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Resumo 

Trata-se de um estudo exploratório de carácter descritivo, cujo objectivo consiste em 

conhecer a perspectiva das pessoas sobre a autonomia e a tomada de decisão no fim da 

vida, no sentido de contribuir através de uma reflexão ética para o incremento de 

saberes, susceptíveis de melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar dos doentes em 

fim de vida. 

Participaram no estudo 96 profissionais de saúde, sendo 38 médicos, dos quais 31 do 

sexo masculino e 7 do sexo feminino, e 58 enfermeiros, dos quais 15 do sexo masculino 

e 43 do sexo feminino. Desempenham funções no Hospital Distrital de São João da 

Madeira, nos serviços de Ortopedia, Cirurgia, Urgência, Unidade de Cuidados 

Continuados e Bloco Operatório. 

Os resultados indicam que o grupo em estudo apresenta um nível elevado de vontade 

em participar nas decisões relacionadas com o fim da vida e um nível moderado de 

preferências de tratamentos de suporte no fim da vida. Verificamos ainda a influência de 

factores demográficos e profissionais sobre as opções de tratamento e participação nas 

decisões no fim da vida. 



Abstract 

This work is a descriptive exploratory study that intends to know people's perspective 

about autonomy and the decision in the end of life. Using an ethical proposal, it intends 

to contribute to the increment of knowledge's that can improve health care and well 

being of patients in the end of life. 

The sample population was formed by 96 professionals in the health field, including 38 

doctors, from which 31 were men and 7 were women and 58 nurses, from which 15 

were males and 43 females. Those individuals worked on São João da Madeira Hospital 

at units of Orthopaedy, Surgery, Urgency, Continued Care Unit and Surgery room. 

The results indicated that the group under study presents a high level of intention to 

participate on the decisions related with the end of life and a moderate level of 

treatment's preferences of sustain in the end of life. We verified the influence of 

demographic and professional factors on the options of treatments and participation on 

the decisions in the end of life. 
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INTRODUÇÃO 

Face ao advento de novas tecnologias nos cuidados de saúde e à proliferação de 

unidades de cuidados especializadas no atendimento de doentes em estado grave e em 

fim de vida, o processo de morte, em apenas algumas décadas, deixou de fazer parte de 

um ritual social vivido no seio de uma comunidade e passou a ser vivido na 

impessoalidade do ambiente hospitalar. Resultante das modificações sócio-culturais 

verificadas nas sociedades industrializadas, o afastamento dos doentes em fim de vida, 

gerou uma utopia: uma vida sem sofrimento e sem morte. 

Todavia a utopia de uma vida sem sofrimento e sem morte gerou na sociedade uma 

concepção desajustada dos cuidados de saúde no fim da vida. Na realidade, o 

internamento hospitalar para além de não impedir a morte, em muitas situações, induz 

sofrimento e solidão. Rodeados de um aparato tecnológico, as pessoas em fim de vida, 

são submetidas a intervenções invasivas e dolorosas, que unicamente interferem com o 

bem-estar. 

Actualmente a maioria das pessoas morre em Hospitais após serem submetidas a 

determinados procedimentos terapêuticos. Porque são afectadas em momentos cruciais 

da sua vida, torna-se imperioso que estas escolham ou participem activamente na 

tomada de decisão terapêutica, exercendo assim o seu direito de autodeterminação. 

Embora não existam dúvidas sobre a necessidade do consentimento para que os 

médicos e os enfermeiros possam prestar cuidados de saúde, colocam-se algumas 
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questões quando, no decorrer de situações de doença, como nas situações crónicas ou 

degenerativas que conduzem as pessoas para um lento definhar, as pessoas perdem 

gradualmente a capacidade para se auto-determinarem e escolherem os cuidados de 

saúde de acordo com os seus valores. 

Porque existem diferenças entre aquilo que os profissionais de saúde julgam ser a 

vontade do doente e a própria vontade do doente, e porque há situações clínicas em que 

as preferências do doente têm de ser tidas em conta, uma questão se coloca: quem o 

representa e como se decide por ele? 

Impõe-se assim, uma reflexão ética sobre os cuidados de saúde no fim da vida, 

nomeadamente sobre a autonomia e a tomada de decisão no fim da vida. Neste contexto, 

justifica-se o desenvolvimento de uma investigação para procurar resposta à seguinte 

questão: Qual a perspectiva das pessoas, previamente competentes, face aos 

cuidados de saúde no fim da vida, na eventualidade de se encontrarem 

definitivamente incapacitados para manifestar a sua vontade? 

Do ponto de vista ético e legal, Portugal em 3 de Janeiro de 2001 rectificou a 

Convenção do Conselho da Europa sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina de 

1997, no Diário da República n° 1/2001 Série A. E o artigo 9 da Convenção proclama 

que "a vontade anteriormente manifestada no tocante a uma intervenção médica por um 

paciente que, no momento da intervenção, não se encontra em condições de expressar a 

sua vontade, será tomada em conta" (Conselho da Europa, 1997a, p.4). 
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Tendo em conta a importância da temática em causa, intimamente associada aos 

problemas relacionados com o envelhecimento da população e ao aumento das doenças 

crónicas que lhes estão associadas, e o número reduzido de estudos em Portugal sobre o 

assunto, é importante dar a conhecer perspectivas das pessoas sobre a autonomia e a 

tomada de decisão no fim da vida. Esta investigação tem como finalidade contribuir 

através de uma reflexão ética, para o incremento de conhecimentos que fundamentem as 

mudanças nas práticas, no sentido de melhorar os cuidados de saúde e bem-estar dos 

doentes em fim de vida. 

O estudo, encontra-se estruturado em duas partes distintas. Na primeira parte, a 

fundamentação teórica, serão abordadas as seguintes temáticas: os cuidados de saúde no 

fim da vida, nomeadamente a prática do intensivismo e dos cuidados paliativos; as 

principais questões éticas relacionadas com a temática, como o direito a recusar 

tratamento médico, a futilidade terapêutica, a prática da eutanásia e do suicídio assistido 

e a suspensão de tratamentos de suporte de vida; os diversos critérios para a tomada de 

decisão, como o critério do melhor interesse, o critério do juízo substitutivo e o critério 

da autonomia, e finalmente o primado da liberdade da pessoa e o direito de decidir 

antecipadamente sobre os cuidados de saúde. 

Na segunda parte, o método de investigação, serão apresentados: a metodologia; a 

análise dos resultados de acordo com a metodologia quantitativa; a discussão dos 

resultados e síntese do estudo; e finalmente, é referida a literatura consultada. 
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1 - OS CUIDADOS DE SAÚDE NO FIM DA VIDA 

A evolução científica e tecnológica, verificada na área da saúde a partir da segunda 

metade do século XX, possibilitou a realização de intervenções médicas até aí 

impensáveis. Neste cenário, a capacidade de resposta da medicina, face à doença grave 

aguda ou agudização da doença crónica, foi amplamente incrementada. Inúmeras vidas 

são salvas, inúmeras vidas são prolongadas, pequenos milagres são realizados. 

Este progresso, criou a ilusão da vida sem um fim e a sensação de que a morte pode ser 

evitada. A sociedade parece acreditar que a morte ocorre devido a uma falha da 

medicina, e não porque é simplesmente um processo natural e comum a todos os seres 

vivos. 

É necessário aceitar, que existe um ponto na vida humana em que a morte é inevitável e 

não resta outra alternativa que não seja manter o conforto. É o caso das situações 

crónicas ou degenerativas associadas muitas vezes ao fenómeno do envelhecimento, que 

conduzem inexoravelmente a uma existência meramente biológica. 

O fenómeno do envelhecimento coloca diversos desafios às sociedades contemporâneas. 

A manterem-se as tendências actuais, e de acordo com os dados da Comissão 

Independente População e Qualidade de Vida (1996), estima-se que em 2050 a 

população humana ronde os 9.800 milhões. O grupo etário acima dos 75 anos 
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representará o crescimento mais expressivo. As estimativas prevêem que na primeira 

metade do século XXI, o número de pessoas idosas atinja a cifra recorde de 1,5 biliões 

de pessoas, ou seja, cerca de 14,7% da população mundial. Uma consequência natural 

deste processo é o aumento da prevalência das doenças associadas ao envelhecimento. 

Face ao envelhecimento da população e ao aumento progressivo das doenças crónicas e 

degenerativas, os idosos ou os incapacitados crónicos, têm dificuldades em encontrar 

soluções para os seus problemas. Esta nova realidade, tem proporcionado situações em 

que o prolongamento da vida humana deixa de ter interesse pelo facto de não ser vivida 

da melhor forma. 

Duas atitudes médicas perante o processo de morte são possíveis: a curativa da qual o 

intensivismo é o expoente máximo e a medicina do conforto representada pelos 

cuidados paliativos. Duas visões distintas da prática da medicina no final da vida, com 

objectivos distintos. 

Embora existam diversos objectivos possíveis em medicina, desde a prevenção, cura, 

prolongamento da vida e obtenção de uma boa morte, nenhum pode ser à prior, 

considerado mais válido do que os restantes. Cabe aos intervenientes neste processo, 

identificar as opções mais razoáveis de acordo com os valores e princípios 

consensualmente aceites. 

A problemática dos cuidados de saúde no fim da vida está na ordem do dia e faz parte 

das preocupações das pessoas. Aspectos relacionados com a prática do intensivismo 

como a ventilação mecânica e a reanimação cardiopulmonar, e com a prática da 
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medicina paliativa têm gerado controvérsia, tanto nos meios académicos como a nível 

social e religioso. 

1.1 - Os cuidados intensivos 

O intensivismo, designação pela qual é conhecida a prática médica nas unidades de 

cuidados intensivos (UCI), permitiu salvar ou prolongar a vida de pessoas gravemente 

doentes ao assegurar a oxigenação através da ventilação mecânica, o suporte 

hemodinâmico e o equilíbrio hidroelectrolítico por meio de sofisticadas técnicas 

médicas. 

A tecnologia utilizada, inicialmente nas UCI e posteriormente generalizada a outros 

serviços, transformou os hospitais em ambientes complexos e sofisticados com 

múltiplos aparelhos e equipamentos a rodear o doente: 

- Ventiladores, que permitem assegurar a ventilação no doente em 

dificuldade respiratória; 

- Desfibriladores, para atender a situações de paragem cardiopulmonar em 

fibrilação ventricular; 

- Monitores, para avaliação e vigilância das funções vitais 

- Bombas e seringas infusoras, que permitem administrar os fármacos, a 

alimentação e a hidratação artificial; 

- Equipamentos de substituição renal (hemofiltração e hemodiálise); 

- Equipamentos mecânicos de substituição cardio-circulatória. 

6 



Esta tecnologia de suporte, é especialmente útil para manter as funções vitais de 

doentes em estado crítico, até que a etiologia que precipitou a situação patológica 

possa ser revertida, possibilitando à pessoa doente uma nova oportunidade para viver. 

Porém, as situações crónicas ou degenerativas que conduziam inexoravelmente as 

pessoas para um lento definhar, foram radicalmente alteradas devido a estas práticas. Os 

doentes com lesões cerebrais irreversíveis em estado vegetativo, os doentes 

inconscientes em estado terminal, que até aí morriam rapidamente devido a 

complicações relacionadas com a incapacidade de ventilar, hidratar ou alimentar, 

mantêm-se, hoje, dramaticamente vivos e por longos períodos de tempo nas instituições 

hospitalares. 

De acordo com alguns autores, os benefícios e os prejuízos de algumas intervenções 

médicas devem ser ponderadas. Entre as que continuam a apresentar dilemas aos 

médicos encontram-se a reanimação cardiopulmonar, a ventilação mecânica e a 

alimentação e hidratação artificial (Trotto, 2000). 

A reanimação cardiopulmonar 

A reanimação cardiopulmonar é uma situação de suporte cujo objectivo consiste em 

restabelecer a actividade cardio-respiratória e cerebral, antes que ocorram danos 

cerebrais irreversíveis. A partir de 1960, a institucionalização da reanimação 

cardiopulmonar como tratamento de emergência nas situações de paragem cardíaca, 

tornou "obrigatória" a sua realização, quer a situação ocorresse em ambiente hospitalar 

ou fora deste. 

7 



Durante as manobras de reanimação é utilizado equipamento complexo e variados 

fármacos, o que implica a realização de diversos procedimentos invasivos. A entubação 

endotraqueal permite o acesso à via aérea e a ventilação mecânica permite manter a 

função respiratória. A cateterização intravascular periférica ou central possibilita a 

administração de fluidos e de fármacos. As compressões torácicas permitem que a 

circulação sanguínea se mantenha. A monitorização permite avaliar a frequência e o 

ritmo cardíaco, a pressão arterial, a temperatura, o ritmo respiratório e a saturação de 

oxigénio. A desfibrilação eléctrica permite reverter arritmias potencialmente fatais. A 

cateterização urinária possibilita a avaliação do débito urinário. 

A reanimação cardiopulmonar, permite assegurar a oxigenação e a circulação em 

doentes graves até que a causa seja revertida. 

A ventilação artificial 

Diversas afecções podem alterar gravemente a função respiratória e originar distúrbios 

de ventilação, de oxigenação e de equilíbrio ácido-base. Estes distúrbios, se não 

corrigidos atempadamente, podem conduzir a arritmias fatais ou a lesões irreversíveis a 

nível do sistema nervoso central. 

Uma das intervenções, a que o doente é submetido em situações de falência respiratória, 

é a ventilação mecânica artificial. Esta pode requerer a presença de um tubo traqueal por 

via oral ou nasal, ou de uma cânula de traqueotomia, conectados a um ventilador. 

Embora existam diversos modos ventilatórios, que podem ser sincronizados e que 

permitem a adaptação dos ciclos ventilatórios aos movimentos espontâneos do doente, é 
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necessário recorrer frequentemente à terapêutica farmacológica, nomeadamente a 

sedativos e relaxantes musculares para permitir a adaptação do doente ao ventilador. 

A alimentação e hidratação artificial 

A alimentação/hidratação artificial são consideradas técnicas de suporte de vida, cujo 

objectivo consiste em proporcionar aos doentes em estado crítico ou seriamente 

debilitados um aporte nutricional que lhes permita sobreviver na fase aguda da doença. 

A alimentação e hidratação artificial podem ser realizadas através de sonda gástrica, 

gastrostomia, jejunostomia, ou de acesso intravascular (periférico ou central), 

denominadas as três primeiras de vias entéricas e a ultima de via parentérica. Estas 

exigem a introdução de sondas ou de cateteres endovenosos, que não são inócuos, 

devido ao desconforto, à dor e às complicações que provocam. 

A alimentação/hidratação por via enteral através de gastrostomia ou jejunostomia 

implica a realização de um procedimento invasivo para a introdução percutânea da 

sonda. A alimentação/hidratação por sonda gástrica embora não exija procedimento 

cirúrgico, é muito mal tolerada pelos doentes, pois implica a introdução de um tubo pela 

via oral ou nasal até ao estômago. A alimentação parentérica implica a introdução e 

manutenção de um cateter venoso, periférico ou central, que para além do desconforto, 

acarreta maiores riscos de infecção. 

Qualquer das intervenções citadas, reanimação cardiopulmonar, ventilação mecânica e 

alimentação/hidratação artificial, são imprescindíveis no tratamento de doentes em 

estado agudo. Estas e outras técnicas terapêuticas invasivas, utilizadas numa tentativa de 

9 



reverter a situação de doença, interferem com o bem-estar dos doentes, e a decisão sobre 

a sua aplicação nem sempre é consensual, particularmente em situação de doenças 

degenerativas crónicas em que a cura não é possível, prolongando-se a vida do doente 

apenas em termos temporais. 

Nos hospitais, particularmente nos serviços com maior apoio tecnológico, a ênfase é 

colocada na cura do doente, na implementação dos procedimentos terapêuticos e 

raramente nos aspectos relacionados com o bem-estar e a qualidade de vida, 

especialmente na assistência ao moribundo. A morte de um doente, é vivida 

frequentemente pela equipa de saúde, como um fracasso. 

Simultaneamente, a morte deixou de ser um acontecimento familiar e social, vivido na 

intimidade do lar e passou a ser um processo vivido em solidão no hospital, mesmo 

quando não há qualquer esperança de cura. Num tempo em que a maioria das pessoas 

morre em instituições hospitalares, a possibilidade dos doentes serem submetidos no 

fim da vida, independentemente da sua vontade, a um número ilimitado de intervenções 

curativas, sem qualquer tipo de repercussão na qualidade de vida, não pode ser 

descurada. 

1.2 - Os cuidados paliativos 

Na luta contra a doença e a morte, a medicina moderna concentrou todas as suas 

energias na cura e no prolongamento da vida. No entanto, na maioria das situações 

crónicas e degenerativas, o resultado alcançado não foi a cura ou a melhoria da 
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qualidade de vida do doente, mas o prolongamento do sofrimento e o adiamento do 

processo de morte. 

Esta problemática, deu origem, em 1967 ao movimento dos hospícios, quando Cicely 

Saunders fundou em Londres o St. Cristopher's Hospice. Ao reconhecer as carências do 

atendimento prestado aos doentes em fim de vida nos hospitais, Cecily Saunders, criou 

o conceito de hospício e com o apoio de outras pessoas, concebeu uma nova abordagem 

terapêutica, para fazer face a um conjunto diversificado de sintomas susceptíveis de 

provocar sofrimento (O'Neill & Fallon, 1997). 

Mais tarde a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu a importância dos 

cuidados paliativos e no relatório "Traitement de la douleur cancéreuse et soins 

palliatifs" de 1990, defíniu-os como: "soins actifs, complets, donnés aux malades dont 

l'affection ne répond pas au traitement curatif (OMS, 1990, p. 11). 

A filosofia dos cuidados paliativos, afirma a vida e considera a morte um processo 

natural e inevitável, que não se tenta prolongar nem abreviar. Considera o alívio 

sintomático da dor e de outros sintomas físicos essenciais, a par do apoio psicológico e 

espiritual. A família deve ser envolvida nos cuidados e as suas necessidades tidas em 

conta. O objectivo dos cuidados paliativos é garantir a melhor qualidade para o doente e 

para a sua família (OMS, 1990). 

Um dos aspectos mais difíceis na prática dos cuidados paliativos, é decidir quando 

suspender os cuidados curativos e iniciar preparação da pessoa doente e dos seus 

familiares para a morte: "It is often difficult to decide when aggressive medical 
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treatment should end. Palliative care would begin when, medical treatment is no longer 

effective, or the side effects outweigh the benefits, patients says she/he does not want 

continue aggressive therapy, the body's vital organs begin to fail" (WHO, p.2). Quando 

possível, esta decisão deve ser tomada em conjunto, abrangendo a equipa de saúde, o 

doente e os seus familiares. 

Inicialmente, os cuidados paliativos foram concebidos para as pessoas em fase avançada 

de cancro. No entanto, outras pessoas com diferentes patologias como o sindroma da 

imunodeficiência adquirida (SIDA), doenças neurológicas degenerativas, doença 

pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), insuficiência cardíaca congestiva, que na fase 

terminal da doença1 necessitam de apoio médico especializado, são potenciais alvos 

deste tipo de cuidados. 

O tipo de cuidados prestados abrange a gestão das mudanças fisiopatológicas 

relacionadas com o processo de morte e o apoio psicológico e espiritual, tanto aos 

doentes como aos seus familiares. Quatro tópicos são abordados diariamente nos planos 

de cuidados dos doentes em fim de vida: 

- A dor: um dos sintomas mais receado pelos doentes; 

- O controlo de sintomas: incluindo a dispneia, nauseas, confusão, delírio, 

problemas cutâneos, desconforto/lesões orais; 

- Problemas psicológicos: especialmente a depressão, a ansiedade, a solidão e o 

medo; 

- Abordagem espiritual: incluindo questões religiosas ou existenciais. 

A sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos estabelece uma série de elementos necessários para 
caracterizar a doença terminal: A presença de uma doença avançada, progressiva e incurável; Falta de 
possibilidades razoáveis de resposta ao tratamento específico; Presença de vários sintomas intensos; 
Grande impacto emocional no doente, na família e na equipa de saúde, relacionado com a presença da 
morte; Prognóstico de vida inferior a seis meses. 
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Dos problemas que afectam os doentes em fase terminal de vida, a dor assume uma 

posição central no tratamento paliativo dos doentes, uma vez que é um sintoma que tem 

uma relação íntima com o sofrimento. Segundo Villoria (1999) a dor existe em cerca de 

um terço das pessoas que padecem de cancro e que se encontram em fase activa de 

tratamento, e em cerca de dois terços dos doentes que se encontram na fase terminal da 

doença. Na maioria das situações, esta dor tem alívio com recurso a meios 

farmacológicos e utilizando vias de administração relativamente simples. 

Durante o processo de morte, as pessoas confrontam-se com problemas relacionados 

não apenas com a dor ou com outros sintomas físicos (como a dispneia, a astenia, os 

vómitos, a obstipação e a disfagia), mas também com problemas de ordem psicológica, 

espiritual e social, a que a OMS (1990) denominou de dor total. 

O sofrimento desencadeado pela doença terminal afecta não só o doente mas também os 

que lhe são próximos. Nesta experiência, a família vive uma angústia profunda, que se 

prolonga, em muitos casos, mesmo após a morte do seu ente querido. É solicitado à 

família o apoio ao doente e a participação em decisões, para as quais as dúvidas 

ultrapassam as certezas, de que estão a agir no melhor interesse do doente. Daí que 

recorram sistematicamente aos profissionais de saúde e orientem as suas opções pela 

opinião do médico. 

As directrizes do tratamento médico incluem a suspensão de fármacos não essenciais ao 

tratamento dos sintomas. Os fármacos considerados essenciais, como por exemplo os 

opioides ou os ansiolíticos, devem ser administrados via oral ou na impossibilidade 
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desta, por via subcutânea. Intervenções como colheitas de sangue, avaliação de sinais 

vitais e técnicas invasivas efectuadas por rotina devem ser suspensas. 

Outras situações, como a incapacidade para se alimentarem e hidratarem nos estádios 

avançados, pode provocar angústia nos familiares, nos doentes e em alguns 

profissionais de saúde. Embora não exista um amplo consenso sobre esta questão, 

estudos científicos em doentes moribundos referem que a alimentação e hidratação 

artificial não contribuem para a melhoria da qualidade de vida do doente, antes pelo 

contrário, podem contribuir para precipitar sintomas potencialmente indutores de stress: 

"Artificial fluids and nutrition may make edema, ascites, pulmonary and other 

secretions, and dyspnea worse, particularly if there is significant hypoalbuminemia" 

(Emanuel, von Gunten & Ferris, 1999a, p. 17). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1990), existem 14 milhões de pessoas 

afectadas com cancro. Esta doença causa a morte em media a 60% das pessoas que são 

afectadas. "Nesta fase das suas vidas em que os problemas são múltiplos, os doentes 

vêem-se abandonados, às vezes mesmo quando internados em hospitais, ou continuam a 

ser tratados como se a sua doença fosse reversível" (Gonçalves, 1998, p.170). 

Ellershaw e Ward (2003), apontam que as causas deste comportamento por parte dos 

profissionais de saúde, deve-se à falta de formação e de desenvolvimento de 

competências para prestar cuidados a doentes na fase final da vida. 

A morte do doente incute nos profissionais de saúde, um sentimento de impotência e de 

frustração, pelo que muitas vezes são tentados a continuar os tratamentos, mesmo 
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quando o objectivo de restituir a saúde ao doente já não é possível. A este propósito, 

Santos (1999) refere que "nem sempre os médicos aceitam bem a ideia de que para os 

doentes algumas vezes será melhor fazer menos do que fazer mais" (p.379). 

Inúmeras questões éticas se colocam a respeito dos doentes, que embora se encontrem 

em estado terminal, vêem a sua vida prolongada artificialmente. 
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2 - QUESTÕES ÉTICAS DOS CUIDADOS DE SAÚDE NO FIM DA VIDA 

Face aos desenvolvimentos científicos e tecnológicos verificados na medicina a partir 

de 1950 no que respeita ao suporte de vida, os profissionais de saúde, doentes e 

respectivos familiares, viram-se subitamente perante a necessidade de tomar opções 

sobre os cuidados de saúde no fim da vida. 

Foi a situação de duas doentes que ficaram inconscientes e dependentes de terapias de 

suporte de vida, sem esperança de cura, que trouxeram para a esfera social a 

problemática da tomada de decisão no fim da vida. Nomeadamente a suspensão de 

tratamentos médicos não desejados, em doentes que devido a situação de doença 

perderam a capacidade para decidir sobre os cuidados de saúde que pretendem. 

O caso Karen Ann Quinlan 

Em Abril de 1975, Karen Ann Quinlan, com 21 anos de idade, por razões nunca 

totalmente conhecidas2, deixou de ventilar durante dois períodos longos de tempo. Em 

consequência desses períodos de apneia, sofreu lesões cerebrais irreversíveis, ficando 

em estado vegetativo persistente. 

Sem funções cognitivas, portanto privada de vida de relação e dependente de suporte 

ventilatório, o pai de Karen pediu ao médico para suspender o suporte de vida e permitir 

que a filha morresse. Frustrado com a recusa do médico em suspender o suporte de vida, 

A causa provável do coma foi uma intoxicação alcoólica e medicamentosa. 
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alegando se tal viesse a acontecer seria considerado homicídio, o Sr. Quinlan recorreu aos 

tribunais e pediu que fosse nomeado tutor da sua filha e assim poder legalmente 

representá-la. Após ser reconhecido como tutor da sua filha, o Sr. Quinlan alegou o direito 

desta à privacidade e à integridade física, para interromper o suporte de vida. O Supremo 

Tribunal de New Jersey, aceitou a petição proposta: "The court posited that Karen if 

competent would be constitutionally entitled to resist life-sustaining medical intervention. 

In the light of Karen's incompetence, her loving father should be permitted to exercise 

this liberty right on this daughter's behalf. The court repudiated any notions of murder 

or improper interference with medical judgment" (Cantor, 2001, p.3). 

De acordo com o tribunal, a implementação do direito em recusar tratamento médico 

não é considerado homicídio. As interferências com a ética biomédica foram repudiadas 

pelo tribunal, uma vez que é reconhecido às pessoas o direito de decidir sobre os 

cuidados de saúde e no caso de serem incapazes de se auto-determinarem, de as 

decisões serem tomadas por um representante. 

O caso Karen Ann Quinlan é significativo, porque pela primeira vez foi abordada a 

problemática da retirada de suporte ventilatório em doentes inconscientes. 

O caso Nancy Cruzan 

Em 1983, Nancy Cruzan ficou gravemente ferida num acidente de automóvel, 

permanecendo durante anos em estado vegetativo persistente. Embora ventilasse 

espontaneamente, era incapaz de comunicar ou de qualquer tipo de vida de relação e 

dependia de um tubo para se alimentar e hidratar, pois tinha abolido o reflexo de 

deglutição. Os pais de Cruzan, apresentaram no tribunal uma petição para que fosse 
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autorizada a retirada do tubo e consequentemente a suspensão da alimentação e 

hidratação artificial. 

O tribunal alegou que Nancy Cruzan não se encontrava em estado terminal, e a menos 

que houvesse uma prova convincente e irrefutável de que essa era a vontade dela e que a 

tivesse manifestado antes do acidente, não autorizaria a petição. Após várias contendas 

judiciais, em Dezembro de 1990, o Tribunal do Missouri permitiu a retirada do tubo que 

permitia a hidratação e a alimentação artificial. A prova convincente e irrefutável foi 

apresentada ao tribunal por três testemunhas, todas amigas de Nancy, que declararam 

que esta teria manifestado a intenção de suspender a alimentação e a hidratação artificial 

no caso de se encontrar numa situação semelhante. Nancy Cruzan faleceu em 26 de 

Dezembro de 1990. 

A diferença entre a situação de Nancy Cruzan e a situação de Karen Ann Quinlan reside 

no facto de a alimentação e a hidratação artificial ser encarada de uma maneira diferente 

face a outros procedimentos de suporte de vida. O princípio do respeito pela vida 

humana, de acordo com valores religiosos, exige que a alimentação e a hidratação 

façam parte dos cuidados mínimos, mesmo quando administradas de um modo artificial. 

O caso Nancy Cruzan despoletou nos Estados Unidos da América uma intensa 

discussão a nível social, cultural e legal, que culminou com o advento de uma nova 

legislação. Pela nova lei os indivíduos podem tomar decisões relacionadas com os 

cuidados de saúde, com vista à sua aplicação futura, no caso de nessa altura se 

encontrarem impossibilitados de decidirem por eles próprios. Essa lei de 1990 é 
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conhecida por Patient Self-Determination Act. O direito a tomar decisões, é 

frequentemente referido, mas incorrectamente, como "direito a morrer". 

De acordo com o parecer de Annas, Glantz e Mariner (1996), o direito de adultos 

competentes em recusar uma proposta terapêutica é um direito simultaneamente legal, 

ético e compatível com a ética médica. Recusar tratamento de suporte de vida, não pode 

ser visto como uma tentativa de suicídio ou eutanásia, porque a recusa de intervenções 

terapêuticas apenas permite que a doença siga o seu curso natural. Se a morte 

eventualmente ocorrer, será resultado de uma doença e não resultado de lesões auto-

inflingidas. "The right defined and protected in all the right to refuse treatment cases is 

the right to be free from unwanted bodily intrusions. It is not the right to die, or to 

determine the time and the manner of one's own death or to hasten one's death" (Annas, 

Glantz & Mariner, 1996, p.8). 

No caso de Karen Ann Quinlan a causa da sua morte não foi a suspensão da ventilação 

mecânica, mas a incapacidade de ventilar espontaneamente devido a lesões cerebrais 

irreversíveis, provocadas pela utilização excessiva de bebidas alcoólicas e uso de 

sedativos. 

No caso de Cruzan, não foi a suspensão da alimentação e hidratação artificial que a 

conduziu à morte por inanição, mas as lesões cerebrais sofridas no acidente de 

automóvel que a impossibilitaram de ingerir líquidos e alimentos. 
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Embora a evolução tecnológica tenha contribuído para a ocorrência destas situações, as 

questões relacionadas com os cuidados de saúde no fim da vida são essencialmente 

dilemas éticos e não técnicos. 

2.1 - O direito de recusar tratamento médico não desejado 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000) proclamada pelo 

Parlamento Europeu, pela Comissão e Conselho, no artigo 3.° Direito à integridade do 

ser humano, advoga que: "Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade 

física e mental. No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, 

designadamente, o consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei" 

(Conselho da Europa, 2000, p.9) 

O consentimento informado livre e esclarecido pode ser definido como sendo um acto 

de decisão voluntária realizado por uma pessoa autónoma, após um processo no qual lhe 

foi concedida informação por ela compreendida, no sentido de aceitar ou recusar um 

tratamento proposto, conhecendo a natureza do mesmo, as suas consequências e os seus 

riscos (Conselho da Europa, 1997a). 

É hoje inadmissível a prática da medicina sem o consentimento do doente ou dos seus 

representantes legais. Tal acto, constituiria um atentado contra a dignidade humana e 

uma clara violação dos direitos humanos fundamentais. 

Serrão (1996a) considera que a recusa de tratamento "é uma consequência do processo 

de obtenção do consentimento, após informação dada ao doente" (p.81). Se a recusa de 
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tratamento conduzir a consequências graves para a vida do doente, segundo o mesmo 

autor, o médico tem o dever de informar o doente e de o esclarecer de forma cabal, 

acerca dos resultados prováveis dessa decisão autónoma, bem como de o informar dos 

benefícios e dos inconvenientes no caso de aceitar o tratamento proposto. 

A recusa voluntária do tratamento de suporte ou de prolongamento de vida por parte de 

um doente competente, deve ser respeitada, mesmo se daí resultar a sua morte. Este 

ponto de vista, é defendido pela British Medical Association (BMA): "it is well 

established in law and ethics that competent adults have the right to refuse any medical 

treatment, even if that refusal results in their death. The patient is not obliged to justify 

his or her decision but the health team will usually wish to discuss the refusal with the 

patient in order to ensure that he or she has based that decision on accurate information 

and to correct any misunderstandings" (BMA, 2001a, p.l). 

A recusa de tratamento no fim da vida pode ser motivada pelo receio que o tratamento 

médico, ao prolongar a vida artificialmente, possa originar sofrimento e perdas de 

autonomia com repercussões inaceitáveis na qualidade de vida. 

Por outro lado, verifica-se por parte de profissionais de saúde e familiares dos doentes, 

uma persuasão no sentido de serem empregues todos os meios destinados à conservação 

da vida a qualquer preço. Para a BMA (2001b) "it is not an appropriate goal of medicine 

to prolong life at all costs, with no regard to its quality or the burdens of treatment" 

(p.l). Neste sentido Elizari (1996) salienta que a vida "não é um valor absoluto que 

deva proteger-se e prolongar-se sempre e a qualquer preço" (p.l99). 
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2.2 - A futilidade terapêutica 

A prática da medicina tem como objectivo prevenir ou curar a doença e aliviar os 

sintomas do doente. No entanto, uma das dificuldades com que se depara, é a 

incapacidade de prever, com exactidão, o modo como cada pessoa responde a um tipo 

específico de tratamento. 

A controvérsia surge quando não há um consenso entre o doente ou o seu representante 

legal, e a equipa de saúde, em relação aos princípios e aos objectivos dos cuidados de 

saúde propostos. Frequentemente, ocorrem situações, em que o doente ou o seu 

representante legal pedem cuidados de saúde que os médicos julgam não serem 

benéficos para o doente. Noutras situações, os médicos propõem cuidados de saúde, que 

são recusados pelo doente por não serem considerados benéficos e acarretarem grande 

sofrimento físico e psicológico. 

A futilidade existe quando o tratamento não atingiu os objectivos definidos pelo doente 

e quando não serve os objectivos da prática da medicina (Emanuel, von Gunten & 

Ferris, 1999b). 

Embora não exista um consenso em relação à definição de futilidade, para a American 

Medicai Association (AMA, 1999), durante a prestação de cuidados de saúde torna-se 

evidente que determinadas intervenções apenas contribuirão para prolongar as etapas 

finais do processo de morte. 
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O desenvolvimento das técnicas de manutenção de suporte de vida nas unidades de 

cuidados intensivos e o "perigo de procedimento judicial por negligência incita o clínico 

mais preocupado a prosseguir com terapêutica desproporcionada, e a recorrer a meios 

heróicos de tratamento" (Nunes, 1996, p.136). 

Num estudo realizado por Solomon et ai. (1993), dirigido a médicos e enfermeiros, 47% 

dos inquiridos reconheceram que agiram contra a sua consciência ao prestarem cuidados 

desproporcionais a doentes em estado terminal, devido à existência de soluções 

tecnológicas para prestação de cuidados de saúde. 

Carmel (1999) num estudo, cujos inquiridos eram idosos e médicos, sobre a preferência 

de tratamento de suporte de vida, refere que por receio de consequências legais e 

sociais, os médicos tendem a tomar atitudes terapêuticas mais "agressivas" para os 

doentes, do que tomariam para eles próprios se estivessem numa situação similar. 

Segundo a AMA (1999), os paradigmas da futilidade terapêutica envolvem, 

frequentemente, manobras de reanimação cardiopulmonar em doentes em fim de vida, 

medidas de suporte avançado de vida em doentes em estado vegetativo persistente, 

utilização de intervenções agressivas e invasivas como a hemodiálise, a quimioterapia e 

a cirurgia, em doentes com doença incurável e sem condições razoáveis de recuperação. 

Procedimentos menos invasivos como a utilização de antibióticos e hidratação via 

intravascular em doentes em estado agónico, são outros exemplos referidos. 

No sentido de promover a autonomia dos doentes e a tomada de decisões no fim da 

vida, evitar o sofrimento e o prolongamento artificial do processo de morte, foi 
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efectuado um estudo, durante quatro anos, em cinco hospitais universitários Norte 

Americanos, abrangendo 9105 doentes críticos - The Study to Understand Prognoses 

and Preferences for Autcomes and Risks of Treatment: SUPPORT. Os resultados do 

estudo foram os seguintes: entre os doentes que morreram, 46% foram submetidos a três 

dias de ventilação mecânica antes de falecerem, 38% tiveram uma permanência de três 

dias numa unidade de cuidados intensivos (oito dias foi a média de internamento numa 

UCI em estado de coma e ventilados artificialmente), cerca de 50% das pessoas 

conscientes que morreram no hospital referiram sofrer de dores de intensidade 

moderada a severa, pelo menos durante metade do tempo em que decorreu o 

internamento (SUPPORT, 1995). 

Com o objectivo de conhecer o modo e a frequência com que os procedimentos médicos 

relacionados com o fim da vida são efectuados nas Unidades de Cuidados Intensivos na 

Europa foi realizado um estudo prospectivo - End-of-life Practices in European 

Intensive Care: The Ethicus Study - em 37 UCI de 17 países europeus (incluindo 

Portugal) e que decorreu de 1 de Janeiro de 1999 a 30 de Junho de 2000. Este estudo 

demonstrou que dos 31417 doentes admitidos, 4248 (13,5%) faleceram. Destes, 832 

doentes (19,6%) morreram após serem submetidos a manobras de reanimação cardio-

respiratória. Note-se que, embora sem sucesso, as manobras de reanimação cardio-

respiratória são três vezes mais frequentes nos países do Sul (30,1%) do que nos países 

do Norte (10,2%) (Sprung et ai, 2003). 

Diversos pareceres éticos sobre os cuidados de saúde no fim da vida têm sido 

enunciados. A este propósito o Comité Consultant National d'Ethique pour les Sciences 

de la vie et de la santé (CCNE) no parecer "end of life, ending life, euthanasia" sobre a 
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medicalização e as práticas do intensivismo no final da vida, reafirma que "such 

methods are necessary to ensure survival and cure and are justified generally by the fact 

that they are temporary and transient, but they become rather than more questionable 

when as the end draws near, they are the last environment of a life" (2000, p2). 

A declaração final da V Assembleia-Geral da Academia Pontifica Para a Vida (1999) 

sobre a "Dignidade do Agonizante" propõe que "quando o médico tem consciência de 

que já não é possível impedir a morte do paciente e que o único resultado do tratamento 

terapêutico seria juntar ao sofrimento mais sofrimento, deve reconhecer os limites da 

ciência médica e da sua intervenção pessoal e aceitar a inevitabilidade e a 

inelutabilidade da morte. Então, o respeito pela pessoa em processo de morte exige mais 

do que nunca o dever de evitar toda a espécie de obstinação terapêutica e de favorecer a 

aceitação da morte" (p.l). 

O Conselho da Europa (1999) na recomendação sobre "Protection of the human rights 

and dignity of the terminally ill and the dying" declara que "convinced that what dying 

patients most want is to die in peace and dignity, if possible with the comfort and the 

support of their family and friends; the prolongation of life should not in itself constitute 

the exclusive aim of medical practice, which must be concerned equally with the relief 

of suffering" (p.l). 

A recusa voluntária de tratamento de suporte ou de prolongamento de vida, por parte de 

um doente deve ser respeitada, mesmo se resultar na sua morte. Contudo, a recusa deste 

tipo de tratamento não deverá significar o abandono do doente. Os cuidados de saúde 

destinados a proporcionar alívio sintomático e conforto devem ser mantidos. 
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2.3 - Não iniciar ou suspender suporte avançado de vida 

Tem existido um grande debate acerca da diferença entre a opção médica de não iniciar 

suporte avançado de vida ou de o suspender, quando se constata a sua futilidade. Quer 

os profissionais de saúde, quer os doentes ou os seus representantes legais, estão mais à 

vontade para não iniciar tratamento de suporte avançado de vida, do que após o ter 

iniciado, e por ser ter revelado inútil, suspendê-lo. 

Uma das razões frequentemente apontadas para fundamentar esta opção, consiste no 

facto de se acreditar que, por exemplo, desconectar um ventilador provoca directamente 

a morte a uma pessoa e portanto se está a praticar eutanásia. Mas a decisão de não 

iniciar ventilação mecânica, em determinadas situações clínicas, é considerada uma 

decisão médica adequada. 

Do ponto de vista ético, não existe diferença entre não iniciar tratamento de suporte 

avançado de vida e retirá-lo (Beauchamp & Childress, 1999). Os profissionais de saúde 

não são obrigados a prestar cuidados de saúde cujo objectivo não seja o benefício do 

doente. A BMA considera que "although emotionally it may be easier to withhold 

treatment than to withdrawn that which has been started, there are no legal, or necessary 

morally relevant, differences between the two actions"(2001b, p.l). 

Do mesmo modo, após o início de um tratamento, se este não acarretar benefícios para o 

doente, antes pelo contrário, acarretar sofrimento físico e psicológico, então deve ser 

retirado sob o risco de ser considerado futilidade terapêutica. Para a BMA (2001b) se 

um tratamento não traz benefícios para um doente e consequentemente os objectivos 
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dos cuidados não são alcançados, não existe justificação ética nem legal para o manter. 

Após a decisão de retirar ou de não iniciar um tratamento, os cuidados de conforto 

físico, psicológico e espiritual de acordo com a filosofia da medicina paliativa, devem 

ser os objectivos dos cuidados de saúde. 

A opção de não iniciar suporte de vida ou de o suspender, é uma decisão médica ou do 

doente, caso se encontre competente, que permite que a doença siga o seu curso natural. 

Esta não é uma decisão que procura activamente alcançar a morte do doente, logo, 

nunca poderá ser confundida com a eutanásia nem com suicídio assistido. 

Na Europa, de acordo com o estudo End -of-life Practices in European Intensive Care: 

The Ethicus Study, dos 31417 doentes admitidos 4248 (13,5%) faleceram ou foram 

submetidos a algum tipo de restrição de suporte de vida. A limitação do suporte de vida 

ocorreu em 3086 doentes (72,6%): não iniciaram suporte de vida em 1594 doentes 

(37,5%), suspenderam suporte de vida em 1398 doentes (32,9%) e 94 doentes (2,2%) 

foram submetidos a procedimentos terapêuticos com o intuito de encurtar o processo de 

morte3 (Sprung et ai., 2003). 

Realça-se ainda que nos países do Sul a suspensão de tratamentos é significativamente 

inferior aos países da região Norte e Centro da Europa, respectivamente 17,9%, 47,4% e 

33,8% (Sprung et ai, 2003). O que revela que, embora do ponto de vista ético não 

exista diferença entre a opção de não iniciar ou de suspender um tratamento, no dia-a-

dia assiste-se a uma realidade significativamente diferente. 

3 Os procedimentos terapêuticos destinados a abreviar a morte apenas abrangeram recursos 
farmacológicos como os opioides e as benzodiazepinas, administrados em doses equivalentes às usadas 
para o alívio sintomático de doentes terminas em unidades de cuidados paliativos. O estudo refere que o 
termo encurtar o processo de morte ("shortening of dying process") é utilizado em substituição de 
eutanásia, devido à insistência dos investigadores Holandeses. 
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De entre os procedimentos médicos, que se pode não iniciar ou suspender, incluem-se a 

reanimação cardiopulmonar, a ventilação mecânica, a cirurgia, a hemodiálise, a nutrição 

e hidratação artificial, o uso de antibióticos e exames de diagnóstico (Emanuel, von 

Gunten & Ferris, 1999a). 

As três situações que nos parecem criar mais discussão e menos consenso são a 

reanimação cardiopulmonar, a ventilação mecânica e a alimentação/hidratação artificial. 

A reanimação cardiopulmonar 

A reanimação cardiopulmonar é amplamente utilizada em doentes graves, 

nomeadamente em situações de emergência. Todavia, nos casos clínicos relacionados 

com doenças crónicas em estado avançado em que as probabilidades de sobrevivência 

são reduzidas, deve ser adequadamente ponderado se a reanimação cardiopulmonar 

contribuirá para atingir os objectivos propostos. 

Estudos realizados em doentes submetidos a reanimação cardiopulmonar, apontam para 

resultados pouco optimistas: cerca de 50% dos sobreviventes revelam sequelas 

neurológicas e ficam permanentemente dependentes; menos de 10% de todos os doentes 

hospitalizados sobrevivem a manobras de reanimação e retornam à sua vida diária; 

apenas entre 1 a 4% dos doentes com múltiplas afecções crónicas sobrevivem até ao 

momento da alta hospitalar; a maioria dos doentes reanimados necessita de ventilação 

numa unidade de cuidados intensivos durante um período de tempo (Trotto, 2000, p.14). 

Não existe nenhuma obrigação ética, por parte de um médico, em proporcionar 

reanimação cardiopulmonar a um doente que não beneficiará com este tipo de 
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tratamento. Na América do Norte, do ponto de vista legal e ético, é possível não iniciar 

reanimação cardiopulmonar através da utilização de ordens de não reanimação. 

As ordens de não reanimação são documentos que constam do processo clínico de um 

doente e que demonstram claramente que o doente sofre de um doença irreversível e 

incurável; que a morte ocorrerá dentro de pouco tempo; que a reanimação envolve um 

risco elevado de lesões secundárias contribuindo para uma qualidade de vida 

inaceitável; ou que o doente, enquanto pessoa autónoma, terá expresso previamente e de 

um modo livre, informado e esclarecido, o desejo de não ser submetido a manobras de 

reanimação cardiopulmonar. 

A ventilação mecânica 

A ventilação mecânica, é uma intervenção terapêutica que permite a um doente em 

falência respiratória manter as funções vitais através de uma adequada ventilação e 

oxigenação. Porém, a presença do tubo endotraqueal provoca bastante desconforto e 

stress ao doente ventilado. No estudo de Bergbom-Engberg e Haljamãe (1989) mais de 

50% dos doentes associam ao desconforto provocado pela ventilação artificial, 

sentimentos de insegurança, ansiedade e medo, agonia e pânico. 

Durante o período em que o doente se encontra conectado a prótese ventilatória, 

inúmeras intervenções que provocam mal-estar, como a aspiração de secreções, a 

mudança do adesivo ou da fita de fixação do tubo, necessitam de ser regularmente 

realizadas. Também a comunicação fica comprometida uma vez que o doente fica 

impossibilitado de comunicar verbalmente devido à presença do tubo endotraqueal. A 

dificuldade de se fazer entender contribui para a insegurança e ansiedade do doente. 
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Outro aspecto importante a considerar é o facto de o doente se encontrar totalmente 

dependente, da equipa de saúde e do equipamento para manter a vida e realizar 

actividades humanas básicas. 

O impacto no bem-estar e na qualidade de vida do doente é tão marcado, que este tipo 

de tratamento é frequentemente associado a "significant discomfort, which, for some 

patients, overshadows the value of prolonging life" (Trotto, 2000, p.5). 

Wilkinson (2002) defende que existem diferenças significativas entre futilidade 

terapêutica e agressão. Segundo este autor, "if the burdens outweigh the benefits then 

we are dealing with harm, not futility. Not offering a treatment because it won't work is 

not the same as not offering it because it won't work and it is degrading and/or painful. 

The later is a much stronger reason for non-treatment" (p. 14). 

Numa determinada situação clínica e baseada na melhor evidência científica, se parecer 

apropriado a todos os intervenientes não iniciar a ventilação mecânica, ou suspendê-la 

no caso de já ter sido iniciada, porque esta apenas prolonga artificialmente a vida e 

mantém o sofrimento, as decisões não podem ser consideradas eutanásia. Mas, se 

perante tal evidência, o tratamento for iniciado ou se após iniciado não for retirado, 

estamos perante uma situação não de futilidade terapêutica, mas de agressão física, 

psicológica e espiritual. 
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A alimentação e hidratação artificial 

A alimentação e a hidratação artificial, são técnicas específicas de suporte destinadas a 

suprir as necessidades nutricionais de doentes que têm abolido o reflexo de deglutição 

ou que apresentam uma obstrução alta a nível do tubo digestivo e que impede a 

passagem dos alimentos. 

Uma questão que tem gerado alguma controvérsia consiste em saber se estas técnicas 

são consideradas tratamento médico de suporte, ou se pelo contrário, são consideradas 

cuidados básicos de saúde extensíveis a todos os doentes. Para a BMA (2001c) "the 

provision of nutrition and hydration by artificial means requires the use of medical or 

nursing skills to overcome a pathology in the swallowing mechanism, in the same way 

that the artificial provision of insulin is given to diabetic patients to overcome the 

body's own inability to produce that substance" (p.2). 

O Manual de Ética da American College of Physicians e da American Society of 

Internal Medicine (1998), refere que existe uma preocupação infundada em suspender a 

alimentação e hidratação artificial, sempre que a sua utilização não se justifica. Uma vez 

que se acredita que o doente padecerá de fome e sede, agravando a sua sintomatologia e 

piorando a qualidade de vida, o que não é corroborado pela investigação. 

Estudos apontam para o facto da desidratação ter consequências benéficas para os 

doentes em fim de vida, uma vez que " withdrawal of IV fluids and nutritional 

supplementation causes minimal, if any discomfort in such patients because of release 

of endogenous opioids or the analgesic effects of ketosis" (Trotto, 2000, p. 17). 
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Porém esta opinião está longe de ser consensual. Os defensores da hidratação alegam 

que os doentes em fim de vida estão mais confortáveis se receberem uma hidratação 

adequada e que o desequilibro hidro-electrolítico induzido pela redução do aporte de 

líquidos e pela utilização de alguns fármacos, pode provocar irritabilidade neuro

muscular, delírio e confusão (MacDonald, 1998). E é uma das razões porque os autores 

defendem energicamente a não suspensão da hidratação: "Changes in mental status are 

among the most devastating symptoms experienced by dying patients. While the degree 

of anguish felt by the delirious patient is hard to define in terms of suffering, their 

behaviour is a source of great distress to family members and may generate 

conflict..."(MacDonald, 1998, p.5). 

Ultimamente nas unidades de cuidados paliativos, como a hidratação por via 

endovenosa é de difícil realização e manutenção, para além do incómodo e sofrimento 

que acarreta para o doente, sempre que é necessário infundir fluidos para combater a 

desidratação opta-se pela via subcutânea, geralmente de fácil acesso, manutenção e 

relativamente indolor. 

Ao contrário da hidratação, pouca controvérsia tem surgido em torno da suspensão da 

alimentação artificial. Frequentemente a anorexia e a desnutrição no fim da vida está 

relacionada com a progressão de uma afecção sistémica sem resposta ao tratamento 

específico. Por outro lado, não se pode esquecer o desconforto provocado pela sonda de 

alimentação. MacDonald (1998) refere que os doentes em hospitais ainda morrem com 

o tubo de alimentação ou com a alimentação parentérica. Uma das razões que o autor 

aponta relaciona-se com o facto dos profissionais de saúde tenderem a estabelecer 
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prioridades para os cuidados de saúde no fim da vida e sentirem muitas dificuldades em 

retirar os cuidados de saúde que possibilitam o sustento. 

Os cuidados de saúde que podem não se iniciar ou suspender, no fim da vida, incluem 

apenas os tratamentos de suporte de vida. As intervenções médicas destinadas a 

proporcionar conforto físico e espiritual nunca devem ser suspensas. 

Para a tomada de decisão no fim da vida, sobre suspender ou não iniciar suporte de vida, 

Randall et ai. (1993) refere três possibilidades: "if the competent patients refuse them, 

or if it is a reasonably certain that the benefits of their use are outweighed by the 

burdens or harms they impose, or that the quality of extra life provided would be 

unacceptably poor" (p.7). 

2.4 - A eutanásia 

A eutanásia pode ser definida como "the medical administration of a lethal agent to a 

patient in order to relieve intolerable and untreatable suffering of the patient" (AMA, 

1992, p.7). 

Recentemente, a prática da eutanásia tem vindo a ganhar adeptos, tanto junto do 

público, como junto dos profissionais de saúde. 

Na Holanda, em 1 de Abril de 2002, entrou em vigor "The Dutch Termination of Life 

on Request and Assisted Suicide (Review) Act" (Steering Committee on Bioethics, 

2002, p.8). De acordo com esta legislação a eutanásia ou o suicídio assistido são 
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puníveis por lei, mas não serão processados se os cuidados previstos na lei (the due 

care) forem prestados. "The Due Care Requirements" estipula que o pedido para pôr um 

fim à vida, por parte de um doente, deverá cumprir três requisitos: ser efectuado 

voluntariamente e após um longo processo de reflexão pessoal, a condição de saúde é 

desesperada e o sofrimento é intolerável, e finalmente que um segundo médico deverá 

ser consultado. 

Em Portugal, não existe uma lei específica sobre a eutanásia. No código penal, o termo 

eutanásia é preterido pelos termos homicídio privilegiado (artigo 133.°) e homicídio a 

pedido da vítima (artigo 134.°). Segundo o artigo 133.° do código penal "quem matar 

outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou 

motivo de relevante valor social ou moral, que diminuam sensivelmente a sua culpa, é 

punido com pena de prisão de 1 a 5 anos" (Vaz, 1996, p.48). No artigo 134.° do referido 

código, no ponto 1, "quem matar outra pessoa determinado por pedido sério, instante e 

expresso que ela lhe tenha feito é punido com pena de prisão até 3 anos" (Vaz, 1996, 

p.48). 

O código deontológico dos médicos utiliza o termo eutanásia no artigo 47.° - princípio 

geral, no ponto 1, " o médico deve guardar respeito pela vida humana desde o seu 

início" e no ponto 2, " constituem falta deontológica grave quer a prática do aborto quer 

a prática da eutanásia" (Ordem dos Médicos, 2000, p.6). 

Em relação ao código deontológico dos enfermeiros, o artigo 82.° - Dos direitos à vida 

e à qualidade de vida, impõe determinados deveres: "a) Atribuir à vida de qualquer 

pessoa igual valor, pelo que protege e defende a vida humana em todas as 

34 



circunstâncias; b) Respeitar a integridade bio-psicossocial, cultural e espiritual da 

pessoa; c) Participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de 

vida; d) Recusar a participação em qualquer outra forma de tortura, tratamento cruel, 

desumano ou degradante" (Ordem dos Enfermeiros, 1998, p.54). 

Baseado na experiência dos profissionais das unidades de cuidados paliativos na 

prestação de cuidados a doentes em fim de vida, a AMA (1992) sugere que a maioria 

dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido, desapareceriam se garantissem aos 

doentes que a sua dor e sofrimento fossem atenuadas, e a sua dignidade e respeito pela 

sua autonomia promovidas. 

No entanto, há situações especiais em que a dor e o sofrimento não conseguem ser 

atenuados através dos tratamentos médicos e farmacológicos, e os doentes clamam para 

que os médicos ponham fim ao seu sofrimento e à sua vida. "If a physician cannot ease 

the pain and suffering of a patient, by means short death, using medical expertise to aid 

an easy death may seem to be the humane and appropriate treatment for the patient" 

(AMA, 1992, p.8). 

Esta visão é partilhada pelo CCNE (2000) que sugere "a kind of a plea of defence of 

euthanasia, which could be specifically provided by law, would make it possible to 

assess both exceptional circumstances which could lead to a life being ended and the 

conditions in which the act is committed." (p. 15). 

Em Portugal não existe informação disponível em relação ao número de pedidos de 

eutanásia, aos motivos que justificariam essa escolha e o tipo e o grau de sofrimento 
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insuportável e intratável referido pelo doente. Apesar da complexidade do tema, e deste 

ser alvo de amplos debates de cariz religioso, filosófico, jurídico e médico, as opções 

pró ou contra eutanásia são, na maioria das vezes, tomadas emocionalmente. Duas 

posições antagónicas são frequentemente manifestadas. 

A primeira posição assenta no princípio do respeito pela vida humana. A vida é um 

valor absoluto e não pode ser colocada à disposição do ser humano. "Those in favour of 

this view decry the abuse which would be bound to follow on the heels of recognition of 

the right to euthanasia. They consider that to authorize euthanasia would open a sizeable 

moral and social breach the consequences of which would be difficult to evaluate" 

(CCNE, 2000, p.9). 

A segunda posição sustenta que o direito a morrer com dignidade deve ser reconhecido. 

"For those who subscribe to this position, death being inevitable, most human beings in 

our Western societies wish to be reassured about conditions at end of their lives. The 

great majority of them reject physical and mental decrepitude" (CCNE, 2000, p. 10). 

As pressões económicas no sentido de reduzir os custos na área da saúde constituem 

outro argumento em favor da eutanásia e em detrimento das unidades de cuidados 

paliativos, privando quem em fim de vida rejeitem a eutanásia, dos cuidados de saúde 

adequados. 

Contudo, na generalidade das sociedades a eutanásia é vista como uma ofensa para a 

dignidade humana. A V Assembleia-Geral da Academia Pontifica Para a Vida (1999) 

apela aos "...legisladores e responsáveis dos governos e das instituições internacionais a 
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rejeitar a legalização e a despenalização da prática da eutanásia e da assistência ao 

suicídio. A aceitação legal da morte voluntária de um membro da sociedade por parte de 

outro, perverteria na sua raiz um dos princípios fundamentais da convivência civil" (p.2). 

O Conselho da Europa (1999) refuta categoricamente a prática da eutanásia 

reconhecendo que "a terminally ill or dying person's wish to die never constitutes any 

legal claim to die at the hand of another person" (p.4). 

A Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) no seu parecer sobre 

aspectos éticos dos cuidados de saúde relacionados com o fim da vida, refere "que não há 

nenhum argumento ético, social, moral, jurídico ou da deontologia das profissões de 

saúde que justifique em tese vir a tornar possível por lei a morte intencional de doente 

(mesmo que não declarado ou assumido como tal) por qualquer pessoa designadamente 

por decisão médica, ainda que a titulo de a pedido e/ou compaixão" (CNECV, 1995, p.7). 

Existem vários riscos associados à legalização ou despenalização da prática da 

eutanásia. A proibição dos médicos em proporcionar a morte aos seus doentes é uma 

tradição fortemente enraizada na ética médica e fundamentada pelo princípio da 

beneficência. A V Assembleia-Geral da Academia Pontifica Para a Vida (1999) alerta 

para o risco da legalização da eutanásia conduzir inexoravelmente à perda de confiança 

nos profissionais de saúde e a graves discriminações passíveis de prejudicar 

essencialmente as pessoas mais vulneráveis da sociedade. 

O impacto da despenalização ou da legalização da prática da eutanásia nas profissões de 

saúde em particular, e na sociedade em geral, ainda se encontra por avaliar: "Weakening 
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this prohibition against euthanasia, even in the most compelling situations, has troubling 

implications. Though the magnitude of such risks is impossible to predict accurately, 

the medical profession and society as a whole must not consider these risks lightly" 

(AMA, 1992, p.8). 

2.5 - O suicídio assistido 

A denominação de suicídio assistido, refere-se a uma prática em que um médico fornece 

ou prescreve a um doente uma dose letal de medicamentos, após pedido deste, e que o 

doente tencionará utilizar para pôr fim à sua vida. Ao contrário da prática da eutanásia, 

é o doente que administrará a medicação e não o médico. "Some physicians, believing it 

to be the last act on a continuum of care provided for the hopelessly ill patient, do assist 

patients who request it, either by prescribing sleeping pills with knowledge of their 

intend use or by discussing the required doses and methods of administration with 

patient" (AMA, 1992, p.9). 

No Estado do Oregon (Estados Unidos da América) o suicídio assistido é permitido 

através da legislação "Oregon's Death with Dignity Act" (Oregon Public Health 

Service, 2001). Um adulto, competente e residente no Estado do Oregon, com doença 

terminal diagnosticada por dois médicos, e que voluntariamente tenha expresso o desejo 

de por fim à sua vida, pode efectuar um pedido manuscrito solicitando a prescrição de 

medicação, no sentido de terminar a sua vida de um maneira digna. Porém, nos outros 

Estados Norte Americanos, e nos restantes países com a excepção da Holanda, o 

suicídio assistido é proibido por lei. 
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Em Portugal, apenas existe legislação sobre o suicídio, e que se encontra no código 

penal, mas não existe legislação específica para o suicídio assistido. No artigo 135.° -

incitamento ou ajuda ao suicídio: "1 . Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe 

prestar ajuda para esse fim, é punido com pena de prisão até 3 anos, se o suicídio vier 

efectivamente a ser tentado ou a consumar-se; 2. Se a pessoa incitada ou a quem se 

presta ajuda for menor de 16 anos ou tiver, por qualquer motivo, a sua capacidade de 

valoração ou de determinação sensivelmente diminuída, o agente é punido com pena de 

prisão de 1 a 5 anos" (Vaz, 1996, p.49). 

Do mesmo modo, não existe no código deontológico da ordem dos médicos, nem no 

código deontológico dos enfermeiros, especificamente referência à prática do suicídio 

assistido. Apenas a Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida no seu parecer 

sobre aspectos éticos dos cuidados de saúde relacionados com o fim da vida, se refere 

brevemente ao suicídio assistido. 

Segundo o parecer do CNECV (1995) " a decisão de aceder ao pedido da pessoa, 

fornecendo-lhe os meios para ela se matar, não tem justificação ética. Quem recebe o 

pedido, não deve, pois, aceitar que a pessoa deva matar-se, nem contribuir para que ela 

satisfaça uma vontade a que o solicitado é alheio e que tem, como consequência, a 

destruição da vida humana" (p.3). 

Do ponto de vista ético existem duas posições inconciliáveis. A primeira, alicerçada na 

autonomia individual reconhece o direito de uma pessoa competente a eleger e realizar 

acções baseadas nas suas convicções, incluindo o direito a deliberar sobre as opções no 

fim da vida. 
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A segunda, afirma que o suicídio assistido vai contra o dever tradicional e deontológico 

de um médico em preservar a vida humana. A Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, no artigo 2.°, reconhece que "todas as pessoas têm direito à vida" 

(Conselho da Europa, 2000, p.9). E o Conselho da Europa (1999) defende que o desejo 

expresso por um doente terminal, não pode constituir em si, uma justificação para 

instituir acções que provoquem deliberadamente a morte. 

Nos Estados Unidos da América, estudos apontam para que a opinião quer de 

profissionais de saúde, quer dos doentes e do público em geral, seja favorável à prática 

do suicídio assistido: "Surveys of individual physicians show that half believe that PAS 

is ethical justifiable in certain cases. Surveys of patients and members of the general 

public find that the vast majority think that PAS is ethically justifiable in certain cases, 

most often those cases involving unrelenting suffering" (University of Washington 

School of Medicine, 2001, p.4). 

Contudo, os riscos inerentes à descriminalização da prática da eutanásia aplicam-se à 

descriminalização da prática do suicídio assistido, uma vez que ambas são intervenções 

cujo objectivo é causar a morte do doente. 

Diversos factores têm contribuído para a proliferação das práticas da eutanásia e do 

suicídio assistido, como o prolongamento artificial do processo de morte através da 

utilização de tratamento de suporte de vida ou da continuação do tratamento sem o 

consentimento do doente; o receio de morrer abandonado ou de perder a autonomia e 

ser considerado um fardo para a família e sociedade; o medo de morrer exposto a 

40 



sintomas insuportáveis como a dor, a dispneia e o delírio, devido à inexistência de 

cuidados de saúde paliativos. 

A controvérsia instalada em redor da tomada de opções no fim da vida, reside no facto 

de as pessoas em dado momento não se encontrarem competentes para decidirem, em 

consciência, e de acordo com os seus valores, sobre os cuidados de saúde que mais lhes 

convêm no final da vida. 
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3 - A TOMADA DE DECISÃO NO FIM DA VIDA 

A relação entre profissionais de saúde e os doentes sofreu profundas modificações nas 

últimas décadas. Serrão (1996b) realça que o doente não era reconhecido como detentor 

de direitos e que a relação entre este e os profissionais de saúde era díspar. O saber e o 

poder residiam na classe médica, e o médico podia actuar de acordo com os ditames da 

sua consciência e sempre no melhor interesse do doente. Consequentemente, a 

desautorização intencional das preferências conhecidas de uma pessoa, com o propósito 

de a beneficiar ou evitar um dano, era um acto realizado frequentemente e denominado 

por paternalismo. 

Recentemente, a influência da cultura anglo-saxónica de cariz liberal sobre a cultura 

latina tem ganho adeptos, nomeadamente na aérea da medicina. O respeito pela 

autonomia das pessoas e o consequente pluralismo ético é uma ideia querida ao 

liberalismo, pois "cada um deve poder fazer o que quiser em matérias relacionadas 

consigo mesmo" (Viola, 2001, p.343). Na ausência de uma noção objectiva e racional 

daquilo que é o bom ou o bem, para as pessoas, essa ideia consistirá "...no acordo com 

os procedimentos normalmente aceites por todos os membros conscientes da sociedade" 

(Viola, 2001, p.343). 

Para Serrão (1996b) um novo paradigma nas relações entre profissionais de saúde e 

doentes emergiu, "que é o da relação entre duas pessoas, igualmente autónomas e 
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livres" (p.59). "Sendo assim o doente é autónomo, não está submetido ao médico e tem 

o direito de participar nas decisões que lhe são propostas e a liberdade de as aceitar ou 

não, depois de convenientemente informado dos fundamentos dessas decisões" (Serrão, 

1996b, p.61). 

As situações de emergência são uma excepção à doutrina do consentimento informado, 

porque as pessoas se encontram numa situação de particular vulnerabilidade, e não 

podem dar o seu consentimento de modo a legitimar as intervenções médicas 

necessárias. 

O Explanatory Report to the Convention on Human Rights and Biomedicine (Conselho 

da Europa, 1997b), enuncia as condições que permitem a intervenção das equipas de 

emergência sem o consentimento do doente ou do seu representante legal: 

1. Nas situações de emergência e que impeçam os prestadores de cuidados de 

obter o consentimento por parte da vitima ou do seu representante legal. No 

entanto, mesmo em situações de emergência os profissionais de saúde 

devem efectuar um esforço razoável na tentativa de conhecer a vontade 

do doente. 

2. Esta possibilidade encontra-se limitada apenas às intervenções médicas4 que 

não possam ser adiadas, como por exemplo as situações que envolvem risco 

de vida. As que possam ser adiadas sem consequências para o doente não são 

contempladas. 

3. As intervenções devem ser efectuadas tendo em conta o benefício imediato 

do doente. 

4 O termo intervenção envolve todos os actos médicos em particular as intervenções destinadas a efectuar 
cuidados preventivos, actos diagnósticos, tratamentos, reabilitação ou pesquisa. Ver artigo 4.° da 
Convenção. 
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4. As intervenções médicas que possam ser adiadas sem prejuízo para a saúde 

do doente, e no caso deste estar incapacitado, só deverão ser efectuadas com 

o consentimento dos familiares que o possam representar. Na 

impossibilidade dos familiares o representarem, caberá aos profissionais de 

saúde, aos juízes ou às Comissões de Ética, a deliberação da decisão. 

Várias referências a este assunto, podem ser encontradas em normas jurídicas, em 

Portugal. O Código Penal Português5 no Capítulo III - Causas que excluem a ilicitude e 

a culpa, do Título II - De facto, Artigo 39.° (Consentimento Presumido) regula a 

protecção da Pessoa Jurídica6, face a situações de doença, em que esta se encontra 

especialmente vulnerável. O Artigo 39.° prevê a possibilidade do consentimento livre 

ser substituído pelo consentimento presumido, se determinadas condições se 

verificarem: 1) "Ao consentimento efectivo é equiparado o consentimento presumido; 

2) "Há consentimento presumido quando a situação em que o agente actua permitir 

razoavelmente supor que o titular do interesse juridicamente protegido teria eficazmente 

consentido no facto, se conhecesse as circunstâncias em que este é praticado" (Rocha & 

Cruz, 1998, p.44). 

Este artigo, confere protecção acrescida às pessoas que não são capazes de se 

autodeterminar, em virtude de situações de doença, presumindo que estas dariam o seu 

consentimento para a realização de intervenções médico-cirúrgicas, se para tal se 

encontrassem aptas. A menos que estas tivessem, anteriormente, manifestado uma 

vontade contrária em relação às intervenções a que vão ser submetidas. 

5 Aprovado pelo Decreto-lei n.° 48/95, de 15 de Março. 
6 "Pessoa Jurídica é a entidade que pode ser titular de direitos e estar adstrita ao cumprimento de 
obrigações. Assim, todas as pessoas humanas adquirem personalidade jurídica no momento do seu 
nascimento completo e com vida, como refere o artigo 66.° n.° 1 do Código Civil" (Vaz, 1996,p.27). 
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O Código Penal Português no Livro II Especial, Capítulo IV - Dos crimes contra a 

liberdade pessoal, Artigo 156.° (Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos 

arbitrários) regula a protecção da pessoa jurídica face a intervenções ou tratamentos sem 

o consentimento do doente. De acordo com o ponto 2 do Artigo 156.° "o facto não é 

punível quando o consentimento só puder ser obtido com adiamento que implique 

perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde" (Vaz, 1996, p.61). 

Outro problema relacionado com o principio do respeito pela autonomia dos doentes e 

que impossibilitam a auto determinação é a incapacidade de uma pessoa decidir sobre 

as opções que mais lhe convêm. Nestas condições a vontade expressa pelo doente não é 

genuína. 

Estas questões têm ganho relevo à medida que as decisões médicas, em relação a 

doentes cuja capacidade de auto determinação é questionável (devido a problemas de 

saúde como a depressão, o delírio, e a demência) têm que ser tomadas. Por competência 

entende-se "the ability to understand the information needed to make a treatment 

decision and to appreciate the reasonability foreseeable consequences of that decision" 

(Singer & Gordon, 1995, p. 164). 

Singer e Gordon (1995) defendem que não existe nenhum teste de avaliação da 

competência fiável que possa ser aplicado aos doentes. Assim Elizari (1996), defende 

que o modo como uma pessoa diariamente comunica, a compreensão das informações 

recebidas, a capacidade de raciocínio sobre diversas alternativas, constituem índices 

válidos para avaliar a competência de uma pessoa. 
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Uma questão intimamente relacionada com a problemática da tomada de decisões no 

fim da vida, e para a qual não existe consenso, pode ser enunciada do seguinte modo: 

Quem decide pelos adultos, previamente competentes, mas que devido a situações de 

doença, se encontram definitivamente incapacitados de manifestar a sua vontade no que 

diz respeito às opções terapêuticas propostas? 

Para Singer e Gordon (1995) uma pessoa incompetente, num plano teórico, mantém o 

direito para tomar decisões sobre os cuidados de saúde, mas esse direito deve ser 

exercido por outra pessoa em seu nome. O objectivo é alcançar a decisão que o doente 

tomaria, se capaz. 

No caso de se verificar a incapacidade de um doente, alguém terá de tomar as decisões 

em seu nome. Três posições podem ser adoptadas: agir segundo o melhor interesse do 

doente; averiguar qual teria sido a sua vontade baseado nos seus valores e concepção de 

vida; respeitar os desejos previamente manifestados pelo doente. 

3.1 - O critério do melhor interesse do doente 

Agir no melhor interesse do doente ou pelo menos não o prejudicar é desde Hipócrates 

o fundamento principal da ética aplicada à medicina. Este princípio, que remonta à 

antiguidade clássica, mantém-se actual nos dias de hoje. O código deontológico da 

Ordem dos Médicos Portugueses, no Capítulo II - Deveres dos médicos, Artigo 6.°, 

ponto 2 enuncia: "O médico não deve considerar o exercício da Medicina como uma 

actividade orientada para fins lucrativos, sem prejuízo do seu direito a uma justa 
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remuneração, devendo a profissão ser fundamentalmente exercida em benefício dos 

doentes e da comunidade" (Ordem dos Médicos, 2000, p.l). 

Os princípios da beneficência e da não maleficência impõem ao médico a necessidade 

de avaliar os benefícios e os riscos potenciais de qualquer intervenção médica proposta. 

A relação entre médico e doente é uma relação fiduciária, baseada na confiança, em que 

o médico responde com o seu saber a um pedido de ajuda por parte de um doente. Face 

aos sintomas e mal-estar referido pelo doente, o médico elabora um diagnóstico e 

propõe uma orientação terapêutica com o objectivo de curar o doente ou de aliviar os 

sintomas. 

O critério do melhor interesse segundo Beauchamp e Childress (1999) antes de ser 

aplicado na medicina, para a tomada de decisões de doentes adultos previamente 

competentes mas que devido a situação de doença se encontram incapazes de se 

auto-determinarem, já era amplamente utilizado na sociedade, como por exemplo, na 

responsabilidade dos pais face aos filhos, e na obrigação dos primeiros actuarem de 

acordo com o melhor interesse dos segundos. 

No caso de um doente incompetente, e de não serem conhecidas as preferências de 

tratamento face a uma determinada situação clínica, de acordo com Beauchamp e 

Childress (1999), o mais adequado é utilizar o critério do melhor interesse. 

Os autores salientam que de acordo com o critério do melhor interesse, no caso de um 

adulto incompetente, o seu substituto deve determinar qual é o melhor benefício que 

este poderia alcançar entre as diversas opções. O critério do melhor interesse aspira a 
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atingir o bem-estar de uma pessoa avaliando sistematicamente as diferentes opções de 

tratamento e tendo em conta a dor, o sofrimento e a possibilidade de cura. 

Para a BMA (2001 d) os profissionais de saúde têm o dever de proporcionarem cuidados 

de saúde que beneficiem os doentes. Neste contexto, benefício significa "an advantage 

or net gain for the patient but is broader than simply whether the treatment achieves a 

particular physiological goal. It includes both medical and other, less tangible, benefits" 

(p.l). 

Dawson (2002) alerta para a necessidade de clarificar a definição de melhor interesse. 

Para este autor duas questões imediatamente se colocam: Como definir o melhor 

interesse e como o alcançar? 

O autor define melhor interesse em termos de maximização da qualidade de vida de um 

doente ou de um bem. "This means that the health care team will have to assess and 

weight against each other different, and possibly competing, factors" (Dawson, 2002, 

p.2). Isto pode ser alcançado independentemente dos desejos, das convicções e dos 

valores dos doentes, no caso destes se encontrarem incompetentes para decidirem. 

Para melhor compreender a abordagem objectiva do melhor interesse, Dawson (2002) 

estabelece uma distinção filosófica entre necessidade e querer. Para explicar esta 

diferença, recorre a um caso de um doente diabético insulino-dependente. "She needs 

insulin, regardless of whether she desires it or knows she needs it. Such a diabetic who 

lived in fifteenth century would still need insulin, even if she did not know anything 

about it" (Dawson 2002, p.3). Nesta abordagem, a necessidade não é determinada por 
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factores individuais e subjectivos relacionados com as preferências das pessoas, mas por 

factores objectivos relacionados com a natureza humana e com a necessidade de 

cuidados de saúde. 

Os defensores do critério do melhor interesse argumentam que esta abordagem constitui 

o modo mais adequado de proteger o interesse dos doentes incompetentes. O principal 

objectivo consiste em avaliar o melhor interesse do doente e não aquilo que ele possa 

eventualmente pensar sobre determinado assunto. 

Contudo, os opositores deste ponto de vista, alertam para o perigo de potenciais abusos 

e argumentam que "this judgement need have nothing to do with majority of people 

might choose in such circumstances" (Dawson, 2002, p.3). 

Esta tese é defendida por Carmel (1999), uma vez que salienta que os profissionais de 

saúde que agem no melhor interesse dos doentes, de acordo com critérios médicos 

objectivos, são maus intérpretes dos interesses e da vontade dos doentes. 

A este respeito Wuermeling (1999) afirma que "...the doctor only knows, what in his 

own - the doctor - opinion should be the will of the patient. Anyhow there is often a 

difference between what is and what should be" (p.54). Para Wuermeling (1999), a 

competência clínica por vezes não é suficiente para decidir o que fazer e nestes casos 

cabe ao doente decidir de acordo com as suas preferências. Dois casos são referidos 

pelo autor: tolerar a quimioterapia e ganhar algum tempo de vida mas simultaneamente 

perder qualidade de vida, ou resignar-se de lutar pela vida e decidir morrer em paz. 
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A qualidade de vida é referida, frequentemente, quando são abordadas as escolhas em 

fim de vida. Questiona-se sobre que qualidade de vida poderemos oferecer quando a 

perspectiva de cura é nula, e sobre o que será mais benéfico para o doente: mais tempo 

de vida ou uma vida com mais qualidade. Mas na verdade, quando falamos de qualidade 

de vida estamos a entrar no domínio da subjectividade, e cada um de nós encara a 

qualidade de vida em termos individuais. 

O número de estudos sobre a qualidade de vida no contexto dos cuidados de saúde 

cresceu nos últimos anos (Mcberg, 1993), o que reflecte, segundo Macduff (2000) a 

necessidade de olhar para além da doença, em direcção a uma visão mais holística da 

pessoa. O conceito de qualidade de vida atinge visibilidade nos cuidados de saúde, a 

partir do momento em que o bem-estar dos doentes, e não apenas a cura da doença, é 

salientado nas suas diferentes dimensões: física, cognitiva, emocional e espiritual. 

3.2- O critério do juízo substitutivo 

O critério do juízo substitutivo baseia-se no princípio da autonomia e direito à 

intimidade. Para Beauchamp e Childress (1999) o critério do juízo substitutivo parte da 

premissa que um doente incompetente tem os mesmos direitos de um doente 

competente, incluindo o direito de decidir sobre os cuidados de saúde da sua 

preferência. Como a pessoa em causa é incapaz de se auto-determinar, é necessário 

nomear um substituto, com a condição deste se colocar na posição da pessoa 

incompetente, com a finalidade de tomar as decisões que esta tomaria caso fosse 

competente. 
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O critério do juízo substitutivo só deverá ser aplicado no caso de se tratar de pessoas 

previamente competentes, mas que devido a situações patológicas se encontram 

incapazes de se auto-determinarem, e existam razões suficientes para acreditar que seja 

possível tomar uma decisão que a pessoa em causa também tomaria. Neste caso, o 

substituto deveria ter uma relação íntima com a pessoa em causa, conhecendo as suas 

opiniões e os seus valores, de modo a responder à pergunta: Que desejaria o doente 

nestas condições? 

Em Portugal, a família ainda ocupa um lugar de destaque nas relações em sociedade, 

pelo que sendo ela que melhor conhece o doente, é legítimo que seja ela que o 

represente. Se por algum motivo, a família não se encontrar em condições de o fazer, 

caberá aos profissionais de saúde, conforme a importância das decisões a tomar, 

representá-lo, fundamentado no princípio da beneficência. Porque não existe um valor 

hierárquico entre os princípios, pois não são valores absolutos, a autonomia em algumas 

situações pode ser preterida por outros princípios éticos como a beneficência, não 

maleficência e a justiça. 

Porém, de acordo com Engelhardt (1998) no caso de um doente incompetente, os 

familiares próximos que o representam fazem-no geralmente sem directrizes prévias que 

possam transmitir a autoridade moral e deste modo, os tutores não podem ser 

considerados uma extensão da liberdade individual de outra pessoa. 
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3.3- O critério da autonomia 

Segundo Beauchamp e Childress (1999) este critério apenas se aplica a doentes 

incompetentes, mas previamente autónomos e que terão manifestado uma decisão ou 

preferência de tratamento sobre uma situação específica. Estes autores defendem que no 

caso de se tratar de doentes incompetentes, se deve respeitar as decisões autónomas 

manifestadas no passado, sobre questões relacionadas com o próprio. Sempre que as 

decisões prévias sejam conhecidas e estejam directamente relacionadas com uma 

situação de saúde específica, devem ser respeitadas. 

A utilização do critério da autonomia não é isenta de polémica, uma vez que por 

definição, só às pessoas competentes é reconhecido o direito de tomar decisões médicas 

sobre assuntos que lhes dizem respeito. O respeito pelo princípio da autonomia requer 

que o doente receba a informação e o apoio necessário para poder decidir, em 

consciência e liberdade, sobre os cuidados de saúde que mais lhe convêm. Porém, nas 

situações de incompetência o doente "não se encontra informado da sua situação clínica 

no momento em que surge a sua incompetência" (Nunes, 1996, p.140). 

Outro argumento que é frequentemente enunciado, consiste no facto de a vontade do 

doente ser susceptível de sofrer alterações durante as diversas fases da vida, não sendo 

certo que a vontade anteriormente manifestada, principalmente nas situações em que 

decorre um período de tempo bastante longo, se mantenha. 

As vantagens inerentes a este critério abrangem o incremento da comunicação entre os 

profissionais de saúde e o doente, e a diminuição dos diferendos legais entre estes. 
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Outro aspecto positivo frequentemente enunciado é o respeito pelo princípio da 

autonomia do doente incluindo o direito deste a recusar tratamento médico não desejado 

no fim da vida, no caso de não se encontrar competente para decidir, evitando assim o 

prolongamento artificial da vida e o prolongamento do sofrimento. 
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4 - O PRIMADO DA LIBERDADE DA PESSOA 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, adoptada e proclamada pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, na sua resolução 217A (III) de 10 de Dezembro 

de 1948, no artigo 1.° proclama que, "Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade" (p.l). 

Do ponto de vista filosófico, a noção de dignidade humana como característica comum 

a todas as pessoas alicerçada na natureza da espécie humana, é o fundamento do 

princípio do respeito pela autonomia. 

A ética Kantiana, verdadeiro pilar do pensamento moral ocidental, centrada sob a noção 

de dever e autonomia da razão, foi a primeira a tematizar a liberdade como autonomia 

da pessoa moral. Kant preconiza a autonomia da razão, na qual o homem formula para 

si próprio a sua lei, em oposição à heteronomia ética, em que a lei procede do exterior e 

à qual o homem se submete. A lei moral é aquilo que impõe, sem condições, a vontade 

racional. 

A moral Kantiana surge como imperativo categórico, na medida que vale por si, sem 

necessidade ou possibilidade de outra justificação que não seja o valor absoluto como 

lei da razão. A fórmula fundamental do imperativo categórico diz-nos: "Age apenas 
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segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal" (Kant, 2001, p.59). 

A moral Kantiana, diz como devemos agir e não o que temos que fazer para atingir 

determinados fins. Contudo, dizer que a máxima da minha acção deve permanecer 

válida quando universalizada, é dizer que ela deverá permanecer válida para todos os 

sujeitos racionais. 

A segunda fórmula do imperativo categórico diz-nos: "Age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como um meio " (Kant, 2001, p.69). 

Neste sentido, aponta para a recusa da instrumentalização do outro, pois o homem é um 

fim em si mesmo. Kant faz a distinção entre dois tipos de valores, o valor instrumental 

das coisas e o valor intrínseco e incondicional que pertence aos seres racionais. "O 

homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, 

não só como meio para uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em 

todas as suas acções, tanto nas que se dirigem a ele como nas que se dirigem aos outros 

seres racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente como um fim." 

(Kant, 2001, p.68). 

A terceira fórmula do imperativo categórico diz-nos: "Age de tal maneira que a vontade 

pela sua máxima se possa considerar a si mesma ao mesmo tempo como legisladora 

universal" (Kant, 2001, p.76). O conceito segundo o qual todo o ser racional, deve ser 

considerado como legislador universal, induz um outro conceito, o Reino dos Fins. Aí 
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as coisas têm um "preço", as pessoas (seres racionais) têm uma "dignidade". "Quando 

uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela um equivalente; mas quando uma 

coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então tem uma 

dignidade" (Kant, 2001, p.77). A dignidade de um ser racional advém da sua 

autonomia, ou seja, da sua vontade ser considerada legisladora universal, autora da sua 

própria lei, à qual se submete. 

A lei moral baseia-se na autonomia e não aceita qualquer fonte exterior, seja ela a 

sociedade, Deus ou a natureza. A liberdade é imprescindível à lei moral, pois não ser 

livre, equivale a não ser sujeito moral. Como tal, o sujeito nunca poderá ser 

responsabilizado pelas suas acções. A ética do dever, da liberdade e da universalização, 

privilegia o respeito dos seres racionais autónomos, que agem livremente e que são 

capazes de fundamentar as suas formas de agir. 

4.1- O consentimento prévio informado 

Proteger a autonomia da pessoa humana, quando recorre aos cuidados de saúde é a 

finalidade do consentimento informado. Este princípio encontra-se consagrado em 

diversos documentos, como o Código de Nuremberga de 1947, a Convenção do 

Conselho da Europa sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina de 1997, e a 

Declaração de Helsínquia (modificada em Edimburgo). 

Face a situações de doença, é importante que as pessoas escolham ou participem 

activamente nos cuidados de saúde, exercendo assim o seu direito de autodeterminação. 
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Se uma pessoa estiver em condições de deliberar sobre a sua vontade, as directrizes 

prévias não são necessárias. Porém, nem sempre a pessoa se encontra em condições 

para exercer o seu direito a tomar decisões sobre os cuidados de saúde no fim da vida. 

Para Elizari (1996), se em alguns casos não restam duvidas sobre os cuidados a prestar, 

"... noutros, em que legitimamente se podem tomar opções diversas, o conhecimento 

dos desejos do indivíduo concreto facilitará, então, a tarefa dos familiares e dos 

profissionais" (p.190). 

Com o intuito de proteger as pessoas competentes que expressaram previamente o seu 

consentimento, no sentido de aceitar ou de recusar tratamento médico, em situações 

futuras de cuidados de saúde em que se encontrem desprovidos de capacidade para 

expressar as suas opiniões relativamente a intervenções médicas, foi elaborado o Artigo 

9.° da Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, denominado vontade 

anteriormente manifestada. 

Este artigo, declara que "a vontade anteriormente manifestada no tocante a uma 

intervenção médica por um paciente que, no momento da intervenção, não se encontre 

em condições de expressar a sua vontade, será tomada em conta" (Conselho da Europa, 

1997a, p.4). 

De acordo com o Explanatory Report to the Convention on Human Rights and 

Biomedicine (Conselho da Europa, 1997b), o artigo 9.° abrange as situações de 

emergência, já anteriormente referidas, e as situações clínicas em que seja previsível 

que as pessoas que sofrem de uma doença crónica progressiva, percam a capacidade de 
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expressar o seu consentimento, como por exemplo, no caso das doenças neurológicas 

degenerativas. 

Porém, ter em consideração os desejos previamente expressos, não significa que sejam 

necessariamente respeitados. Para que a vontade anteriormente manifestada por um 

doente seja tida em consideração, é necessário que esta se aplique a uma situação clínica 

específica e que seja consensual com a evolução tecnológica e científica da medicina. 

4.2- A directiva antecipada de vida 

Segundo Emmanuel, von Gunten e Ferris (1999c) uma directiva antecipada de vida, é 

um processo de planeamento de cuidados de saúde para o futuro, perante a 

eventualidade do doente se tornar incapaz de tomar as suas decisões. A vontade 

anteriormente expressa pelo doente tem como fundamento o respeito pelo princípio da 

autonomia e pode pronunciar-se através de uma directiva antecipada de vida. 

A origem da directiva antecipada de vida remonta a 1976, onde no Estado Norte-

Americano da Califórnia "The Natural Dead Act" foi legalmente reconhecido 

(Blondeau, Valois, Keyserlingk, Hébert & Lavoie, 1998). Em Dezembro de 1991, nos 

Estados Unidos da América, e como reflexo do caso Cruzan, foi aprovado o "Patient 

Self Determination Act" que confere um estatuto legal às directivas antecipadas de vida 

e ao direito de recusar cuidados de saúde, nomeadamente cuidados de suporte de vida 

na fase terminal da vida (Elizari, 1996). 
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Blondeau et al (1998) reconhecem a importância das directivas antecipadas de vida e 

consideram-nas um fenómeno social em ascensão e um tópico actual da investigação em 

cuidados de saúde. Para estes autores, as directivas antecipadas de vida conferem às 

pessoas uma oportunidade para exercer um certo controlo sobre os cuidados de saúde no 

fim da vida, nomeadamente sobre o suporte de vida. 

Num estudo realizado na Suécia por Eisemann e Richter (1999) sobre a receptividade às 

directivas antecipadas de vida, mostra que "among our representative general 

population sample in northern Sweden almost 80% regarded it as extremely or very 

important to document in advance directive the level of care they would like to get in 

the event of an acute life threatening illness" (p.l). 

Hoje em dia, um número crescente de pessoas que recorrem aos cuidados de saúde, 

desempenham um papel activo na prossecução da sua saúde e têm uma visão clara sobre 

o tipo de tratamentos que querem evitar. E não só nos Estados Unidos da América, mas 

também noutros países culturalmente distintos como o Canadá, o Reino Unido, a 

Finlândia e a Suécia. 

Embora as directivas antecipadas de vida estejam frequentemente associadas à recusa 

prévia de determinados tipos de tratamento nomeadamente no fim da vida, também é 

possível requerer previamente tratamento de suporte de vida. Em determinadas 

situações, as pessoas doentes requerem tratamento de suporte de vida, mesmo quando 

os benefícios são muito reduzidos e os riscos muito elevados, provocando sofrimento e 

prolongamento artificial da vida sem esperanças de recuperar a saúde. 
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Porém, o facto de uma pessoa exigir um determinado tipo de tratamento não significa 

que este seja proporcionado. A decisão de prestar cuidados médicos recai em último 

lugar no médico assistente, e este não é obrigado a prestar cuidados de saúde que são 

contrários aos seus julgamentos clínicos. Neste sentido a BMA (200le) defende que 

"there is no obligation to provide any treatment which is clearly contrary to an 

individual's health interests. A life-prolonging treatment may, for example, prolong life 

but result in severe pain or loss of function so that overall it produces extreme harm to 

the patient" (p.2). 

A directiva antecipada de vida é uma extensão do princípio do respeito pela autonomia e 

pode ser efectuada através da nomeação de um representante pelo doente a quem são 

conferidos poderes para decidir em seu nome, e através de um testamento de vida, onde 

são expressas indicações sobre os cuidados de saúde desejados. 

A directiva antecipada de vida pode ser considerada um documento com duas partes 

complementares. Na primeira parte é nomeado um representante. Se tal não for 

possível, ou porque a pessoa vive sozinha ou porque as pessoas que conhecem não 

reúnem as condições necessárias para a representar, não deverá ser nomeada nenhuma 

pessoa. Na segunda parte, se necessário, serão expressas as instruções sobre os cuidados 

de saúde desejados. 

4.2.1- A nomeação de um representante 

A nomeação de uma pessoa em quem se confia para seu representante, de modo a tomar 

decisões sobre tratamentos médicos em seu nome, é a finalidade deste procedimento. 
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Enquanto os testamentos de vida implicam que as escolhas de tratamento sejam 

tomadas previamente, a nomeação de um representante permite que este, de acordo com 

os valores e objectivos do doente, interprete a vontade da pessoa tutelada no que diz 

respeito ao consentimento em relação a determinados tratamentos. 

A nomeação de um representante, com a finalidade de tomar decisões sobre os cuidados 

de saúde no caso de uma pessoa se encontrar incapacitada para o fazer, é uma decisão 

extremamente importante. Caso contrário, os profissionais de saúde, os familiares ou 

em último caso, um tutor legal nomeado pelo tribunal, serão chamados a tomar decisões 

em nome das pessoas incompetentes. 

Engelhardt (1998) alega que os tutores que não são escolhidos pelas pessoas que 

representam, não podem ser considerados uma extensão moral dessas pessoas. A 

condição do tutor, pode depender se ele recebe ou não a autoridade por parte do doente 

para o nomear. 

Nem sempre os familiares são os melhores representantes da pessoa doente, uma vez 

que devido aos fortes laços afectivos que os unem à pessoa doente, sentem extrema 

dificuldade em tomar decisões que envolvam os cuidados no fim da vida. Por outro 

lado, mais importante do que as relações parentais, são as relações de confiança que se 

estabelecem entre a pessoa doente e a pessoa responsável por o representar. 

Após o processo de nomeação do representante, este, perante a eventualidade do 

tutelado se encontrar incompetente para decidir, poderá tomar decisões sobre os 

diversos tipos de tratamento, incluindo os tratamentos de suporte de vida. Isto é, o 
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representante elegido terá de concordar para que um tratamento se concretize, pode ter 

de escolher um entre diferentes tipos de tratamento e decidir quando determinado 

tratamento não deve ser aplicado, de acordo com os desejos e interesses do doente. 

O papel do tutor consiste em tomar as decisões sobre os cuidados de saúde em nome do 

tutelado, tendo em conta os desejos previamente expressos e os valores e objectivos de 

vida manifestados. De acordo com o New York Department of Health (2003), "your 

agent must follow your oral and written instructions, as well as your moral and religious 

beliefs" (p.4). O objectivo é que o tutor aja do mesmo modo que a pessoa que representa 

agiria, caso se encontrasse competente para o fazer. 

Para que esta meta seja atingida, é necessário envolver o representante no planeamento 

dos cuidados do fim da vida, de modo que este conheça as preferências expressas pelo 

doente, bem como os seus valores e a sua história de vida. Tanto a pessoa doente como 

o seu representante, necessitam de informação adequada, de tempo para reflexão e para 

troca de pontos de vista, de maneira a tomar decisões informadas. 

A definição de termos médicos de modo que ambos possam compreender, a explicação 

dos prós e contras de determinado tipo de tratamentos, como por exemplo a ventilação 

artificial, o reconhecimento que determinado tratamento pode ser suspenso em qualquer 

altura desde que os objectivos definidos não sejam atingidos, são elementos importantes 

que necessitam de esclarecimento pela equipa de saúde. A reconstituição de possíveis 

cenários e das possíveis decisões que os representantes irão enfrentar, são exercícios 

que ajudam a clarificar o tipo de cuidados desejados no fim da vida e eliminar mal 

entendidos. 
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Como é impossível abranger todos os cenários relacionados com a tomada de decisões 

no fim da vida, a importância do representante é fundamental, uma vez que baseado nos 

valores de vida da pessoa doente, este poderá tomar opções face a factores inesperados e 

que não foram devidamente planeados. Por exemplo, a simples declaração "eu não 

aceito estar conectado a um ventilador" pode não corresponder à verdadeira motivação 

da pessoa, por exemplo caso a ventilação ocorra durante um período curto de tempo e 

permita retomar as suas actividades vida. 

A AMA (1995) publicou um documento Health Care Advance Directive, para a 

nomeação de um representante (Anexo 1). Este documento entra em vigor, após a 

pessoa que subscreveu a directiva antecipada de vida, ficar impossibilitada de decidir ou 

comunicar as suas preferências em relação aos cuidados de saúde. 

Neste documento, o subscritor para além de indicar os seus representantes legais, 

enuncia as condições em que estes podem exercer a sua autoridade, nomeadamente em 

recusar ou consentir tratamento de suporte de vida, ter acesso à informação sobre os 

cuidados de saúde, decidir a admissão ou a alta em instituições de saúde e autorizar 

qualquer medicação ou procedimento com o intuito de aliviar a dor mesmo se daí 

resultar (não intencionalmente) a morte. 

4.2.2 - O testamento de vida 

O testamento de vida é um documento escrito através do qual uma pessoa expressa 

antecipadamente os seus desejos sobre os cuidados de saúde que mais lhe convêm, no 

caso de se encontrar incompetente para se auto-determinar. Estas instruções são 
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geralmente conhecidas por "Living Will". Para Blondeau et al. (1998), "Living Will" é 

um documento através do qual, uma pessoa lúcida, expressa a sua recusa em ser 

submetida a tratamento de suporte de vida no decorrer de uma doença terminal, e assim 

evitar que a sua vida seja artificialmente mantida. 

O testamento de vida, confere aos doentes o direito de antecipadamente, conceder ou 

retirar o consentimento para cuidados de saúde específicos, incluindo tratamento de 

suporte de vida. 

O suporte de vida, destina-se a substituir um ou mais órgãos numa situação de falência, 

quando o doente tem condições de tratamento que lhe permita recuperar a sua saúde, e é 

utilizado por um período de tempo suficiente para estabilizar a função afectada. Porém, 

por vezes o organismo nunca retomará a capacidade de funcionar sem suporte de vida, 

ou caso seja possível remover o suporte de vida, a qualidade de vida da pessoa afectada 

é muito pobre. 

Assim, é importante compreender que existem situações clínicas para as quais o suporte 

de vida é benéfico e outras para as quais acarreta sofrimento atroz, sem qualquer 

melhoria na qualidade de vida da pessoa. 

A decisão de rejeitar ou de consentir este tipo de tratamento é do foro pessoal. Quando 

alguém recebe informação sobre determinados tratamentos é necessário que entenda 

quais os objectivos do tratamento e de que modo poderão contribuir para beneficiar a 

sua saúde. Dos diversos tipos de tratamento médico considerados de suporte de vida, a 
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nutrição e hidratação artificial, a reanimação cardiopulmonar e a ventilação mecânica, 

assumem particular destaque. 

A nutrição e hidratação artificial são especialmente benéficas quando utilizadas em 

situações nas quais a pessoa afectada possa recuperar a sua saúde. Por exemplo, nas 

doenças crónicas do foro gastro-intestinal, com comprometimento da absorção dos 

nutrientes, a alimentação parentérica contribui decisivamente para a melhoria da 

qualidade de vida. Porém, quando este tipo de tratamento é proposto em doentes em 

fase avançada e irreversível da doença, obviamente, não vai reverter o curso da doença 

nem melhorar a qualidade de vida. 

A reanimação cardiopulmonar quando realizada prontamente, em pessoas com doença 

súbita, pode salvar vidas. No entanto, no que diz respeito à aplicação da reanimação 

cardiopulmonar em doentes em fim de vida, os resultados são desanimadores. 

A ventilação mecânica, é utilizada para assistir durante períodos curtos de tempo, 

pessoas em falência respiratória até que estas recuperem a sua função. Pode ser utilizada 

durante longos períodos de tempo, em pessoas com problemas crónicos como no caso 

de traumatismo vertebro-medular, melhorando a qualidade de vida. Porém, em doentes 

em fim de vida, apenas contribui para o prolongamento artificial da vida até que os 

outros sistemas orgânicos entrem também em falência, uma vez que a situação 

patológica não é revertida. 

Uma questão frequentemente enunciada, é o facto de que, para muitos profissionais de 

saúde, doentes e seus familiares, existem diferenças entre não iniciar um tratamento de 
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suporte de vida e suspender um tratamento já iniciado. Existe a convicção que uma vez 

iniciados tratamentos de suporte de vida, estes não podem ser retirados, uma vez que 

constituiria uma prática de eutanásia. 

No entanto, não existe diferenças do ponto de vista ético entre não iniciar ou retirar este 

tipo de tratamento, de acordo com a vontade expressa peio doente. É eticamente 

aceitável suspender o tratamento de suporte de vida que já não oferece benefícios, 

mesmo se daí resultar a morte da pessoa. É a progressão da doença e não a retirada do 

suporte de vida, que provoca a morte. 

Um aspecto fundamental na concepção de um testamento de vida consiste em 

especificar, para uma determinada situação clínica, o tipo de tratamentos que se deseja 

ou rejeita. "You should say the kind of treatment that you do not want, such as 

respirator or chemotherapy, and describe the medical condition when you would refuse 

the treatment, such as when you are terminally ill or permanently unconscious with no 

hope of recovering" (New York Department of Health, 2003, p.l). 

Caso contrário, se as instruções sobre o tratamento são vagas, como por exemplo "eu 

não quero medidas heróicas", podem não ser respeitadas, prevalecendo neste caso o 

princípio da beneficência. 

Por outro lado, para que um testamento de vida seja considerado válido, a pessoa, no 

momento em que expressa a sua vontade, tem que ser competente, agir livre de pressões 

e dispor de informações por ela compreendidas, de modo a tomar uma decisão 
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autónoma. Os procedimentos requeridos para o consentimento informado livre e 

esclarecido, aplicam-se na íntegra ao consentimento prévio. 

O consentimento prévio deve ser dado livremente sem recurso a medidas de coacção 

física ou psicológica, ou dependentes da influência de terceiros. Embora a liberdade 

individual total seja uma utopia, existe sempre uma "margem de manobra" na qual a 

pessoa pode optar. 

Para que uma escolha seja possível, é necessário que haja informação, de modo que a 

pessoa possa optar e tomar decisões responsáveis. Segundo Elizari (1996) "...a 

informação não deve pretender inundar o paciente com um amontoado de dados, mas 

oferecer-lhe os conteúdos fundamentais para uma opção realista acerca do seu 

tratamento e de acordo com os seus próprios valores e objectivos" (p.244). 

Diversos modelos têm sido propostos, para a transmissão da informação na relação 

entre profissionais de saúde e utentes. O mais comum é o modelo profissional, em que é 

revelado ao doente os dados fixados pelo costume, de acordo com o estado actual dos 

conhecimentos médicos. Outro modelo para transmitir informação é o subjectivo. Este 

tem como referência as necessidades personalizadas e individualizadas de um doente 

particular. As informações devem ser adequadas às circunstâncias clínicas e às 

condições sociais, culturais e psicológicas da pessoa alvo dos cuidados. 

Para que a autorização ou a permissão dada seja válida, é necessário que a informação 

revelada seja compreendida. Se a informação transmitida for deturpada pelo receptor 

devido a diversas circunstâncias, a decisão autónoma será comprometida. 
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A Comissão Nacional de Bioética Italiana (1992, cit in Salvineli, 2001, p.189) definiu 

algumas directrizes para orientar os profissionais de saúde e, que a título de exemplo, 

são enunciadas: 

- "Em caso de doenças importantes e de processos de diagnóstico e de terapia 

prolongados, a relação médico-paciente nâo pode limitar-se a um 

encontro único e fugaz. 

- O médico deve possuir suficientes dotes de psicologia para conseguir 

compreender a personalidade do paciente e a sua situação ambiental, a fim 

de poder orientar, segundo essas bases, o seu comportamento ao dar as 

informações. 

- As informações que, porventura, possam causar preocupação e sofrimento 

especiais ao doente deverão ser comunicadas com cuidado, usando-se 

terminologias não traumatizantes e sempre relacionadas com elementos aptos 

a deixar a esperança de uma possibilidade de sucesso, embora difícil. 

- As informações relativas ao programa diagnóstico e terapêutico deverão ser 

verdadeiras e completas, mas limitadas àqueles elementos que a cultura e a 

condição psicológica do paciente estiverem em condições de receber e de 

aceitar, evitando-se exageradas concretizações de dados (percentagens 

exactas - além do mais, dificilmente definíveis - de complicações, de 

mortalidade, de insucessos funcionais) relativos aos aspectos científicos do 

tratamento. Em todo o caso, o paciente deverá ser posto em condições de 

exercer correctamente os seus direitos e de, portanto, formar uma vontade 

que seja efectivamente real em relação às hipóteses e às alternativas que lhe 

são propostas. 
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- A responsabilidade de informar o paciente recai, em primeiro lugar, na 

estrutura pública e, em todo o caso, em quem tem a tarefa de efectuar ou 

coordenar os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

- O pedido dos familiares para serem dadas ao paciente informações não 

verídicas não é vinculativo. O médico tem o dever de dar ao doente 

informações necessárias para que ele possa enfrentar responsavelmente a 

realidade, mas atendendo sempre aos critérios de prudência, sobretudo nas 

questões de terminologia, já enunciados". 

O planeamento de um testamento de vida deverá ser encarado como um processo e não 

como um acontecimento. Um processo em que a pessoa doente identifica e clarifica os 

valores e os objectivos importantes para si e que deseja ver assegurados no futuro. Este 

processo pode e deve envolver o doente, o médico assistente, os familiares e amigos, de 

modo que conste do boletim clínico e que seja do conhecimento das pessoas incluídas 

no circulo de relações pessoais do doente. 

No caso dos valores e objectivos de vida de uma pessoa se alterarem com o decorrer do 

tempo, com a progressão da doença ou porque novas descobertas foram efectuadas no 

campo da medicina, é possível cancelar o testamento de vida inicial e subscrever outro, 

se tal for a sua vontade. Se tal suceder, é necessário comunicar ao médico assistente e 

aos familiares a existência de um novo testamento de vida, com novas directrizes de 

tratamentos, de acordo com um novo sistema de valores ou baseado em novas 

descobertas científicas 
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Diversos modelos de testamentos de vida podem ser utilizados para registar as 

instruções sobre os cuidados de saúde desejados, contudo uma simples carta também 

pode ser utilizada. Elizari (1996) refere dois tipos de documentos frequentemente 

utilizados: o modelo religioso e o modelo laico. 

O modelo religioso (Anexo 2), alicerçado nos valores da vivência cristã, assenta em 

vários requisitos entre os quais a recusa inequívoca da eutanásia, uma vez que ao 

Homem não cabe decidir sobre a vida ou a morte de outro semelhante. A rejeição de 

tratamentos sem sentido e a recusa do prolongamento artificial da vida são também 

condições requeridas, uma vez que a vida humana é um valor prima facie e não um 

valor absoluto que deva ser mantido a qualquer custo. Outro aspecto importante, é o 

consentimento de cuidados de saúde paliativos, que possibilitem viver os últimos 

momentos da vida sem sofrimento e dores, junto dos seus entes queridos, de modo a 

morrer com humanidade e dignidade. 

O modelo laico (Anexo 3), é um documento com várias instruções que devem ser 

respeitadas no caso de se verificarem determinadas condições. São abordados diversos 

cenários de doença como a lesão cerebral grave irreversível, o tumor maligno em fase 

avançada, a doença degenerativa do sistema nervoso e/ou do sistema muscular para a 

qual não exista tratamento específico, para as quais são recusados técnicas de 

manutenção artificial da vida incluindo a alimentação e a hidratação artificial. Na 

presença destas situações patológicas, o subscritor consente em que lhe sejam prestados 

cuidados paliativos de modo a suportar as dores e outros sofrimentos, mesmo que isso 

resulte em viver menos tempo. 

70 



Apesar de uma pessoa ter assinado uma directiva antecipada de vida, não significa que 

os seus desejos sejam compreendidos e respeitados. As pessoas que as subscrevem 

quando desprovidas de informação sobre os cuidados de saúde adequados à sua situação 

clínica e sem uma reflexão adequada sobre os seus valores, o sentido da vida e a 

qualidade de vida desejada, produzem documentos com pouca aplicabilidade na prática 

clínica. 

Uma das condições para a implementação das directivas antecipadas de vida e o 

respeito pela autonomia das pessoas doentes, é a transparência das relações entre 

profissionais de saúde, os doentes e seus representantes, nomeadamente sobre a tomada 

de decisões no fim da vida. 

Contudo, em Portugal e à imagem de outros países, essa tão desejada transparência é 

uma utopia ofuscada pela tradição paternalista nos cuidados de saúde. O problema da 

comunicação acentua-se quando se trata de doentes em fim de vida. Em termos gerais, é 

pouco provável que um doente em estado terminal, seja devidamente informado e 

esclarecido sobre o seu estado de saúde, uma vez que essa informação é apenas 

concedida aos familiares do doente. Deste modo, as discussões sobre as preferências de 

tratamentos no fim da vida dificilmente são realizadas, e as decisões terapêuticas no fim 

da vida são efectuadas sem o consentimento da pessoa doente. 

Num estudo realizado por Carmel (1999) sobre as preferências de tratamento no fim da 

vida em idosos, ressalta que as opções tomadas pelos médicos ou pelos familiares em 

nome destes, são substancialmente diferentes daquelas que os idosos elegeriam se 

fossem autónomos. 
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Também, num estudo realizado por Carmel e Lazar (1997, cit in Carmel,1999) sobre 

doentes idosos em Israel mostrou que a maioria desejavam estar informados sobre as 

doenças que os afectavam e participarem activamente nas decisões de tratamento no fim 

da vida. 

Carmel (1999) retrata a situação actual como uma "conspiração do silêncio". Segundo a 

autora, os médicos não discutem com os doentes sobre questões relacionadas com o fim 

da vida, como a morte e a possibilidade de suspensão do suporte de vida. E os doentes 

não abordam estas questões com o médico assistente nem com os seus familiares. A este 

propósito o CCNE (1998) refere que sem uma adequada informação, o exercício da 

autonomia permanecerá uma ilusão. 

Um número significativo de pessoas adultas é declarada incompetente devido às 

situações de doença nas quais se encontram, como a dor, o delírio e o estado de coma, e 

vêem-se privadas do direito de exercer a sua autonomia quando decisões importantes 

relacionadas com a saúde, como as decisões sobre os cuidados de saúde no fim da vida, 

necessitam de ser tomadas. 

A equipa médica assume a responsabilidade de tomar as decisões mantendo dentro do 

possível a família informada. Esta atitude tem levantado inúmeros dilemas éticos, 

nomeadamente em relação ao tratamento de suporte de vida, uma vez que "doctors are 

presumed to do their best, but they are in a delicate position when they are not sure that 

their view of what is best coincides with patient view" (CCNE, 1998, p. 16). 
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Nestas circunstâncias, a tomada de decisões no fim da vida assume uma importância 

tão relevante, não só para as pessoas em fim de vida, mas também para os seus 

familiares, para os profissionais de saúde e de um modo geral para a sociedade, que 

merece uma reflexão ética. 
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5 - MÉTODO 

As questões metodológicas marcam este capítulo, organizando-se em cinco pontos 

essenciais: os objectivos do estudo, a caracterização do estudo realizado, nomeadamente 

no que se refere às variáveis; os participantes no estudo; o material utilizado, 

descrevendo e justificando a escolha dos dois instrumentos de recolha de dados; e 

finalmente, a descrição e justificação dos procedimentos para concretizar a investigação. 

5.1 - Objectivos do estudo 

A Bioética, tem suscitado nas últimas décadas um intenso debate sobre inúmeras 

questões relacionadas com a evolução tecnológica e o seu impacto nos cuidados de 

saúde e na vida humana. Esta nova vaga de pensamento não é da exclusividade dos 

profissionais de saúde, antes pelo contrário, a sociedade em geral tem-se mostrado 

interessada e desempenhado um papel interventivo em relação aos muitos temas 

originados pelo progresso científico e tecnológico. 

Entre as diversas questões éticas aplicadas aos cuidados de saúde, a problemática da 

tomada de decisão nos cuidados de saúde no fim da vida tem ocupado um lugar de 

destaque, uma vez que a morte é frequentemente precedida de intervenções clínicas em 

ambiente hospitalar e por vezes os doentes são incapazes de tomar decisões sobre os 

cuidados. 
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A tomada de decisão no fim da vida está a tornar-se não só um fenómeno social, mas 

também um tema abordado com frequência na literatura, nomeadamente na área da 

medicina paliativa e da bioética. 

A directiva antecipada de vida tem como suporte teórico o princípio ético do respeito 

pela autonomia da pessoa doente. O seu propósito é preparar as pessoas para a 

incapacidade, uma vez que lhes proporciona a possibilidade de exercer algum controle 

sobre os cuidados de saúde e em especial sobre o suporte de vida. A directiva 

antecipada de vida, permite que uma pessoa capaz, expresse previamente a sua vontade, 

de modo a ser aplicada numa situação em que esta se torne incapaz de tomar decisões, e 

deverá ocorrer no contexto da relação entre profissional de saúde e o utente. 

Neste sentido, procuramos conhecer a perspectiva das pessoas sobre a tomada de 

decisão no fim da vida, para dar resposta à questão que orienta a pesquisa: Qual a 

perspectiva das pessoas, previamente competentes, face aos cuidados de saúde no 

fim da vida, na eventualidade de se encontrarem definitivamente incapacitados 

para manifestar a sua vontade? 

Dada a extensão da problemática em estudo e numa tentativa de tornar mais objectiva a 

análise, traçamos os seguintes objectivos gerais: 

Conhecer a vontade das pessoas para tomarem decisões antecipadas 

relativamente aos cuidados no fim da sua vida; 

- Identificar a forma que as pessoas elegem para exercerem a sua autonomia 

no fim da vida; 

75 



Identificar quais as intervenções terapêuticas que as pessoas recusam quando 

confrontadas com o fim da sua vida; 

Conhecer os valores que fundamentam as opções das pessoas, relativamente 

às intervenções terapêuticas que elegem, quando confrontadas com o fim da 

sua vida. 

5.2 - Caracterização do estudo 

A quantidade e a diversidade de estudos publicados nos últimos trinta anos, em países 

como os Estados Unidos da América, Inglaterra, Canada, Suécia, Japão e Alemanha, 

sobre directivas antecipadas de vida revelam a importância crescente deste processo, 

tanto para os pesquisadores como para o publico em geral. 

Os primeiros estudos realizados sobre esta temática abrangeram apenas reflexões 

teóricas do ponto de vista filosófico e legal. No entanto, mais tarde foram realizadas e 

publicadas investigações empíricas que proporcionaram descrições do fenómeno. Entre 

os tópicos destes estudos constam: a frequência com que são utilizadas e o modo como 

são efectuadas; as atitudes em relação às directivas antecipadas de vida; a capacidade 

das pessoas em compreender as consequências desses documentos; a capacidade das 

pessoas quando os assinam; a necessidade de programas educacionais; e finalmente, a 

consistência das escolhas realizadas pelos doentes em relação às escolhas efectuadas 

pelos familiares e pelos profissionais de saúde (Blondeau et ai., 1998). 

Investigações empíricas sobre a tomada de decisão no fim da vida e o uso da directiva 

de vida, foram realizadas frequentemente em Unidades de Cuidados Intensivos, devido 
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às questões éticas que emergiram relacionadas com o tratamento de suporte de vida, a 

suspensão de tratamentos, o processo de morte e a futilidade terapêutica nos cuidados de 

saúde. Contudo, os dilemas éticos relacionados com a tomada de decisão no fim da 

vida, abrangem também as pessoas doentes em fase avançada e com doença incurável, 

que recebem cuidados de saúde em hospitais ou no domicílio, como por exemplo, 

doentes vítimas de cancro, de doenças neurológicas degenerativas e de sida. 

Em Portugal, poucos estudos focam a problemática da tomada de decisão no fim da vida 

e da directiva antecipada, e os que foram publicados remetem-se apenas para aspectos 

filosóficos e legais, sem contudo realizarem observações para compreender melhor o 

fenómeno em causa. 

É precisamente esse o caminho escolhido no presente estudo, partir para a pesquisa de 

campo e questionar pessoas, supostamente bem informadas, sobre os cuidados de saúde 

e acompanhamento em fim de vida, uma vez que "se quisermos saber o que as pessoas 

pensam ou sentem, ou aquilo em que acreditam, o meio mais directo para obter tal 

informação é perguntar-lhes." (Polit & Hungler, 1995, p.170). 

Recorrendo à classificação de Ribeiro (1999), este tipo de investigação segue um 

desenho descritivo, será ainda do tipo transversal, uma vez que a amostra é constituída 

por um grupo da população em estudo "...e os dados são recolhidos num único 

momento." (p.42). 
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Consideramos no estudo dois tipos de variáveis: 

- Variáveis principais: participação nas decisões de fim da vida e preferências 

de tratamento no fim da vida; 

- Variáveis secundárias: sexo, idade, estado civil, tempo de serviço, profissão e 

serviço onde exercem funções. 

Na medida em que este estudo segue uma vertente descritiva, pretende-se 

essencialmente apresentar os dados que se encontram e não, necessariamente, encontrar 

relações causais entre variáveis, porque "os estudos descritivos são normalmente 

estudos exploratórios que decorrem do facto de o investigador não ter necessariamente 

um conjunto de assunções bem desenvolvidas para formular hipóteses." (Ribeiro, 1999, 

p.42). Ideia que também é defendida por Gil (1995): "geralmente, naqueles estudos em 

que o objectivo é o de descrever determinado fenómeno ou as características de um 

grupo, as hipóteses não são enunciadas formalmente" (p.43). Razão porque não é 

colocada uma hipótese de forma explícita. 

5.3 - Participantes 

Participaram no estudo 96 profissionais de saúde a exercerem funções num hospital 

distrital da zona centro. 

Qualquer pessoa poderia integrar o universo ou população da nossa investigação. Pois 

para conhecer a perspectiva das pessoas sobre a sua participação nas decisões e 

cuidados no fim da vida, poderíamos recorrer a todas as pessoas que se confrontassem, 
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de forma hipotética, com uma situação de doença terminal, ou aqueles a quem foi 

diagnosticado, na verdade, uma doença crónica, com tempo de vida limitado. 

Porém, nas instituições de saúde, e seguindo uma atitude consensualmente aceite, os 

doentes, na sua maioria, não estão informados sobre a sua situação clínica, 

nomeadamente nas situações em que se prevê um desfecho inexoravelmente fatal. 

Assim, por motivos éticos, optamos por não incluir neste estudo doentes a quem lhes 

tenha sido diagnosticado uma doença crónica e irreversível, uma vez que, 

potencialmente, colidiríamos com a prática instituída e não estariam criadas as 

condições que permitissem um clima de empatia e verdade com o doente em relação ao 

seu fim mais ou menos próximo. 

Por outro lado, como era nosso objectivo questionar as pessoas sobre intervenções 

clínicas específicas (por exemplo a entubação gástrica, hemodiálise, entre outras) o que 

implica a utilização de linguagem nem sempre conhecida e compreendida pela 

população em geral. Optamos por recorrer a profissionais de saúde, que dominam a 

linguagem e os cuidados de saúde, e para além disso são também pessoas comuns que 

podem ser confrontadas com situações de doença terminal prolongada e incapacitante. 

Seguindo esta orientação, todos os médicos e enfermeiros que tivessem prestado 

cuidados de saúde a doentes em fim de vida, seriam potencialmente o universo da 

investigação. Através da prestação de cuidados de saúde e do acompanhamento de 

doentes em estado terminal, os profissionais interiorizam vivências sobre o sentido da 

vida e dignidade assistencial na morte, uma vez que revemos na morte do outro a nossa 

própria morte. Além de que, estão sensibilizados para a problemática dos aspectos 
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éticos nos cuidados de saúde e familiarizados com os procedimentos clínicos 

usualmente empregues nesta fase da vida. 

Na impossibilidade de estudar todos os profissionais de saúde, optamos por recorrer aos 

profissionais de um hospital distrital, obtendo uma amostra não probabilística de 

conveniência. 

Em Novembro de 2003 foram entregues os questionários a profissionais de saúde, 

médicos e enfermeiros, que desempenham funções na Unidade de Cuidados 

Continuados, no Serviço de Ortopedia, no Serviço de Cirurgia, no Serviço de Urgência 

e no Bloco Operatório, tendo em conta as características dos doentes aí internados. A 

estes profissionais foi pedido que apontassem as opções de tratamento e participação 

nas decisões no fim da vida, remetendo-se à posição de potencial utilizador de cuidados 

de saúde e não ao seu papel de prestador de cuidados. 

Durante o período de recolha de dados foram entregues 47 questionários a médicos e 95 

questionários a enfermeiros. Dos 142 profissionais de saúde seleccionados somente 58 

enfermeiros e 38 médicos devolveram os questionários, num total de 96, tal como é 

apresentado no quadro 1. 

Quadro 1 - Distribuição numérica e percentual dos profissionais seleccionados, 

incluídos e excluídos da amostra 

Profissionais 
Profissionais 
seleccionados 

N=142 

Profissionais da 
amostra 
N = 96 

Profissionais 
excluídos 

N = 46 
Médicos 47 33,1% 38 39,6% 9 19,6% 

Enfermeiros 95 66,9% 58 60,4% 37 80,4% 
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5.4 - Material 

Para concretizar o estudo foram concebidos dois instrumentos para recolher os dados: 

Questionário de Avaliação da Participação nas Decisões no Fim da Vida e Questionário 

de Avaliação das Preferências de Tratamentos no Fim da Vida. 

A utilização de questionários prendeu-se com a possibilidade de quantificar e comparar 

as respostas, o que facilita a análise. Apesar de as entrevistas não estruturadas 

apresentarem maior utilidade quando se estuda uma nova área de pesquisa (Polit e 

Hungler, 1995), o acréscimo de tempo para administrar, organizar e analisar os dados 

inviabilizou a utilização desta técnica. 

Como na pesquisa efectuada não encontramos nenhum instrumento relativamente às 

opções de tratamento e decisões no fim da vida, concebemos dois questionários 

especificamente para este estudo (Anexo 4). Para a sua elaboração inspiramo-nos em 

dois instrumentos, nomeadamente na escala apresentada por Kimura (1998) - "Which 

Values and Wishes Shall Govern Your Treatment?", e no "Tool Kit For Health Care 

Advance Planning" proposto pela Commission on Legal Problems of the Elderly da 

American Bar Association (2002). 

Aos participantes no estudo é pedido que expressem a vontade, ou não, de participarem 

em decisões relativas ao fim da sua vida e apontem as intervenções terapêuticas que 

optariam, caso hipoteticamente, se encontrassem gravemente doentes e em estado 

terminal. 
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Pedir ao profissional de saúde para se imaginar na situação de doente, é um exercício, 

muitas vezes utilizado na formação de profissionais de saúde, de modo a desenvolver 

competências para lidar com doentes em fim de vida e a aprender como utilizar as 

directivas antecipadas de vida. Para Emanuel, Von Gunten e Ferris (1999c) este tipo de 

exercício reveste-se de grande utilidade, uma vez que para os profissionais de saúde "it 

is also helpful to have experienced the process of trying to imagine being in states of 

serious illness and mental incapacity" (p. 18). 

5.4.1 - Questionário de avaliação da participação nas decisões no fim da vida 

Este instrumento foi concebido para avaliar a vontade das pessoas em participar nas 

decisões sobre os cuidados de saúde no fim da vida, nomeadamente nas situações em 

que por se encontrarem incapacitadas para decidir, elegem previamente os cuidados de 

saúde que mais lhe convêm exercendo assim o seu direito à autonomia. 

O questionário inclui 10 itens e é pontuado por uma escala tipo Likert de 1 a 4, 

correspondendo a 1 - nada importante; 2 - pouco importante; 3 - importante; 4 - muito 

importante. 

O resultado final, calculado a partir das respostas individuais pode variar entre 10 e 40 

pontos, se respectivamente, a todos os itens os respondentes elegerem a opção nada 

importante participar na tomada de decisões no fim da vida, ou a opção muito 

importante participar na tomada de decisões no fim da vida. 
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Inclui ainda uma questão final, onde se pede a cada participante para escolher, no caso 

de se encontrar em estado terminal e incapaz para decidir, quem desejava que tomasse 

as decisões por si, entre as várias opções. 

A fiabilidade do questionário foi estimada procedendo ao cálculo do coeficiente alfa (a) 

de Cronbach. O valor encontrado foi a = 0,8996. 

5.4.2 - Questionário de avaliação das preferências de tratamentos no fim da vida 

Com o questionário de avaliação das preferências de tratamentos no fim da vida, 

pretendemos conhecer as intervenções terapêuticas que as pessoas elegem ou recusam 

no fim da sua vida, nomeadamente no que diz respeito ao suporte de vida. 

O instrumento tem 10 questões, pontuadas por uma escala tipo Likert de quatro pontos, 

correspondendo: 1 - rejeito totalmente; 2 - rejeito; 3 - aceito; 4 - aceito totalmente. O 

resultado final, calculado a partir das respostas individuais pode variar entre 10 e 40 

pontos, se respectivamente a todos os itens os respondentes elegerem a opção rejeito 

totalmente, ou a opção aceito totalmente o tratamento proposto. 

Do mesmo modo que no questionário anterior, procedemos ao cálculo da fiabilidade 

interna de alfa (a) de Cronbach, obtendo o valor de 0,9194. 

O pré-teste de ambos os questionários foi aplicado a 10 enfermeiros e a 10 médicos, e 

quatro docentes da disciplina de Bioética e de Enfermagem, no sentido de avaliar a 
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clareza e a precisão dos termos, ou a existência de perguntas susceptíveis de 

provocarem constrangimento. 

5.5 - Procedimentos 

Inicialmente foi efectuado um pedido ao Conselho de Administração do Hospital 

Distrital de São João da Madeira, no sentido de autorizar a entrega dos questionários aos 

profissionais seleccionados dentro da instituição. Para o efeito, elaboramos um 

protocolo de investigação de modo a explicitar o âmbito em que se realizará o estudo, os 

seus objectivos e as implicações na prestação de cuidados (Anexo 5). 

Após a obtenção de um parecer favorável por parte da Comissão de Ética e 

posteriormente do Conselho de Administração para a realização do estudo (Anexo 6), 

contactamos os Directores e os Enfermeiros Chefes dos serviços seleccionados, para 

proceder à apresentação do estudo e pedir a colaboração da equipa de saúde no 

preenchimento dos questionários. Os responsáveis dos serviços mostraram-se muito 

receptivos à realização do estudo e demonstraram disponibilidade para colaborarem. 

A recolha de dados decorreu de 10 de Novembro a 2 de Dezembro de 2003. Durante 

este período, entregamos pessoalmente os questionários, de modo a solicitar o seu 

preenchimento, a esclarecer eventuais dúvidas, bem como a garantir a confidencialidade 

dos dados e a livre participação no estudo. Deixamos nos serviços um envelope para 

arquivar os questionários preenchidos, que posteriormente seriam recolhidos. 
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6 - RESULTADOS 

Após o processo de recolha e organização dos dados obtidos através do preenchimento 

dos questionários, utilizamos o programa estatístico SPSS (versão 10.0) para efectuar a 

análise das variáveis, através de técnicas estatísticas descritivas e indutivas. 

6.1 - Caracterização da amostra 

O número de participantes que constituem o grupo de estudo é de 96, retirados de uma 

amostra inicial de 142 profissionais de saúde. Para caracterizar a amostra, recorremos à 

apresentação e análise das variáveis demográficas e profissionais. 

No quadro 2 apresentamos a caracterização da amostra de acordo com as variáveis 

demográficas que tencionávamos analisar. 

Quadro 2 - Caracterização das variáveis demográficas da amostra 

Variáveis 
Amostra N = 96 

Variáveis 
n % 

Sexo 
Masculino 46 47,9 

Sexo 
Feminino 50 52,1 

Idade 

Média (39,65) 

22 - 33 anos 28 29,2 
Idade 

Média (39,65) 
34 - 45 anos 35 36,5 

Idade 

Média (39,65) 
Superior a 45 anos 33 34,4 

Estado civil 
Só 20 31,3 

Estado civil 
Casado 66 68,8 
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No que se refere ao sexo dos respondentes, a distribuição do sexo feminino é 

ligeiramente superior ao sexo masculino. 

A idade tem uma distribuição heterogénea com um mínimo de 22 anos e um máximo de 

65 anos, com um desvio padrão de 10,72. A faixa etária com maior número de 

participantes é a dos 34 aos 45 anos. 

Em relação ao estado civil registamos uma maioria de participantes casados. Como na 

amostra apenas encontramos quatro sujeitos divorciados e nenhum viúvo, sendo os 

restantes casados ou solteiros, consideramos apenas duas categorias: casado e só. 

No quadro 3 apresentamos a caracterização da amostra de acordo com as variáveis 

profissionais que tencionávamos analisar. 

Quadro 3 - Caracterização das variáveis profissionais da amostra 

Variáveis Amostra N = 96 Variáveis 
n % 

Profissão Médico 38 39,6 Profissão 
Enfermeiro 58 60,4 

Tempo de serviço 
Inferior/igual a 10 anos 29 30,2 

Tempo de serviço 11-19 anos 34 35,4 Tempo de serviço 

Superior/igual a 20 anos 33 34,4 

Serviço 

Cirurgia 29 30,2 

Serviço 
Ortopedia 10 10,4 

Serviço Cuidados Continuados 13 13,5 Serviço 

Urgência 28 29,6 

Serviço 

Bloco operatório 16 16,7 
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Em relação à profissão e de acordo com o que esperávamos, o número de enfermeiros é 

superior ao número de médicos. Dos 38 profissionais de medicina, 31 (81,6%) são do 

sexo masculino e 7 (18,4%) do sexo feminino. Em relação aos 58 profissionais de 

enfermagem, 43 (74,1%) são do sexo feminino e 15 (25,9%) do sexo masculino. 

O tempo de serviço é caracterizado por uma M = 14,9 anos (DP = 9,22), com um 

tempo mínimo de serviço de 1 ano e um valor máximo de 35 anos. Está caracterizada 

em três categorias e a faixa mais representativa é a dos 11 aos 19 anos com 34 (35,4%) 

participantes. 

Em relação à variável serviço caracterizamos o grupo em cinco categorias, sendo a 

cirurgia o serviço mais representado com 29 (30,2%) elementos. 

6.2 - Determinação do nível de participação nas decisões no fim da vida 

Em relação ao questionário de avaliação da participação nas decisões no fim da vida 

determinamos o índice total a partir da soma de todos os itens. Os resultados são 

apresentados no quadro 4. 

Quadro 4 - Estatística descritiva do índice de participação nas decisões 

Mínimo Máximo M DP 

N = 96 12 40 33,28 5,82 
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Devido à ampla diversidade de respostas no questionário da participação nas decisões, 

procuramos identificar os itens mais valorizados e os itens menos valorizados, no 

quadro 5 e 6 respectivamente, apresentamos a pontuação dos itens. 

Os itens mais valorizados correspondem às questões número 1, 3, 6 e 8 e relacionam-se 

com o princípio do respeito pela autonomia e com a problemática da informação e da 

verdade. 

Quadro 5 - Itens mais valorizados no questionário de participação nas decisões 

Item Pontuação 

1. ".. .que os meus valores orientem as escolhas dos cuidados ..." 341 

3. "Eu quero ser informado sobre o meu estado de saúde ..." 339 

6. ".. .quero que o médico assistente não me esconda a verdade ..." 334 

8. ".. .quero participar activamente nos meus cuidados de saúde ..." 334 

Os itens menos valorizados, correspondem às questões número 5 e 10, e relacionam-se 

com as temáticas do testamento de vida e com o critério de decisão baseado no melhor 

interesse. 

Quadro 6 - Itens menos valorizados no questionário da participação nas decisões 

Item Pontuação 

10. "...quero deixar escritas as recomendações que orientarão os meus 

futuros cuidados de saúde ..." 
264 

5. "...não quero que os médicos decidam por mim no caso de não 

conhecerem a minha vontade ..." 
280 
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6.3 - Representante na tomada de decisões sobre os cuidados de saúde 

Para conhecer as preferências dos participantes sobre a nomeação de um representante 

para os substituir na tomada de decisões no fim da vida, elaboramos uma pergunta de 

escolha única com cinco opções. No quadro seguinte apresentamos os resultados. 

Quadro 7 - Nomeação de um representante 

Variáveis Amostra N = 96 Variáveis 
n % 

1. Representante por mim nomeado 13 13,5 

2. Médico da instituição 5 5,2 

3. Família 22 22,9 

4. Membro da família nomeado 46 47,9 

5. Testamento de vida 10 10,4 

A opção 4, "um membro da minha família, por mim nomeado e que conheça os meus 

valores", foi a mais votada. A opção 2, "o médico da instituição", foi a menos elegida. 

Destaca-se também a importância da família neste processo uma vez que foi a segunda 

opção mais elegida. 
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6.4 - Determinação do nível de preferências de tratamento no fim da vida 

Em relação ao questionário de avaliação das preferências de tratamento no fim da vida, 

determinamos o índice total a partir da soma de todos os itens. 

Quadro 8 - Estatística descritiva do índice de preferência de tratamentos 

Mínimo Máximo M DP 

N = 96 10 40 21,86 7,01 

Procuramos identificar os itens mais pontuados e os itens menos pontuados e no quadro 

9 e 10, respectivamente apresentamos a pontuação dos itens. No que diz respeito aos 

procedimentos invasivos relacionados com o suporte de vida referidos no questionário, 

os itens mais valorizados foram a antibioterapia, os cateterismos periféricos para 

perfusão de soros e a diálise renal. 

Quadro 9 - Itens mais valorizados no questionário de preferências de tratamento 

Item Pontuação 

8. "...se propuserem antibioterapia ..." 279 

4. "...se propuserem um cateterismo intravascular para perfusão de 

soros..." 251 

7. ".. .se propuserem diálise renal..." 235 
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As intervenções terapêuticas menos escolhidas estão relacionadas com procedimentos 

invasivos susceptíveis de induzir efeitos colaterais intensos como a dor, e com 

procedimentos invasivos realizados em pessoas que já não conseguem reconhecer outras 

pessoas, nem falar ou pensar claramente. 

Quadro 10 - Itens menos valorizados no questionário de preferências de tratamento 

Item Pontuação 

10. "...se já não conseguir reconhecer as pessoas e propuserem 

tratamentos invasivos e dolorosos ..." 
156 

9. " ...se já não conseguir pensar e falar claramente e propuserem 

tratamentos invasivos e dolorosos ..." 162 

1. ".. .um tratamento que induz efeitos colaterais severos..." 166 

6.5 - Comparação entre as variáveis demográficas 

A fim de analisar a relação das variáveis demográficas com a participação nas decisões 

no fim da vida e com as preferências de tratamento no fim da vida, utilizamos a 

estatística paramétrica, nomeadamente o teste estatístico t de Student precedido pelo 

teste de Levene para igualdade de variâncias e o teste ANO VA. 

Sexo 

Para avaliar se o nível de participação nas decisões no fim da vida e se as preferências 

de tratamento dependem do sexo, aplicamos o teste estatístico t de Student. De acordo 

com o quadro 11, os resultados obtidos indicam que em relação à participação nas 
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decisões no fim da vida, os elementos do sexo feminino apresentam um valor médio 

superior em relação aos elementos do sexo masculino. Relativamente às preferências de 

tratamento no fim da vida, apesar do sexo masculino apresentar uma média superior, a 

diferença não é estatisticamente significativa. 

Quadro 11 - Teste t de Student para o sexo 

Sexo n M t P Teste de Levene 

Decisões 
F 

M 

50 

46 

34,56 

31,89 

- 2,259 0,027 
Variâncias diferentes 

Preferências 
F 

M 

50 

46 

20,84 

22,59 

1,223 n.s 
Variâncias iguais 

Idade 

Procedemos à análise a partir dos grupos etários, aplicando o teste One-way ANOVA. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à tomada de 

decisões no fim da vida e às preferências de tratamento no fim da vida, como se verifica 

no quadro 12. 

Quadro 12 - Teste ANOVA para a idade 

Idade n M F P 

Decisões 

22 - 33 anos 

34 - 45 anos 

> 45 anos 

28 

35 

33 

34,32 

34,40 

31,21 

3,330 0,04 

Preferências 

2 2 - 3 3 anos 

34 - 45 anos 

> 45 anos 

28 

35 

33 

19,21 

20,91 

24,58 

5,174 0,007 

92 



Um valor de F estatisticamente significativo para ambas as variáveis, indica-nos que há 

diferenças significativas entre os valores médios das três categorias. Como a técnica não 

nos diz quais as categorias que diferem entre si, recorremos à realização do teste 

post-hoc. 

Os indivíduos do grupo etário mais elevado (> 45 anos) apresentam a média mais baixa 

em relação à variável participação nas decisões no fim da vida (M= 31,21) e o grupo 

etário dos 34-45 anos apresenta a média mais alta (M=34,40). Porém, o teste post-hoc 

realizado (Bonferroni) não traduz diferenças significativas entre as médias dos três 

grupos, embora o teste F da análise da variância mostre que existem diferenças. 

De modo inverso, para a variável preferências de tratamentos no fim da vida o grupo 

com mais de 45 anos regista os valores mais elevados (M=24,58) e o grupo etário dos 

20 - 33 anos apresenta a média mais baixa (M= 19,21). O teste post-hoc realizado 

(Bonferroni) e apresentado no quadro 13, traduz diferenças significativas (p <0,05) 

entre o grupo etário dos 2 2 - 3 3 anos e o grupo etário com mais de 45 anos. 

O primeiro grupo elegeu menor número de tratamentos (-5,36%) do que o terceiro 

grupo. Entre o primeiro grupo e o segundo grupo, embora se verifique uma diferença de 

-1,70 tal valor não é estatisticamente significativo para p <0,05, tal como é apresentado 

no quadro 13. 
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Quadro 13 - Teste post-hoc para a idade 

Bonferroni 

A B 

Diferença média 
( A - B ) P 

2 2 - 3 3 3 4 - 4 5 -1,70 n.s 

2 2 - 3 3 > 4 5 -5,36 0,008 

3 4 - 4 5 2 2 - 3 3 1,79 n.s 

3 4 - 4 5 > 4 5 -3,66 ILS 

Estado civil 

Atendendo a que a variável civil foi codificada em duas categorias, procedemos à 

realização do teste t de Student para analisar os resultados. Não encontramos diferenças 

significativas entre as duas categorias em relação às variáveis decisões no fim da vida e 

preferências de tratamento, tal como é apresentado no quadro 14. 

Quadro 14 - Teste t de Student para estado civil 

Civil n M t P Teste de Levene 

Decisões 
Só 

Casado 

30 

66 

33,77 

33,06 

0,548 n.s 
Variâncias iguais 

Preferências 
Só 

Casado 

30 

66 

21,03 

21,97 

-0,676 n.s 
Variâncias diferentes 
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6.6 - Comparação entre as variáveis profissionais 

Para a análise das variáveis profissionais utilizamos a estatística paramétrica. 

Profissão 

Como a variável profissão tem duas categorias, médico e enfermeiro, aplicamos o teste t 

de Student para analisar os resultados. No quadro 15 podemos constatar que, em relação 

à variável decisões no fim da vida, os enfermeiros apresentam valores médios 

superiores. No que diz respeito às preferências de tratamento no fim da vida, os médicos 

escolhem um nível superior de procedimentos clínicos. 

Quadro 15 - Teste t de Student para profissão 

Profissão n M t P Teste de Levene 

Decisões 
Médico 

Enfermeiro 

38 

58 

31,84 

34,22 

-1,990 0.05 
Variâncias iguais 

Preferências 
Médico 

Enfermeiro 

38 

58 

23,63 

20,40 

2,258 0,026 
Variâncias iguais 

Tempo de serviço 

Na variável tempo de serviço, dividida em três categorias, aplicamos o teste ANOVA. 

Constatamos que, na variável participação nas decisões no fim da vida não existem 

diferenças significativas entre as três categorias, mas para a variável preferências de 

tratamento no fim da vida há diferenças significativas entre os valores médios das três 

categorias, tal como traduz o quadro 16. 
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Quadro 16 - Teste ANOVA para o tempo de serviço 

Idade n M F P 

Decisões 
< 10 anos 

11-19 anos 

> 20 anos 

29 

34 

33 

33,72 

34,56 

31,58 

2,384 n.s 

Preferências 
< 10 anos 

11-19 anos 

> 20 anos 

29 

34 

33 

19,52 

20,76 

24,52 

4,710 0,011 

Analogamente ao verificado na variável idade, a média mais elevada, em relação às 

preferências de tratamento, ocorreu no grupo com mais tempo de serviço (M= 24,52) e 

a média mais baixa no grupo com menos de 10 anos de serviço (M= 19,52). Após a 

realização do teste post-hoc (Bonferroni) constatamos que o primeiro grupo elege 

menos intervenções terapêuticas no fim da vida do que o terceiro grupo (em 

média - 5,00%), tal como é apresentado no quadro 17. 

Quadro 17 - Teste post-hoc para o tempo de serviço 

Bonferroni 

A B 
Diferença média 

( A - B ) P 

< 1 0 11 - 19 -1,25 n.s 

<10 > 2 0 -5,00 0,014 

11-19 < 1 0 1,25 n.s 

11 - 19 > 2 0 -3,75 n.s 
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Serviço 

Em relação à variável serviço, dividida em cinco categorias aplicamos o teste ANOVA, 

não se verificando diferenças significativas entre os grupos, como apontam os 

resultados do quadro 18. 

Quadro 18 - Teste ANOVA para o serviço 

Idade n M F P 

Decisões 

Cirurgia 

Ortopedia 

Cuidados Continuados 

Urgência 

Bloco Operatório 

29 

10 

13 

28 

16 

33,03 

32,10 

34,77 

32,14 

35,25 

1,055 n.s 

Preferências 

Cirurgia 

Ortopedia 

Cuidados Continuados 

Urgência 

Bloco Operatório 

29 

10 

13 

28 

16 

22,93 

23,30 

18,77 

22,89 

21,68 

1,971 n.s 

Porém podemos constatar que as médias mais elevadas de participação nas decisões no 

fim da vida pertencem aos profissionais do Bloco Operatório e dos Cuidados 

Continuados. Inversamente, as médias mais baixas nas preferências de tratamentos no 

fim da vida verificam-se nos profissionais dos Cuidados Continuados e do Bloco 

Operatório. 

6.7 - Análise da correlação entre variáveis 

A fim de determinar a correlação entre variáveis demográficas, profissionais, a decisão 

no fim no fim da vida e as preferências de tratamento, utilizamos o coeficiente de 

correlação de Pearson. Os resultados são apresentados no quadro 19. 
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Quadro 19 - Valores da correlação entre variáveis demográficas, variáveis profissionais e 

os índices globais de decisões no fim da vida e de preferências no fim da vida 

Sexo Idade Estado 
civil 

Profissão Tempo 
serviço 

Preferências 

Preferências 0,125 0,309** 0,62 - 0,227* 0,291** 

Decisões 0,230* - 0,220** -0,56 0,201* -0,155 - 0,354** 
* Correlação significativa ao nível de 0,05 
** Correlação significativa ao nível de 0,01 

Os resultados apontam para: 

- Correlação significativa (p <0,05) entre sexo e a participação nas decisões no fim da 

vida. Os participantes do sexo feminino assumem uma predisposição mais elevada para 

a participação nas decisões no fim da vida. 

- Correlação significativa (p <0,01) entre idade e as preferências de tratamento. O 

aumento da idade está relacionado com o aumento dos procedimentos invasivos no fim 

da vida. 

- Correlação significativa (p <0,05), em sentido inverso, entre idade e as decisões no fim 

da vida. Quanto mais avançada a idade menor é a vontade de participação nas decisões 

no fim da vida. 

- Correlação significativa (p <0,05), em sentido inverso, entre a profissão e as 

preferências de tratamento. Os médicos elegem mais procedimentos terapêuticos no fim 

da vida do que os enfermeiros. 
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- Correlação significativa (p <0,05) entre profissão e a participação nas decisões no fim 

da vida. Os enfermeiros denotam maior vontade para participar nas decisões no fim da 

vida, do que os médicos. 

- Correlação significativa (p <0,01) entre o tempo de serviço e as preferências de 

tratamento no fim da vida. Quanto maior for o tempo de serviço maior é o número de 

procedimentos terapêuticos desejados. 

- Correlação significativa (p <0,01), em sentido inverso, entre a participação nas 

decisões no fim da vida e as preferência de tratamento no fim da vida. Ao aumento da 

vontade em participar nas decisões, associa-se uma diminuição do número de 

procedimentos terapêuticos desejados, no fim da vida. 
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7-DISCUSSÃO 

Em relação aos resultados apresentados no capítulo anterior várias questões se colocam 

e sobre as quais efectuaremos uma reflexão ética. No mesmo sentido, apresentaremos 

propostas de intervenção com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade 

assistencial nos cuidados de saúde. 

Em termos gerais, os resultados obtidos denotam um índice elevado de intenção de 

participação nas decisões no fim da vida e um nível moderado de preferências de 

tratamentos de suporte de vida no fim da vida. 

Participação nas decisões no fim da vida 

Em relação à participação nas decisões no fim da vida, como o questionário poderia ser 

pontuado de um mínimo de 10 a um máximo de 40 com um valor médio de 25, o valor 

médio obtido no estudo (33,28) pode ser considerado elevado. 

É relevante a importância conferida ao princípio do respeito pela autonomia vinculado 

nas afirmações mais pontuadas. A valorização dos itens 1 e 8, respectivamente "Eu 

quero que os meus valores orientem as escolhas dos cuidados no fim da minha vida" e 

"Eu quero participar activamente nos meus cuidados de saúde, no fim da vida", denota 

uma profunda convicção por parte dos participantes em eleger acções baseadas na 

liberdade e na capacidade de agir autonomamente. O respeito pela dignidade humana 

implica o reconhecimento do ser humano como um fim em si próprio e não como um 
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meio, pelo facto de ser um agente dotado de racionalidade e de liberdade. O desrespeito 

pelas opiniões e convicções livremente expressas por um agente autónomo é 

simultaneamente atentar contra a dignidade humana e contra os direitos humanos 

fundamentais. 

A valorização dos itens 3 e 6, respectivamente, "Eu quero ser informado sobre o meu 

estado de saúde, se padecer de uma doença grave" e " Se padecer de uma doença grave 

que me vá levar à morte em poucos meses, quero que o meu médico assistente não me 

esconda a verdade", revela preocupações intimamente relacionadas com a problemática 

da verdade e da informação, indispensáveis ao processo do consentimento livre 

informado e esclarecido. 

Respeitar a dignidade de um ser humano implica também garantir que as condições 

ideais para a sua auto-determinação estejam presentes. A verdade é uma virtude 

fundamental na ética biomédica, uma vez que é um alicerce imprescindível na relação 

de confiança entre os profissionais de saúde e as pessoas que recorrem aos seus 

cuidados. Por outro lado, sem uma adequada informação o processo do consentimento 

informado livre e esclarecido não passa de um requisito burocrático. 

Os itens menos valorizados foram os itens 10 e o 5, respectivamente, "Eu quero deixar 

escritas as recomendações que orientarão os meus futuros cuidados de saúde, no caso de 

sofrer de uma doença grave que me deixará incapaz para decidir", e "Se estiver em 

estado terminal e incapaz de decidir, eu não quero que os médicos decidam por mim no 

caso de não conhecerem a minha vontade". A pontuação moderada do item 10 aponta 

para uma menor vontade em deixar escritas as recomendações que orientarão os futuros 
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cuidados de saúde, ao contrário de estudos efectuados noutros países em que o 

testamento de vida é uma opção bastante escolhida. Talvez a justificação para esta 

atitude resida na crença enraizada junto dos profissionais de saúde, que os testamentos 

de vida podem acarretar graves consequências no adequado tratamento dos doentes 

incapazes, uma vez que a sua vontade pode entretanto ter mudado e correrem o risco de 

serem privados de cuidados de saúde essenciais para o seu bem-estar. 

Apesar do testamento de vida não reunir consenso em relação à sua utilização, face a 

uma hipotética situação de incapacidade, os profissionais de saúde desejam, que um 

representante nomeado e que conheça os seus valores tome decisões sobre os cuidados 

de saúde. O item 7 "Se estiver em estado terminal e incapaz de decidir eu quero que 

alguém nomeado por mim e conhecedor dos meus valores tome decisões sobre os 

cuidados de saúde", apesar de não ser o mais pontuado, regista valores elevados 

(M=3,47). De facto, Santos (2002) refere que "uma alternativa às disposições 

antecipadas será a designação expressa de uma pessoa muito próxima do doente por ele 

escolhida para manifestar a sua vontade" (p.378). No mesmo sentido, Wuermeling 

(1999) defende que a melhor solução para a representação de uma pessoa incapaz, 

consiste na escolha antecipada de uma pessoa, pelo doente, de modo a que esta possa 

analisar as diversas opções com a equipa de saúde. 

Em relação ao item 5 "Se estiver em estado terminal e incapaz de decidir, eu não quero 

que os médicos decidam por mim no caso de não conhecerem a minha vontade", os 

participantes denotam confiança nos médicos, uma vez que não se importam que estes 

decidam por eles mesmo, quando os médicos não conhecem as preferências de 

tratamento. A este propósito, Benbassat (1998) refere que, em diversos estudos 
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realizados sobre as preferências dos doentes na relação médico-doente, "most patients 

want to be informed about their diseases, that a proportion of patients want to 

participate in planning management of their illness, and that some patients would rather 

be completely passive and would avoid any information" (p.l). Determinadas variáveis 

como a gravidade da doença, a idade da pessoa, o sexo masculino, e o baixo nível de 

instrução estão associadas às preferências em desempenhar um papel passivo na relação 

médico-doente (Benbassat, 1998). Como no cenário por nós proposto, os participantes 

se confrontam com a necessidade de efectuar opções face a uma doença grave e 

terminal, os resultados obtidos enquadram-se na teoria defendida por Benbassat. 

Contudo, a confiança depositada pelos participantes na capacidade decisória dos 

médicos, contrasta com os resultados obtidos sobre a escolha do representante eleito 

para os substituírem na tomada de decisões sobre os cuidados de saúde. A opção 4 "um 

membro da minha família, por mim nomeado e que conheça os meus valores", foi a 

mais pontuada, seguido da opção 3 "a minha família", e da opção 1 "um representante 

por mim nomeado". A opção 2, "um médico da instituição", foi a opção menos votada. 

Os resultados encontrados são similares aos do estudo de Blondeau et ai. (1998) sobre 

as atitudes relacionadas com as directivas antecipadas de vida, em que 62,2% dos 

profissionais de saúde inquiridos, nomeavam os conjugues para os representar em caso 

de incapacidade. 

A análise dos resultados comparando os grupos apresenta diferenças significativas em 

relação ao sexo, à idade e à profissão. Por outro lado, as variáveis estado civil, tempo de 

serviço e serviço não mostram diferenças estatísticas. 
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Os participantes do sexo feminino apresentam um nível maior de vontade de 

participarem nas decisões no fim da vida, do que os participantes do sexo masculino. Os 

mesmos resultados foram verificados num estudo realizado por Eisemann e Richter 

(1999) em que os participantes do sexo feminino atribuem mais importância ao controlo 

das decisões sobre os cuidados de saúde, do que os participantes do sexo masculino. 

Os elementos do grupo etário mais elevado (> 45 anos) apresentam uma média inferior 

de participação nas decisões de vida em relação aos valores médios dos outros escalões 

etários. Este resultado é contrário às nossas expectativas. Pois há medida que a idade 

aumenta é mais provável que se padeça de alguma doença e seja necessário recorrer aos 

cuidados de saúde. Partindo do que Eisemann e Richter (1999) referem, acerca do 

desejo de controlo sobre os cuidados de saúde, por parte das pessoas, estar relacionado 

com o receio de serem submetidos a procedimentos clínicos demasiado agressivos, 

esperávamos que os nossos sujeitos manifestassem mais vontade em participar nas 

decisões sobre os cuidados de saúde. Até porque, tratando-se de profissionais de saúde 

que contactam diariamente com inúmeros tratamentos considerados fúteis, a doentes em 

estado terminal, seria de esperar que esses profissionais não quisessem submeter-se a tal 

situação. 

Contudo, os participantes com mais de 45 anos, ou seja, nascidos na década de 

cinquenta e sessenta em Portugal, efectuaram a sua formação académica e profissional 

numa realidade sócio-cultural distinta, em que a hegemonia do princípio da beneficência 

e da não maleficência na prestação dos cuidados de saúde era incontestada. A 

interiorização dos princípios paternalistas nos profissionais de saúde e na prática dos 
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cuidados de saúde, dificulta o emergir de outros princípios como o respeito pelo 

princípio da autonomia e pela liberdade dos doentes. 

Para a variável profissão, os enfermeiros apresentam valores mais elevados do que os 

médicos, em relação à participação nas decisões no fim da vida. Resultados idênticos 

foram encontrados no estudo de Blondeau et ai. (1998), sobre a comparação das atitudes 

relacionadas com a autonomia em profissionais de saúde e doentes, em que os médicos 

inquiridos apresentam os valores mais baixos. 

Os baixos valores verificados nos médicos, podem estar relacionado com o facto destes 

profissionais privilegiarem, de acordo com a tradição Hipocrática, o princípio da 

beneficência e o juízo clínico, em detrimento de outros princípios. Porém em 

determinadas situações clínicas, o respeito pelo princípio da autonomia pode colidir 

com outros princípios como o da beneficência, a não maleficência ou a justiça. 

Preferências de tratamentos no fim da vida 

Em relação às preferências de tratamentos no fim da vida, como o questionário poderia 

ser pontuado de um mínimo de 10 a um máximo de 40 com um valor médio de 25, o 

valor médio obtido no estudo (21,86) pode ser considerado um valor moderadamente 

baixo. 

Os procedimentos terapêuticos mais valorizados foram as opções 8, 4 e 7, 

respectivamente, a antibioterapia, a cateterização de acessos periféricos para perfusão de 
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soros e a diálise renal. De acordo com a classificação de Santos (2002) sobre os níveis 

de intervenção terapêutica adequados ao estado de gravidade, progressão e 

irreversibilidade da doença, as preferências de tratamento mais valorizadas, no nosso 

estudo, encontram-se claramente no nível dos cuidados médicos gerais, ou seja pouco 

agressivos para os doentes. 

Entre os profissionais de saúde, a hidratação, a alimentação, o controlo da dor e o 

tratamento das infecções, tradicionalmente, são cuidados de saúde que devem ser 

sempre proporcionados ao doente, e que não podem fazer parte da abstenção 

terapêutica. Assim se justifica, que apesar da falta de consenso, a hidratação através de 

cateter venoso periférico continue a ser um procedimento terapêutico bastante 

pretendido nos cuidados de saúde relacionados com o fim da vida. 

Embora a diálise renal seja classificada por Santos (2002) como nível 2 (cuidados de 

tratamento intensivo) hoje em dia é uma prática corrente, mesmo em ambulatório, razão 

pela qual possa ser justificada a escolha pelos nossos sujeitos, apesar dos riscos 

inerentes a esta prática. 

Santos (2002) definiu 4 níveis de intervenção terapêutica adequados aos doentes portadores de situações 

graves, progressivas e irreversíveis: reanimação cardio-respiratória, cuidados intensivos (ventilação 

artificial, tratamento de arritmias, hemodiálise...), cuidados médicos gerais (controlo da dor, prevenção 

da infecção e administração de antibióticos, hidratação e nutrição artificial) e cuidados gerais de 

enfermagem (cuidados destinadas a proporcionar conforto e satisfação das necessidades humanas básicas 

afectadas). 
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Ao contrário da hidratação artificial, a alimentação entérica através de sonda 

nasogástrica registou valores moderados (M=l,99). Os alimentos tal como a água, de 

acordo com os valores cristãos, fazem parte dos cuidados de saúde que não podem ser 

negados às pessoas em fim de vida. Embora a alimentação através de sonda nasogástrica 

seja frequentemente prescrita, em doentes em fim de vida e sem capacidade para 

deglutir, o traumatismo e o incómodo provocado pela sonda, faz com que alguns 

profissionais de saúde não a desejem para si. 

A dispneia e a dificuldade respiratória agravadas com secreções brônquicas, são 

sintomas que induzem sofrimento e angústia, não apenas nos doentes mas também nos 

familiares e nos profissionais de saúde. Assistir ou prestar cuidados de saúde a doentes 

em fim de vida com esses sintomas, talvez seja entre as diversas experiências vividas no 

hospital, a mais traumática. Assim, é normal que os profissionais de saúde numa 

situação semelhante, desejem ser aliviados de tal sofrimento, recorrendo para isso à 

ventilação artificial. De facto, a opção 5 (se estiver em falência respiratória e necessitar 

de estar conectado a um ventilador) registou valores moderados (M=2,08). Contudo, os 

sujeitos que elegeram esta opção de tratamento no fim da vida, provavelmente ignoram, 

o sofrimento atroz que ele induz, dado que, nesta instituição não existem unidades com 

doentes dependentes de prótese ventilatória. 

As opções mais rejeitadas foram as 10, 9 e 1, respectivamente, os tratamentos invasivos 

e dolorosos em pessoas sem capacidade para conhecer outras pessoas; tratamentos 

invasivos e dolorosos em pessoas sem capacidade para pensar e falar claramente; e um 

tratamento que induz efeitos colaterais severos. Ao rejeitar procedimentos clínicos face 

a situações hipotéticas de incapacidade de vida de relação, os participantes valorizam as 

107 



relações humanas, o afecto e o amor, em detrimento do prolongamento artificial da vida 

privada desses requisitos. Estas opções vão de encontro ao parecer do Conselho da 

Europa (1999) - Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the 

dying: "convinced that what dying patients most want is to die in peace and dignity, if 

possible with comfort and support of their family and friends" (p.l). 

A análise dos resultados comparando os grupos apresenta diferenças significativas em 

relação à idade, à profissão e ao tempo de serviço. As variáveis sexo, estado civil e 

serviço, não apresentam diferenças estatísticas significativas. 

Ao contrário do que sucedeu em relação às decisões de participação nos cuidados de 

saúde, o grupo do escalão etário mais elevado (> 45 anos) regista os valores mais 

elevados de preferências de tratamento no fim da vida. Os resultados contrariam as 

nossas expectativas, uma vez que os receios mais frequentemente apontados nos 

cuidados de saúde no fim da vida são a prestação de cuidados de saúde sem 

consentimento informado e os procedimentos clínicos invasivos e dolorosos. Os 

resultados do estudo são também contrários aos resultados apresentados por Eisemann e 

Richter (1999) uma vez que no seu estudo, quanto mais elevada era a idade maior o 

receio das pessoas serem submetidas, inutilmente, a procedimentos invasivos e 

dolorosos no fim da vida. 

De modo idêntico, na variável tempo de serviço, o grupo com mais tempo de serviço 

elegeu maior número de intervenções terapêuticas no fim da vida, do que os elementos 

dos outros dois grupos. Este facto contraria as nossas expectativas, porque sendo os 

profissionais de saúde com mais tempo de serviço, aqueles que, simultaneamente, têm 
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mais experiência no acompanhamento de doentes em fim de vida e um conhecimento 

inestimável daquilo que eles vivem, seria de esperar que face a uma situação hipotética 

de doença terminal, preferissem cuidados de saúde paliativos em vez de 

"lutarem"obstinadamente, mas em vão, contra a morte. Talvez, a justificação para este 

facto, sejam as questões morais relacionadas com a rejeição de tratamento de suporte de 

vida, já que muitos a podem encarar como uma forma de suicídio. 

Para a variável profissão, os médicos registam valores médios superiores, 

comparativamente com os enfermeiros, face às preferências de tratamento. Enquanto os 

enfermeiros têm como principal missão o acompanhamento do doente e a satisfação das 

suas necessidades humanas básicas afectadas, os médicos, de um modo geral, têm como 

missão principal restituir a saúde ao doente que lhes fora confiado. De acordo com o 

princípio da beneficência, tentam por todos os meios, "fazer tudo pelo doente" de modo 

a atingir esse objectivo. 

A entrega sem limites, para alcançar a cura do doente, recorrendo a tecnologia 

sofisticada, e a esperança em descobrir novas terapias para doenças até à data fatais, tem 

caracterizado o exercício da medicina nas últimas décadas. Assim, é compreensível, que 

imbuídos deste espírito, os médicos elejam mais procedimentos de suporte de vida, 

mesmo quando já não é possível reverter a doença. 

Quanto à relação entre o nível de participação nas decisões no fim da vida e o nível de 

preferências de cuidados de saúde os resultados são inequívocos. Ao aumento da 

vontade em participar nas decisões no fim da vida corresponde uma diminuição dos 

procedimentos clínicos relacionados com o suporte de vida. O mesmo se verificou no 
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estudo de Eisemann e Richter (1999): "the more important self-determination in health 

care was perceived to be, the more a lower level of treatment was selected" (p.4). 

O respeito pelo princípio da autonomia implica o reconhecimento do direito de um 

agente autónomo a emitir opiniões e a eleger acções baseadas nas suas convicções, 

sempre que recorre aos cuidados de saúde, após um processo de informação e de 

reflexão. O seu desrespeito, é um atentado à dignidade humana. 

Através do exercício do princípio pelo respeito pela autonomia, é possível a cada 

pessoa, escolher, em consciência, sobre os cuidados de saúde que pretende no fim da 

sua vida. Ao fazê-lo, escolhe o seu "melhor bem" e não se limita passivamente a aceitar 

o "melhor bem" proposto pelos profissionais de saúde. Neste sentido, os participantes 

do estudo que elegeram mais decisões autónomas no fim da vida, são simultaneamente 

aqueles que elegeram um nível inferior de cuidados de suporte de vida, uma vez que não 

desejam ver a sua vida prolongada, artificialmente, através do recurso a técnicas de 

suporte de vida. 

O acesso à informação sobre possibilidades alternativas dos cuidados de saúde no fim 

da vida, a vivência resultante do acompanhamento dos doentes em fim de vida em 

hospitais, e o receio do sofrimento, da degradação mental e da perda de autonomia, são 

provavelmente o fundamento desta posição. 

Numa reflexão sobre o fim da vida, Hennezel (2001) refere que " ninguém pretende 

terminar a sua vida no sofrimento atroz, na indiferença geral, nem ser enviado para 

outro mundo sem o saber, nem ainda ser objecto de cuidados cuja justificação seja 
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apenas a de tranquilizar a consciência dos médicos" (p. 16). A este propósito, 

acrescentaríamos, não apenas tranquilizar a consciência dos médicos mas também de 

todos os intervenientes neste processo, como a consciência dos restantes profissionais 

de saúde e dos familiares dos doentes. 

É consensualmente aceite, que na escolha dos cuidados de saúde no fim da vida é 

necessário atender à vontade do doente, para além da sua idade, da sua qualidade de 

vida, do prognóstico e dos recursos existentes. 

A directiva antecipada de vida, foi desenvolvida no sentido de possibilitar o exercício da 

autonomia dos doentes incapazes, devido a situações de doença, e assim diminuir as 

tensões éticas entre os profissionais de saúde e os doentes ou os seus representantes, nas 

decisões sobre os tratamentos no fim da vida. Embora o princípio da beneficência, possa 

ser um entrave aos documentos que possibilitam uma manifestação prévia da vontade 

do doente, a sua utilização encontra-se regulamentada, seja através de códigos de ética 

de profissões ligadas à saúde ou através de legislação. É o caso dos Estados Unidos da 

América, do Canadá, da Inglaterra, da Croácia, da Finlândia e da Dinamarca (Steering 

Committee on Bioethics, 2003). 

Em Espanha, a temática das directivas de vida está a ser alvo de discussão a nível do 

parlamento, e em Itália, o parlamento, recentemente propôs uma lei no sentido de 

legitimar o direito à auto-determinação dos doentes em fim de vida - "Provisions on 

consent and advanced directives regarding medical treatment" (Steering Committee on 

Bioethics, 2003). 
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Apesar de Portugal ter rectificado a Convenção do Conselho da Europa sobre os 

Direitos do Homem e da Bio medicina de 1997, o artigo 9 da Convenção continua a ser a 

única norma legal existente relacionada com as directivas antecipadas de vida. 

Em Portugal e à semelhança de muitos países Europeus, os profissionais de saúde ainda 

se sentem bastante relutantes em abordar a temática das preferências de cuidados de 

saúde previamente expressas pelo doente, num contexto de doença terminal e em que 

seja previsível que com o agravamento da doença a pessoa perca progressivamente, a 

capacidade de se auto-determinar. 

A este propósito, Richter, Eisemann e Zgonnikova (2001) defendem que, ao contrário 

das ideias vinculadas pela tradição paternalista nos cuidados de saúde, a maioria das 

pessoas não fica psicologicamente perturbada com as questões relacionadas com as 

escolhas de cuidados de saúde no fim da vida, desejam abordar a problemática das 

directivas antecipadas de vida com os profissionais de saúde e desejam manter uma boa 

qualidade de vida, ainda que daí resulte um menor tempo de vida. 

Este estudo demonstra, que apesar de existirem variações relacionadas com a idade e 

com a profissão dos participantes, os profissionais de saúde que participaram no estudo, 

face uma situação hipotética de doença terminal e de incapacidade, desejam que os 

seus valores e convicções orientem os cuidados de saúde a que são submetidos, que 

sejam representados por um membro da família nomeado e que conheça os seus valores, 

e que quanto maior é a importância conferida à capacidade para tomar decisões no fim 

da vida, maior é a rejeição de tratamentos de suporte de vida. 
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Consideramos que a bioética, deve ser "uma ponte para o futuro" e assumir um papel de 

destaque neste contexto, nomeadamente a nível do processo de consultadoria e 

formação aos profissionais de saúde, doentes e seus familiares. 

Schneiderman et ai. (2003), num estudo realizado entre Novembro de 2000 e Dezembro 

de 2002 e que envolveu 273 doentes em estado critico, admitidos em Unidades de 

Cuidados Intensivos Norte-Americanas, evidenciaram a importância das Comissões de 

Ética, a nível hospitalar, na mediação de dilemas éticos relacionados com o fim da vida. 

Os resultados deste estudo demonstraram que apesar de não se verificarem alterações na 

mortalidade, a actividade das comissões de ética nas UCI estudadas, está directamente 

relacionada com um número inferior do tempo de internamento quer nas UCI quer no 

hospital e com uma redução nos cuidados de suporte avançado de vida, nomeadamente 

da ventilação mecânica (Schneiderman et ai., 2003). 

No nosso estudo planeamos obter os dados apenas a partir da aplicação dos 

questionários, contudo é importante salientar a necessidade que os participantes 

demonstraram em partilharem as suas experiências e em exporem os seus pontos de 

vista, sobre as diversas questões éticas relacionadas como fim da vida, a título informal. 

Das questões éticas mais frequentemente colocadas destaca-se a confusão entre 

suspensão de suporte de vida, quando este já não é eficaz e eutanásia; entre a rejeição de 

tratamento de suporte de vida por parte de um doente e a prática do suicídio; entre a 

diferença em não iniciar tratamento de suporte de vida e, uma vez iniciado, suspendê-lo 

por não ser benéfico para o doente; e finalmente, entre o direito por parte de uma pessoa 

autónoma em rejeitar um tratamento proposto, mesmo que resulte na sua morte e o 

direito a morrer. 
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Assim, julgamos pertinente a necessidade de formação dos profissionais de saúde e do 

público em geral, sobre as questões éticas relacionadas com o fim da vida, uma vez que 

devido ao aumento do envelhecimento da população Portuguesa, seja previsível que as 

divergências no plano ético se manifestem com maior intensidade num futuro próximo. 

Em termos genéricos, defendemos a divulgação dos objectivos e estratégias da medicina 

paliativa, junto dos profissionais de saúde; a formação dos profissionais de saúde sobre 

os aspectos éticos e legais resultantes dos conflitos na tomada de decisões no fim da 

vida; a informação aos profissionais de saúde e público em geral sobre os direitos e os 

deveres dos doentes, nomeadamente do direito ético em decidir, antecipadamente, sobre 

os cuidados de saúde no fim da vida; a divulgação das directivas antecipadas de vida 

junto dos profissionais de saúde e do público em geral, tendo em consideração os 

aspectos relacionados com o correcto preenchimento do documento e das implicações 

éticas desta decisão. 

Apesar das inferências que retiramos a partir dos resultados, estamos cientes que devido 

à multiplicidade e complexidade dos factores que interferem nos problemas éticos, 

relacionados com os cuidados de saúde no fim da vida, em geral, e nas directivas de 

vida em particular, será necessário efectuar estudos mais abrangentes de modo a 

compreender as atitudes e os comportamentos relacionados com a promoção da 

autonomia dos doentes no fim da vida. 

Se o presente estudo, tiver o mérito de alargar o leque da investigação na área da ética 

nos cuidados de saúde e de promover estratégias alternativas que possibilitem a 

autonomia e o bem-estar daqueles que se encontram em situação de doença, então, todo 

o esforço dispendido na realização deste trabalho, será compensado. 
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Anexos 



Anexo 1 

Health care advanced directive 



"Health Care Advanced Directive/Appointment of health care agent 

1. Health care agent 

1, herby appoint:  

(Agent's name) (Address) (Home 

phone) (work phone) as my agent to make 

health care and personal care decisions for me as authorized in this documented. 

2. Alternate agent 

If: 

-I revoke my Agent's authority; or 

- My agent becomes unwilling or unavailable to act; or 

- If my agent is my spouse and I become legally separated or divorced, 

I name the following (each to act alone and successively, in the order name) as 

alternates to my agent: 

A. First alternate agent Address 

Telephone  

B. Second alternate agent Address 

Telephone  



3. Effective date and durability 

By this document I intend to create a health care advance directive. It is effective upon, 

and only during, any period in which I cannot make or communicate a choice regarding 

a particular health care decision. My agent, attending physician and any other necessary 

experts should determine that I am unable to make choices about health care. 

4. Agent's powers 

I give my agent full authority to make health care decisions for me. My agent shall 

follow my wishes as know to my agent either through this document or through other 

means. When my agent interprets my wishes, I intend my agent's authority to be as 

broad as possible, excepted for any limitations I state in this form. If my agent cannot 

determine the choice I would want, then my agent shall make a choice for me based 

upon what my agent believes to be in my best interests. My agent is authorized as 

follows: 

A. To consent, refuse, or withdraw consent to any and all types of health care. Health 

care means any care, treatment, service or procedure to maintain, diagnose or otherwise 

affect an individual's or mental condition. It includes, but is not limited to, artificial 

respiration, nutritional support and hydration, medication and cardiopulmonary 

resuscitation; 

B. To have access to medical records and information to the same extent that I am 

entitled, including the right to disclose the contents to others as appropriate for my 

health care. 



C. To authorize my admission to or discharge (even against medical advice) from any 

hospital, nursing home, residential care, assisted living or similar facility or service; 

D. To contract on my behalf for any health care related service or facility on my behalf, 

without my agent incurring personal financial liability for such contracts; 

E. To hire and fire medical, social service, and other support personnel responsible for 

my care. 

F. To authorize, or refuse authorize, any medication or procedure to intent to relieve 

pain, even though such use may lead to physical damage, addiction, or hasten the 

moment of (but not intentionally cause) my death". 



Anexo 2 

Testamento de vida: o modelo religioso 



O modelo religioso 

"À minha família, ao meu médico, ao meu pároco, ao meu notário: Se chegar o 

momento em que não possa exprimir a minha vontade relativamente aos tratamentos 

médicos que se me devam aplicar, desejo e peço que esta declaração seja considerada 

como expressão formal da minha vontade, assumida consciente, responsável e 

livremente, e que seja respeitada como se tratasse de um testamento. 

Considero que a vida, neste mundo, é um dom e uma bênção de Deus, mas também que ela 

não é um valor supremo e absoluto. Sei que a morte é inevitável e que põe termo à existência 

terrena mas, pela fé, creio que ela me abre o caminho à vida que não acaba, junto de Deus. 

Por isso, eu, abaixo-assinado, se, devido a doença, 

chegar a estar em situação crítica irrecuperável, peço que não se mantenha a vida por 

meio de tratamentos desproporcionados ou extraordinários; que não se me aplique a 

eutanásia activa; que não se me prolongue abusiva e irracionalmente o meu processo de 

morte; que se me administrem os tratamentos necessários para alívio dos sofrimentos. 

Peço igualmente que me seja prestada toda a ajuda possível para assumir cristã e 

humanamente a morte. Desejo poder preparar-me para este acontecimento final da minha 

existência em paz na companhia dos meus entes queridos e com a consolação da fé cristã. 

Assino esta declaração após madura reflexão e peço àqueles que tenham que cuidar de 

mim o respeito pela minha vontade. Sou consciente de que vos faço assumir uma grave 

e difícil responsabilidade. Precisamente, para partilhar convosco e atenuar qualquer 

possível sentimento de culpa da vossa parte, a redigi e a assino" (Conferência Episcopal 

Espanhola, cit in Elizari, 1996, p.192). 



Anexo 3 

Testamento de vida: o modelo laico 



O modelo laico 

"Eu , B.I. n°. , de maioridade, 

residente em , encontrando-me no uso perfeito das minhas 

faculdades mentais, e depois de prolongada ponderação, declaro: 

Se chegar ao ponto de, devido à minha incapacidade física ou mental, não puder decidir 

sobre os meus cuidados médicos, e se se der alguma das condições médicas enumeradas 

no ponto 3 e dois médicos independentes concluírem que não existe possibilidade de eu 

recuperar, formulo os seguintes desejos: 

1. Que a minha vida não seja prolongada por meios artificiais, tais como técnicas 

de manutenção vital, fluidos intravenosos ou medicamentos, nem por 

alimentação artificial. 

2. Que o sofrimento e a dor causadas pela doença, pela falta de alimentação ou de 

fluidos sejam controlados por meio de medicamentos sedativos, mesmo que 

estes me possam encurtar a vida. 

3. As condições médicas são: 

a) Lesão cerebral grave e irreversível. 

b) Tumor maligno em fase avançada. 

c) Doença degenerativa, em fase avançada, do sistema nervoso e/ou do sistema 

muscular para a qual não exista nenhum tratamento específico. 

d) Outras situações da mesma gravidade. 



Declaro, além disso, que eximo os médicos que me atenderem de toda a 

responsabilidade civil e penal pelo facto de cumprirem os termos desta declaração. 

Reservo-me o direito de revogar esta declaração em qualquer momento. 

Data Assinatura 

Testemunha: Assinatura (Elizari, 1996, p. 193.) 



Anexo 4 

Questionário de avaliação das opções de tratamento 
e decisões no fim da vida 



QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DAS OPÇÕES DE TRATAMENTO E DECISÕES NO FIM DA VIDA 

APRESENTAÇÃO 

Chamo-me Jorge Cunha, encontro-me a frequentar o Mestrado em Bioética, no qual desenvolvo 

um estudo sobre "A AUTONOMIA DO DOENTE E A TOMADA DE DECISÃO NO FIM DA VIDA". 

O trabalho tem como finalidade conhecer as opções que as pessoas elegem relativamente às 

decisões e aos cuidados de saúde no fim da sua vida. 

Venho solicitar a sua colaboração no preenchimento de duas escalas, sobre as suas preferências 

em relação aos cuidados de saúde e a participação nas decisões, no fim da vida. 

Os dados são confidenciais e a sua participação é livre, podendo participar ou recusar em 

qualquer momento, sem que existam consequências para si. 

Caso esteja interessado nos resultados do estudo poderá contactar-me a partir de Junho de 2004, 

altura em que projecto terminar o meu trabalho. 

O investigador 
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DADOS PESSOAIS 

Sexo 

Masculino D 

Feminino D 

Estado Civil 

Solteiro D 

Casado D 

Divorciado D 

Viúvo D 

Profissão 

Médico D 

Enfermeiro D 

Idade: Anos 

Tempo de serviço: Anos 

Serviço onde exerce funções 

Cirurgia D 

Ortopedia D 

Cuidados Continuados D 

Cuidados Intensivos D 

Urgência D 

Bloco operatório D 

Medicina D 

Outro D Qual? 



1. ESCALA DE AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES NO FIM DA VIDA 

No dia-a-dia as pessoas são confrontadas com a necessidade de escolher sobre cuidados de saúde 

que mais lhes convêm, exercendo assim o seu direito à autonomia. Porém, em determinados 

momentos, devido a situações de doença, as pessoas adultas perdem a capacidade para se auto

determinarem e escolherem em consciência, nomeadamente sobre os cuidados de saúde no fim da 

vida. 

No sentido de evitar esta situação, em alguns países, as pessoas podem expressar previamente os 

seus desejos através de um testamento de vida e/ou através da nomeação de um representante. 

Gostaria que me dissesse, para cada situação que lhe vou apresentar na página seguinte, o grau de 

importância que atribui a cada afirmação, assinalando com uma cruz (X) a sua opção, tendo em 

conta os seus valores e convicções. 
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1. Eu quero que os meus valores orientem as 
escolhas dos cuidados no fim da minha vida 

2. Se no decorrer de uma doença grave ficar 
incapaz, quero decidir antecipadamente 
sobre os cuidados de saúde que desejo no 
fim da vida 

3. Eu quero ser informado sobre o meu 
estado de saúde, se padecer de uma doença 
grave 

4. Se no decorrer de uma doença grave ficar 
incapaz para decidir sobre os cuidados de 
saúde, quero que os meus desejos expressos 
previamente sejam respeitados 

5. Se estiver em estado terminal e incapaz de 
decidir, eu não quero que os médicos 
decidam por mim no caso de não 
conhecerem a minha vontade 

6. Se padecer de uma doença grave que me 
vá levar à morte em poucos meses quero que 
o meu médico assistente não me esconda a 
verdade 

7. Se estiver em estado terminal e incapaz de 
decidir eu quero que alguém nomeado por 
mim e conhecedor dos meus valores tome 
decisões sobre os cuidados de saúde 

8. Eu quero participar activamente nos meus 
cuidados de saúde, no fim da minha vida 

9. Se me encontrar incapaz devido a uma 
doença grave, eu quero que a pessoa que me 
representa consinta ou recuse tratamento de 
suporte de vida, de acordo com os meus 
valores 

10. Eu quero deixar escritas as 
recomendações que orientarão os meus 
futuros cuidados de saúde, no caso de sofrer 
de uma doença grave que me deixará incapaz 
para decidir  

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D 

D D D D 

D D D 

D D D 
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No caso de se encontrar em estado terminal e incapaz para decidir, quem elegeria previamente 
para o representar, na tomada de decisões sobre os cuidados de saúde? (Escolha apenas uma 
afirmação) 

U Um representante por mim nomeado, e que conheça os meus valores 

U Um médico da instituição de saúde onde estiver internado 

LI A minha família 

U Um membro da minha família, por mim nomeado, e que conheça os meus valores 

U Eu, através de um testamento de vida 

U Outras opções 

Quais? 



2. ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS DE TRATAMENTOS NO FIM DA VIDA 

Hoje em dia, muitos tratamentos podem manter as pessoas vivas, mesmo quando não existe 

nenhuma hipótese de reverter a doença ou de melhorar a qualidade de vida, como nos casos que 

envolvem doentes em estado terminal. 

Imagine que se encontra gravemente doente e em estado terminal. Analise as suas 

preferências de tratamento, remetendo-se à posição de doente e não de técnico de saúde, em 

relação às questões que se seguem. Tenha em consideração que o tratamento proposto não 

contribuirá para reverter a doença nem para melhorar a sua qualidade de vida, mas apenas 

para o manter vivo durante um período de tempo. 

A fim de avaliar os cuidados de saúde que elege para si, apresento-lhe uma escala onde para cada 

aspecto referido deverá assinalar com uma cruz (X) a opção que vai de encontro aos seus valores 

e prioridades de vida. 
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1. Se os médicos propuserem um tratamento 
que induz efeitos colaterais severos, como a 
dor intensa. 

2. Se propuserem um tratamento, mesmo se 
este me provocar grande desconforto a maior 
parte do tempo (exemplo vómitos, diarreia). 

3. Se estiver inconsciente e sem capacidade 
para deglutir, e se propuserem a introdução de 
uma sonda nasogástrica para a alimentação. 

4. Se estiver inconsciente e sem capacidade 
para ingerir líquidos, e propuserem um 
cateterismo intravascular para perfusão de 
soros. 

5. Se estiver em falência respiratória, e 
propuserem estar ligado a um ventilador. 

6. Se estiver em paragem cardíaca e 
propuserem reanimação cardiopulmonar. 

7. Se apresentar falência renal, e propuserem 
diálise renal. 

8. Se apresentar uma infecção, e propuserem 
antibioterapia. 

9. Seja não conseguir pensar e falar 
claramente, e propuserem tratamentos 
invasivos e dolorosos para me manter vivo. 

10. Seja não conseguir reconhecer as pessoas, 
e propuserem tratamentos invasivos e 
dolorosos para me manter vivo. 

Rejeito 
totalmente 

Rejeito Aceito Aceito 
totalmente 

D D D D 
D D D D 

D D D D 

D D D D 
D D D D 

D D D 
D D D 
D D D D 

D D D D 

D D D D 
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Protocolo de Investigação 



FACULDADE DE MEDICINA DO P O R T O 

U N I V E R S I D A D E D O P O R T O 

MESTRADO DE BIOÉTICA 

"A AUTONOMIA E A TOMADA DE DECISÃO 

NO FIM DA VIDA" 
PROTOCOLO DA INVESTIGAÇÃO 

Orientador: 

Professor Doutor António Sarmento 

Jorge Manuel Alves da Cunha 

Outubro/2003 



Introdução 

Num cenário de avanço das técnicas terapêuticas e da capacidade de resposta da 

medicina face à doença grave, inúmeras vidas são salvas, inúmeras vidas são 

prolongadas, pequenos milagres são realizados. Contudo, há uma outra face. As 

situações crónicas ou degenerativas, que conduzem as pessoas para um lento definhar, 

nem sempre pacífico. 

A futilidade terapêutica, a recusa ou a suspensão do suporte avançado de vida, o 

tratamento da dor, a alimentação e hidratação artificial, são alguns exemplos de 

situações que têm gerado controvérsia, tanto nos meios académicos como a nível social 

e religioso. A essa controvérsia, não é alheio o facto, das pessoas em dado momento não 

se encontrarem competentes, para decidirem em consciência e de acordo com os seus 

valores, sobre os cuidados de saúde que mais lhe convêm no final da vida. E todos 

temos que morrer, um dia. 

Porque as pessoas são directamente afectadas em momentos cruciais da sua vida, torna-

se imperioso que estas escolham ou participem activamente na tomada de decisão 

terapêutica, exercendo assim o seu direito de autodeterminação. Mesmo nas situações 

em que não se encontre competente, mas tenha manifestado previamente a sua vontade. 

Num tempo em que a maioria das pessoas morre em instituições hospitalares, a 

possibilidade dos utentes serem submetidos, contra a sua vontade, a um número 

ilimitado de intervenções curativas no fim da vida, não pode ser negligenciada. Assim, é 

importante promover o direito das pessoas para decidir antecipadamente sobre os 

cuidados de saúde que mais lhe convêm, incluindo o direito de recusar tratamentos não 

desejado. 

Material e Métodos 

O estudo segue um desenho descritivo-exploratório, com uma amostra do tipo não 

probabilística, convencional, constituída por profissionais de saúde - médicos e 

enfermeiros, durante o mês de Novembro de 2003, podendo haver necessidade de 

prolongar este período de forma a garantir uma amostra de 200 participantes. 

Serão utilizados dois instrumentos na recolha de dados, uma escala de Avaliação das 

Preferências de Tratamento no Fim da Vida e uma escala de Participação nas Decisões 



no Fim da Vida. O tratamento dos dados será efectuado através de técnicas de análise 

estatística utilizando o SPSS. 

Aspectos éticos 

Há aspectos éticos que, obrigatoriamente, foram considerados neste estudo e se 
relacionam com: 

- A participação voluntária; 

- Esclarecimentos aos participantes sobre o estudo, garantindo a confidencialidade 

das declarações; 

- A autorização do estudo pelas entidades responsáveis da instituição (o Conselho 

de Administração e a Comissão de Ética do Hospital); 
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Anexo 6 

Autorização da Comissão de Ética 
e do Conselho de Administração do 

Hospital Distrital de São João da Madeira 
para a realização do estudo 
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HOSPITAL DiSXB.*--•••'•; 
S. JOvvO DA t»..« 

_.,- c^é>*/&-&? g>'£* *"*V j^é-g? ££^s ^^ i/c-x^r*-*-* 

\^\Sf™-0 Conselho de Administração do 
^ • ^ ̂

v / <?*_«£' P? S £ i r t * * 7 $ ^ ' H. ^ Hospital Distrital de São João da.<>í\# 
\fc£ Madeira 

PROC*. 

Jorge Manuel Alves da Cunha, a frequentar o Mestrado de Bioética na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, tendo projectado desenvolver a sua tese sobre "A 

Autonomia e a Tomada de Decisão no fim da Vida", solicita autorização para 

desenvolver o trabalho de campo nesta instituição, com_profis5õna^de saúde (médj^T 

eenfennejros^ que desempenhem funções na instituição. 

O estudo segue uma vertente descritiva e exploratória, e tem como finalidade, contribuir 
para o desenvolvimento de conhecimentos que promovam intervenções orientadas para 
o bem-estar e necessidades dos doentes em estado terminal, durante o internamento 
hospitalar. 

A recolha de dados será concretizada durante o mês de Outubro através do 

preenchimento de um questionário por parte dos profissionais de saúde dos serviços 

seleccionados. Caso seja autorizada, foi programada para ter início no mês de Outubro 

de 2003, procurando atingir uma população total de 200 participantes. 

Agradecendo, desde já; atenção dispensada. 
: , ■ « . - ' 

Porto, 9 de Outubro de 2003 
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