possa 
ser verdadeiramente participado e es-
clarecedor de modo a conduzir a um 
referendo nacional verdadeiramente 
informado. 
Que questões éticas coloca aos médi-
cos uma aprovação da legislação da 
eutanásia? 
A aprovação da legislação da eutanásia 
coloca aos médicos questões éticas 
complexas relacionadas com os valores 
e princípios em que acreditam e que ju-
raram cumprir (Hipócrates). Para além 
disso colide com o Código Deontológi-
co da OM. Os médicos não estão pre-
parados para serem juízes da morte de 
alguém. 
Que alterações é que uma possível 
aprovação obriga a fazer no Código  

Deontológico dos médicos? 
As alterações que permitam a despe-
nalização. 
No anteprojeto do BE admite que a an-
tecipação da morte seja feita por auto-
medicação ou medicação assistida por 
um médico ou enfermeiro desde que 
supervisionado por médico. Os médi-
cos estarão disponíveis para estarem 
sempre presentes no processo, de 
forma ativa ou como supervisão? 
Julgo que a maioria dos médicos não 
estará disponível para estar sempre 
presente no processo. 
Há divisão de opinião entre os médi-
cos. Serão mais os a favor ou os que se 
apresentarão como objetores de 
consciência? 
Não sei se os médicos estão assim tão 
divididos. De qualquer forma penso 
que, caso a eutanásia venha a ser des-
penalizada, a maioria dos médicos será 
objetor de consciência. E estou con-
vencido de que serão raros os doentes 
que irão optar pela eutanásia. 
Acredita que a maior parte dos médi-
cos será objetor de consciênda? 
É a minha perceção. Nunca fizemos 
nenhum inquérito e não me parece 
que a Ordem devesse fazer um refe-
rendo interno. Os médicos devem 
tomar uma decisão de acordo com a 
sua consciência. Tenho esta perceção 
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ao conversar com colegas e que são 
mais os médicos que não estão pre-
parados para participar numa deci-
são desta. 
Como vê a possibilidade da realização 
da eutanásia nos hospitais? Deveria 
ser praticada em instalações pró-
prias, como acontece noutros países? 
Acho que a eutanásia não deve ser rea-
lizada nos hospitais. 
Deverá ser em casa? 
No hospital é complicado estarem lado 
alado situações diferentes: uma, tratar 
os doentes, outra, decidir quando se 
deve parar o tratamento para não pra-
ticar distanásia e, a juntar a estas duas, 
ainda a eutanásia. O ideal, a acontecer, 
seria no domicílio da pessoa. Não foi 
uma questão sobre a qual tivesse pen-
sado. Quem tem de pensar nisso é 
quem faz as propostas. 
Há doentes atualmente a pedir aos 
médicos que os ajudem a morrer, 
a antecipar a morte? 
Como médico nunca tive essa expe-
riência. Mas já me foi relatada uma ex-
periência semelhante à que refere, pôr 
dois médicos, em doentes em situações 
terminais. 
Alguma vez a Ordem abriu algum 
processo de inquérito ou disciplinar a 
um médico por eutanásia? 
Que seja do meu conhecimento não. 

"É preciso um 
debate que possa 
ser verdadeira-
mente 
Paiado 
de modo a 
conduzir a tun 
referendo 
nacional 
informado" 

"Os médicos 
não estão 
preparados para 
seretn juízes da 
morte de alguém 
(..) E estou 
convencido de 
que serão raros 
os doentes que 
irão optar 

PAN entregou projeto 
sobre eutanásia e 
quer votá-lo até julho 

MÉDICOS 
A morte assistida é um tema 
controverso também entre os 
médicos. Cinco ex-bastoná-
rios já vieram dizer que não. 
A Federação Nacional dos 
Médicos não tem, para já, 
posição sobre o assunto. 

Um "debate que 
deve ser feito" 

A Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM) "não tem dis-
cussão feita" sobre a morte 
medicamente assistida. Ainda 
assim, Mário Jorge Neves, pre-
sidente desta entidade, subli-
nha que este é um debate "que 
deve ser feito na sociedade" -
"Tem de se encontrar uma so-
lução equilibrada do ponto de 
vista ético e deontológico." O 
médico sublinha a "posição de 
princípio" de que "não podem 
existir temas proibidos". "É 
uma matéria delicada e con-
troversa, mas não é por isso 
que o debate não deve ser 
feito", diz ao DN, contestando 
que sejam invocadas questões 
de ordem religiosa como argu-
mento para obstar à discus-
são. A título pessoal, o dirigen-
te da FNAM diz não ter "uma 
posição taxativa, num sentido 
ou noutro". Quanto à FNAM 
não está decidido se tomará 
posição. A Ordem dos 
Enfermeiros não respondeu ao 
pedido do DN para debater o 
tema em entrevista. 

Ex-bastonários 
unidos no "não" 

> O ex-bastonário da Ordem 
dos Médicos José Manuel Silva 
e os antecessores - António Gil 
Martins, Carlos Soares Ribeiro, 
Germano Sousa e Pedro 
Nunes - assinaram em outu-
bro do ano passado uma carta 
na qual se manifestaram con-
tra a eutanásia, o suicídio as-
sistido e a distanásia. Estes ex-
-bastonários alertaram a das-
se para aquilo que classifica-
ram de "negação da profissão". 
Esta tomada de posição públi-
ca surgiu na altura em que o 
Bloco de Esquerda se prepara-
va para avançar com o projeto 
de lei para a legalização da eu-
tanásia e levar à discussão no 
plenário uma petição subscrita 
por personalidades de várias 
áreas políticas, entre as quais 
António-Pedro Vasconcelos, 
Aldina Duarte, Sampaio da 
Nóvoa, Miguel Esteves 
Cardoso, Paula Teixeira da 
Cruz. Petição que acabou por 
ter as assinaturas necessárias 
para ter sido discutida em ple-
nário. 

PROPOSTA Partido vai agora 
promover debates sobre a 
morte assistida, mas ressal-
va que a discussão não se 
deve prolongar ad aeternum 

O PAN (Pessoas-Animais-Natu-
reza) entregou ontem na Assem-
bleia da República o projeto de lei 
que despenaliza a morte assisti-
da em Portugal e quer levá-lo a 
votos até ao final da atual sessão 
legislativa André Silva, deputado 
único do partido, considera que 
há ainda "muita desinformação" 
sobre este assunto, pelo que o 
passo seguinte passa por repetir, 
noutros pontos do pais, o debate 
que o partido fez há algumas se-
manas em Lisboa. Mas também 
sublinha que isto "não significa 
fazer um debate ad aeternum" 
pelo que o PAN tem "como meta" 
levara proposta a votos até julho, 
altura em que os deputados en-
cerram os trabalhos. 

O projeto ontem entregue pelo 
PAN estabelece que um pedido 
de morte assistida só é admissível 
"nos casos de doença ou lesão in-
curável, causadora de sofrimen-
to físico ou psicológico intenso, 
persistente e não debelado ou 
atenuado para níveis suportáveis 
e aceites pelo doente ou nos ca-
sos de situação clínica de incapa-
cidade ou dependência absoluta 
ou definitiva". O pedido tem de 
ser feito por escrito, pelo próprio 
(ou pessoa por si indicada, se o 
autor do pedido estiver incapaci-
tado) e sempre na presença do 
médico assistente. 

Além deste primeiro médico, 
que acompanhará todo o proces-
so e dará a palavra final sobre o 
pedido, será obrigatória a inter-
venção de mais dois clínicos. Um 
médico "consultado" e, depois, 
um médico psiquiatra. O pedido 
de morte medicamente assistida 
só poderá ter uma resposta posi-
tiva caso os "pareceres dos três 
médicos envolvidos seja favorá-
vel". 

No caso de algum dos clínicos 
não deferir o pedido, o doente 
pode pedir uma reavaliação, que 
deverá ser realizada por outro 
médico. Esta nova avaliação "só 
pode ser pedida por uma única 
vez" mas o doente pode sempre 
formular um novo pedido de 
morte medicamente assistida. 

Autorizado o processo, "a esco-
lha entre eutanásia ou suicídio 
medicamente assistido cabe ao  

doente" (ou seja, se o fármaco le-
tal é administrado por um médi-
co ou pelo próprio paciente, sob 
supervisão médica), o mesmo su-
cedendo como local para a práti-
ca da morte assistida-que pode-
rá ter lugar em estabelecimentos 
de saúde públicos ou privados ou 
no domicilio do doente. 

O pedido de morte medica-
mente assistida pode ser revoga-
do a qualquer altura pelo doente. 
Fica vedado a menores de 18 
anos e a pessoas que padeçam de 
qualquer doença do foro mental, 
sendo obrigatório que o autor do 
pedido tenha nacionalidade por-
tuguesa ou resida legalmente em 
Portugal. 

No preâmbulo do projeto, o 
PAN-único partido que inscre-
veu esta matéria no programa 
eleitoral-refere que "parece exis-
tir na nossa sociedade um certo 
receio em discutir o tema", uma 
dificuldade que se estende "in-
clusive à classe médica". 'As ques-
tões relacionadas com o fim de 
vida e a morte necessitam ser dis-
cutidas sem tabus", acrescenta o 
documento, sustentando que "vi-
ver é um direito e não uma obri-
gação": "Aquilo que deve ser 
garantido pelo Estado é que a 
pessoa que toma a decisão é 
competente para o fazer." S.E 

PROJETOS 

Três propostas 
em cima da mesa 
A proposta agora apre-

sentada pelo PAN tem vá-
rios pontos em comum 
como anteprojeto tam-
bém já avançado pelo 
Bloco de Esquerda. Uma 
das diferenças mais rele-
vantes entre os dois textos 
prende-se com a inter-
venção do terceiro clínico 
chamado a avaliar o pedi-
do de morte medicamen-
te assistida. No caso do 
Bloco a avaliação psiquiá-
trica do paciente é facul-
tativa, no projeto do PAN 
esta intervenção tem ca-
rácter obrigatório e pode 
ditar o indeferimento do 
pedido. Além destas duas 
iniciativas, haverá ainda 
uma terceira proposta, da 
autoria do PEV, que ainda 
não é conhecida. 
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EUTANÁSIA 
'MAIORIA DOS 
MEDICOS SERÃO 
OBJETORES 
DE CONSCIÊNCIA" 

Miguel Guimarães, o novo 
bastonário da Ordem 
dos Médicos, é contra 
a morte assistida, uma 
opinião comum à dos 
seus antecessores. mos. E E 7 


