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Resumo 
 

As inovações tecnológicas no campo das ciências médicas e 

o seu enorme poder de intervenção sobre a vida e natureza humanas 

colocam-nos cada vez mais perante problemas ético-legais que nos 

obrigam a profundas reflexões sobre o modo de os equacionar, as 

decisões a tomar e suas consequências para as quais a sociedade em 

geral, e os profissionais de saúde em particular, não estão preparados. 

Em Portugal à semelhança do verificado noutros países, a 

generalização dos transplantes de órgãos de cadáver teve como 

resultado o problema da escassez dos mesmos, o que levou ao 

aparecimento de legislação a instituir a doação presumida de órgãos 

que pelas suas características e âmbito de aplicação, criou dilemas 

éticos de difícil resolução como a socialização do cadáver e o respeito 

pela autodeterminação e autonomia dos indivíduos. 

Com este trabalho pretendemos determinar se a lei que 

instituiu a doação presumida de órgãos em Portugal respeita ou não a 

autonomia dos indivíduos. 



 Foi realizado um estudo exploratório analítico. A população 

abrangida pelo estudo é formada por todos os cidadãos nacionais, 

apátrias e estrangeiros residentes no Conselho de Ovar. A amostra foi 

constituída por cem utentes do Centro de Saúde de Ovar. 

 Verificamos pela análise dos dados recolhidos que, apesar de a 

generalidade dos utentes concordar com a utilização de órgãos de 

cadáver para transplante, desconheciam a legislação em vigor, não 

possuíam a informação necessária para poderem efectuar de forma 

consciente a opção de serem ou não dadores, pelo que neste contexto 

pensamos poder afirmar que a lei é paternalista e não respeita o 

principio ético da autonomia. 

 

Summary 
 

Presumed Donation of Organs – A Question of Autonomy 
 
 

The technical innovations in the field of medical sciences and their 

enormous effects on human life and nature bring up ethical and legal 

problems which induce a profound reflexion on how we perceive them, 

the decisions we take and their consequences for which, society in 

general, and health professionals in particular, are not prepared. 

In Portugal, similarly to what goes on in other countries, the 

generalization of cadaver organ transplant resulted in a shortage 

problem, which led to the appearance of legislation instituting the 

presumed donation of organs, which, due to its characteristics and 

breadth of application, originated ethical dilemmas of difficult resolution, 

such as cadaver socialization and respect for the self-determination and 

autonomy of the individual. 



In the present study we intend to determine whether the law which 

instituted presumed donation of organs in Portugal respects the 

autonomy of the individual. 

An analytical exploratory study was carried out. The population 

englobed in this study is constituted by all the national citizens, 

expatriates and foreign residents in the county of Ovar. The sample 

population is made up of one hundred users of the Ovar Health Centre. 

From the data collected we can verify that, although the great 

majority of the users are in agreement with the usage of cadaver organs 

for transplants, they were unaware of the legislation and were not in 

possession of the necessary information to conscientiously choose on 

whether to be a donor or non-donor, which, in this context we are led to 

believe that this law is paternalistic and does not respect the ethical 

principal of autonomy. 

 


