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Qual é a definição de eutanásia 
segundo a lei belga?
É o ato de colocar fim à vida de uma 
pessoa, a seu pedido.

Quando foi aprovada a lei?
A 16 de maio de 2002, com 86 votos a 
favor, 51 contra e dez abstenções. A 
lei entrou em vigor a 22 de setembro 
daquele ano. Na altura, cerca de 80% 
da população belga aprovava a nova 
lei. Em conjunto com a lei que despe-
nalizou a prática da eutanásia, foi 
aprovada legislação específica gene-
ralizando o acesso a cuidados paliati-
vos e outra lei sobre os direitos dos 
doentes, que passaram a poder recu-
sar certos tipos de tratamento. A Bél-
gica foi o segundo país a despenalizar 
a eutanásia, um ano após a Holanda.

Em que condições pode ser 
feita a eutanásia na Bélgica? 
Quem reivindica o fim da vida com in-
tervenção médica deve estar cons-
ciente e o pedido deve ser formulado 
de forma voluntária, refletida e repeti-
da, sem resultar de qualquer pressão 
externa. O doente, se for maior de ida-
de, deve encontrar-se sob sofrimento 
físico ou psicológico constante e insu-
portável, sem apaziguamento possí-
vel. Este sofrimento deve resultar de 
um acidente ou de uma patologia gra-
ve e incurável. No caso dos menores 
de idade, o sofrimento psicológico não 
é critério para o pedido de eutanásia.

Qual deve ser o procedimento 
dos médicos belgas mediante 
um pedido de eutanásia?
Devem informar o doente acerca do 
seu real estado de saúde e da sua ex-
pectativa de vida. Devem debater 
com o doente as alternativas terapêu-
ticas, o recurso a cuidados paliativos e 
as consequências de todas estas pos-
sibilidades. Caso a decisão do doente 

a favor da eutanásia persista, deve ser 
ouvida uma segunda opinião médica, 
de um clínico independente, quer do 
paciente quer do médico que o acom-
panha. A lei recomenda que esta se-
gunda opinião seja de um especialista 
na patologia em causa ou de um psi-
quiatra. O doente deve ser informado 
do resultado da auscultação e deve 
ser redigido um relatório com a ava-
liação médica e feito um pedido por 
escrito assinado pelo próprio doente.

Ouvidas as opiniões previstas 
na lei, o que acontece a seguir?
É preciso passar um mês entre o pedi-
do da eutanásia e o ato médico.

Como deve ser redigido o 
documento que pede o acesso à 
eutanásia?
O documento deve ser escrito, datado 
e assinado pelo doente. Se este não es-
tiver capaz, deve ser escrito por uma 
pessoa maior de idade, escolhida pelo 
doente e que não tenha nenhum inte-
resse material na sua morte. No pedi-

do, esta pessoa deve explicar que o 
doente não se encontra capaz de es-
crever o documento por mão própria e 
indicar as razões desta incapacidade. 
Neste caso, o pedido da eutanásia deve 
ser redigido na presença de um médi-
co, cujo nome deve ser explicitado.

A decisão de recorrer à 
eutanásia pode ser revertida?
Sim, a qualquer momento, a pedido 
do doente.

O que é a declaração 
antecipada?
Um documento escrito em que qual-
quer pessoa pode expressar a sua 
vontade de recorrer à eutanásia, com 
ajuda de um médico, se vier a sofrer 
um acidente grave ou de uma doença 
grave e incurável, se permanecer in-
consciente e se esta situação for irre-
versível, segundo o estado atual da 
ciência. Esta declaração pode desig-
nar uma ou mais pessoas, maiores de 
idade, de confiança do subscritor, or-
denadas por grau de preferência, 

para agir em seu nome, em caso de 
impedimento ou incapacidade. O mé-
dico habitual do subscritor não pode 
ser incluído na categoria de pessoa de 
confiança. Esta declaração deve ser 
testemunhada por duas pessoas, em 
que pelo menos uma não tenha qual-
quer interesse material na morte do 
declarante. Esta declaração tem a va-
lidade de cinco anos.

Qual deve ser o procedimento 
do médico que realizada 
eutanásia, após a sua 
conclusão?
Deve redigir um documento relatan-
do o acontecido no prazo de quatro 
dias úteis e enviá-lo à Comissão Fede-
ral de Controlo e Avaliação da Euta-
násia.

Que comissão é esta e qual a 
sua missão?
É composta por 16 membros, oito dos 
quais médicos, quatro professores 
universitários e outros quatro ele-
mentos que devem ser escolhidos en-

Na Bélgica, 
12.726 pessoas 
já escolheram 
a eutanásia

Christiana Martins 
enviada a Bruxelas 

U
m homem de 54 
anos sofre de doen-
ç a  n e u r o l ó g i c a 
grave e quer mor-
rer com recurso à 
eutanásia. Para jus-
tificar a decisão, in-
voca a degradação 
física, a crescente 

perda de visão e o aparecimento de 
problemas cognitivos. Cada vez tem 
menos autonomia e não quer conti-
nuar a viver nestas condições. Perde 
a capacidade de falar, os músculos 
enfraquecem, a memória esvai-se. 
Isola-se. Não é expectável qualquer 
melhoria das suas condições. Depois 
de nove encontros com o médico que 
o acompanha, o homem assina uma 
declaração pedindo para ser eutana-
siado. Dois neurologistas são consul-
tados e dão parecer favorável. Passa-
dos 30 dias, é anestesiado, entra em 
estado de inconsciência profunda e 
recebe uma injeção de Thiopental. 
Para de respirar e morre. 

Este caso real não é uma exceção 
na Bélgica, onde este tipo de morte 
não resulta de qualquer crime. Todos 

os meses, 135 belgas fazem o mesmo: 
escolhem morrer nas mãos dos médi-
cos. Legalmente. Entre 2002, quando 
a lei da eutanásia foi aprovada naquele 
país, e 2015 já foram eutanasiadas 
12.726 pessoas.

A história consta do último relatório 
da Comissão Federal de Controlo e 
Avaliação da Eutanásia. A cada dois 
anos, cabe à instituição belga elaborar 
um retrato da eutanásia praticada no 
país e recomendar melhorias na legis-
lação que em 2017 completa 15 anos. 
O relatório, relativo a 2012/2013, é 
claro: neste período foram eutanasia-
das 3239 pessoas. Em setembro, serão 
divulgados os números dos últimos 
dois anos, mas a pedido do Expresso, 
os próximos totais foram já divulga-
dos: 1928 pessoas morreram em 2014 
e 2022 em 2015, num total de 3950. 
Mais 711 do que no biénio anterior, 
confirmando a tendência crescente, 
desde que a lei foi aprovada.

O recurso à eutanásia corresponde a 
cerca de 1,5% do total de de mortes na 
Bélgica. Este número estará, contudo, 
abaixo do real. O relatório afirma que 
“não é possível avaliar a proporção de 
eutanásias declaradas em relação às 
realmente praticadas”. O que se sabe é 
que em 73% dos casos, as pessoas que 
pediram a eutanásia sofriam de can-
cro e 87% morreriam a curto prazo. A 
quase totalidade dos pedidos (98%) foi 
feita por pessoas conscientes e a dis-
tinção de género não é gritante: 52% 
foram homens e 48% mulheres. As 
causas mais referidas para justificar a 
eutanásia são “sufocação, obstrução 
digestiva acompanhada de vómitos 
e dores” e, entre os sofrimentos psi-
cológicos, “dependência, perda de 
dignidade e desespero”.

“Não há nenhuma explosão de 
pedidos, é normal que os números 
aumentem e o crescimento acompa-
nhe o maior conhecimento da lei”, 
afirma Nathalie Andrews, membro 
da Associação pelo Direito a Morrer 
com Dignidade (ADMD). Todos os 
meses chegam à organização pedidos 

Legislação Quando Portugal começa a debater a descriminalização da 
eutanásia, para os belgas a opção é irreversível, mesmo para quem discorda

MORTE ASSISTIDA

Número de casos tem vindo a aumentar mas a lei  
tem a aprovação da grande maioria da população.  
Em Portugal as opiniões estão divididas 
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tre os especialistas em doenças termi-
nais. A composição da comissão deve 
ter em conta a paridade linguística e 
de sexo. A cada dois anos, esta insti-
tuição deve elaborar e divulgar um 
relatório estatístico com base nas eu-
tanásias realizadas, uma avaliação da 
aplicação da lei naquele período e re-
comendações visando aprimorar a 
legislação.

Os médicos podem recusar-se a 
praticar a eutanásia?
Nenhum médico ou enfermeiro é 
obrigado a participar nos procedi-
mentos envolvendo a prática da euta-
násia. Em caso de recusa, o médico 
deve enviar o doente para um colega 
que aceite realizar este procedimento.

Como é encarada a eutanásia 
pelas companhias de seguro 
belgas?
Na Bélgica, a morte por eutanásia é 
considerada uma morte natural.

A eutanásia pode ser praticada 

em menores de idade na 
Bélgica? 
Sim, a Bélgica foi o primeiro país a 
eliminar o limite de idade para a 
prática da eutanásia, aprovando um 
alargamento da lei no fim de 2014. 
Na altura, uma sondagem indicou 
que 74% da população concorda-
vam com esta possibilidade. Os me-
nores com sofrimentos físicos insa-
náveis e que se encontrem em fase 
terminal, desde que façam o pedido 
de forma consciente e tenham a 
concordância dos pais/responsáveis 
legais, podem reivindicar esta solu-
ção. Os sofrimentos psicológicos 
não podem ser invocados pelos me-
nores. Na Holanda, apenas os me-
nores com mais de 12 anos podem 
reivindicar a eutanásia.

A eutanásia é possível para 
doentes inconscientes?
Sim, se o estado de inconsciência for 
irreversível, de acordo com as práti-
cas científicas atuais, desde que, pre-
viamente, o doente tenha redigido 

uma declaração antecipada de euta-
násia, de acordo com os requisitos 
previstos na lei. O médico do doente 
em causa deve consultar um colega 
sobre a irreversibilidade do estado de 
inconsciência. No caso dos doentes 
com demências, como Alzheimer, os 
critérios exigidos pela lei não são 
cumpridos, já que a legislação exige 
que quem reivindica a eutanásia deve 
estar lúcido e consciente no momento 
do pedido.

Um doente que resida no 
estrangeiro pode pedir para ser 
eutanasiado?
A lei não fala em nacionalidade nem 
em local de residência. No entanto, a 
legislação obriga à existência de uma 
relação estável entre o doente e o mé-
dico que irá praticar a eutanásia. Esta 
exigência dificulta a transformação 
da Bélgica num destino para o cha-
mado turismo da morte.

A legislação belga é 
contraditória com o direito à 

vida consagrado nas 
convenções internacionais?
Antes da aprovação parlamentar, a 
proposta de lei foi apresentada ao 
Conselho do Estado belga, que con-
cluiu pela inexistência de incompati-
bilidade com as obrigações de prote-
ção do direito à vida prevista no artigo 
segundo da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. Os defensores 
da eutanásia dizem que o direito à 
vida não deve ser confundido com a 
obrigação de viver e, por isso, como o 
suicídio, a eutanásia não deve ser le-
galmente punível.

A eutanásia é um direito dos 
doentes belgas?
Não, mas visa oferecer a estas pes-
soas a possibilidade de formular o pe-
dido à serem eutanasiadas, sem que, 
desta forma, os médicos que atendam 
a estas solicitações possam ser puni-
dos legalmente.

Qual a situação do debate 
sobre a eutanásia em Portugal?

A Assembleia da República deverá 
discutir o tema durante esta Legisla-
tura. O Bloco de Esquerda garante 
que apresentará uma iniciativa legis-
lativa e o PSD já avançou que dará li-
berdade de voto aos seus deputados. 
O PCP ainda não expressou a sua in-
tenção quanto à eutanásia. O CDS é 
contra e o PS vai ter de abordar o 
tema no próximo congresso. Movi-
mentos de iniciativa civil já apresen-
taram as suas posições e recolheram 
assinaturas junto de pessoas anóni-
mas e célebres, contra e a favor da 
eutanásia.

Além da Bélgica, em que países 
é a eutanásia legalmente 
aceite? 
Nos Estados Unidos (Oregon, Washin-
gton, Vermont, Califórnia), na Holan-
da e no Luxemburgo. A Suíça  permite 
o suicídio assistido. O Canadá vai dis-
cutir a descriminalização da eutanásia 
a muito curto prazo, sendo esta já acei-
te na região do Quebeque, desde de-
zembro do ano passado.

MORTE ASSISTIDA

13 ANOS DEPOIS  
DA APROVAÇÃO DA 
LEI, A POLÉMICA 
NÃO ACABOU: 
UMA MULHER  
DE 85 ANOS FOI 
EUTANASIADA 
PORQUE ESTAVA 
CANSADA DE VIVER

de esclarecimento de estrangeiros que 
tentam recorrer à eutanásia na Bélgi-
ca. Nathalie explica que a ADMD tem 
apenas uma advogada para responder 
a todos estes pedidos, mesmo sabendo 
que a quase totalidade não poderá 
ser atendida por não preencherem 
os requisitos necessários. Ela própria 
é francesa, mas já decidiu que, se for 
necessário, recorrerá à eutanásia na 
Bélgica, país onde vive.

Porquê? Porque viu a mãe morrer 
com um cancro aos 53 anos e ouviu-a 
dizer que preferia atirar-se da janela 
a continuar a sofrer. Também porque 
viu os olhos da avó, “onde só sobrava 
dor”, depois de 23 anos imobilizada 
por um AVC. “É necessário explicar 
que não é preciso sofrer para morrer”, 
garante Nathalie. E aconselha: “Não 
espere até ficar desesperado para ex-
pressar o seu pedido, faça-o enquanto 
tiver saúde e consciência.”

Das mortes oficiais por eutanásia na 
Bélgica, cerca de 65% foram de pes-
soas entre 40 e 79 anos e 33% tinham 
mais de 79 anos. E, apesar de possí-
vel legalmente há cerca de um ano, 
nenhum menor foi eutanasiado. A 
maioria das mortes acontece em casa 
(54%) e muitas em hospitais (44%). Só 
11% são praticadas em casas de repou-
so. “Há muitos idosos com demências 

nestes locais e esta é a grande questão 
que deve ser debatida na Bélgica”, 
explica Dominique Bouckenaere, pre-
sidente da Federação de Cuidados 
Paliativos na Região de Bruxelas.

“As pessoas que escolhem a euta-
násia não o fazem apenas por uma 
questão de sofrimento, mas, sobre-
tudo, por uma questão de controlo 
sobre a própria vida. A eutanásia é 
uma saída de emergência a que os 
doentes sabem que poderão recorrer, 
se for necessário”, afirma Boucke-
naere. Como médica, faz cerca de 
duas eutanásias por ano e diz que 
sofre “imenso” de cada vez que é 
solicitada. Mas não se recusa a parti-
cipar porque acredita na validade da 
lei, embora diga que “é atroz para os 
médicos, sobretudo quando os doen-
tes pressionam para que se faça com 
grande rapidez”. Quanto a Portugal, 
aconselha que só se avance com a 
legalização da eutanásia, após a ge-
neralização do acesso a uma eficaz 
rede de cuidados paliativos.

Portugal dividido

“A tendência é assustadora e a euta-
násia não pode ser banalizada desta 
forma. Com números tão elevados 
desconstrói-se o mito de que a lei é 
segura, de que a eutanásia é só para 
casos limite e verifica-se que, de facto, 
existe uma ‘rampa deslizante’”, defen-
de Isabel Galriça Neto, deputada do 
CDS. Confrontada com a experiência 
belga, afirma que este resultado “era 
previsível e comprova a tendência 
para se fazer uma lei já de si muito má 
que aos poucos vai-se transformando 
numa lei péssima”.

“Que médicos matem pessoas não 
faz sentido nenhum, que matem crian-
ças e pessoas saudáveis é absoluta-
mente surreal. Não será seguramente 
uma experiência que deva ser aplicada 
no nosso país”, argumenta Galriça 
Neto, a quem não restam dúvidas: 
“Não se compreende que, em vez de se 
investir numa solução que passa por 

oferecer cuidados médicos de quali-
dade a todos os portugueses que têm 
doenças graves e incuráveis, se pense 
primeiro oferecer a morte como alter-
nativa. É uma questão de prioridades.”

Em Portugal, o debate ainda está 
centrado no esgrimir de posições con-
tra e a favor de iniciativas civis como 
os movimentos Toda a Vida Tem Dig-
nidade (contra a eutanásia) e Direito 
a Morrer com Dignidade (a favor da 
eutanásia). Nenhum projeto de lei che-
gou ainda ao Parlamento, mas Maria 
Antónia Almeida Santos, deputada do 
PS, quer debater a questão no próxi-
mo congresso socialista, no início de 
junho. Para isso, vai apresentar uma 
moção sobre o tema. Considerando 
que, “na maior parte dos casos, a euta-
násia consiste num ato de compaixão”, 
acredita que, se convocados a agir, “os 
profissionais de saúde terão um papel 
altruísta e seguro”.

Quanto à situação belga, a deputada 
afirma que “a lei veio refletir a vontade 
de muitas pessoas que, com a lega-
lização, podem renunciar de forma 
consciente e informada a uma vida de 
sofrimento incomensurável, de onde 
não podiam sair”. E, vai mais longe: 
“Apesar da maturidade da sociedade 
belga ser completamente diferente 
da nossa, a experiência legislativa po-

deria ser tentada em Portugal, com 
todas as garantias jurídicas, aplicada 
a pessoas maiores, e só a estas, que de 
forma consciente, informada e reite-
rada, pedissem para que a sua morte 
física inevitável fosse abreviada.”

Laura Santos, doente terminal e um 
dos rostos da defesa da eutanásia em 
Portugal, faz “uma avaliação global-
mente positiva” da legislação belga e 
acredita que, “provavelmente, a des-
penalização da morte assistida em 
Portugal traria um grande desenvol-
vimento dos cuidados paliativos, algo 
que todas as pessoas sensatas desejam 
e, apesar da grande retórica em torno 
da necessidade de aumentar a oferta, 
pouco se tem feito”. 

Apesar de incontornável, a eutaná-
sia na Bélgica tem espaço para polé-
micas. Como o caso de Laura, jovem 
de 24 anos que pediu para morrer 
por sofrimentos psicológicos insu-
portáveis. Três médicos deram luz 
verde ao pedido, mas, à última hora, 
ela desistiu. Ou o caso de Simone, 
eutanasiada na véspera de comple-
tar 85 anos, sem sofrer de qualquer 
doença incurável, mas invocando o 
“cansaço de viver”. 

 Uma das personalidades belgas 
mais polémicas é, contudo, Wim Dis-
telmans, o ‘doutor morte’, defensor da 
eutanásia e membro da comissão de 
avaliação. Em 2015, foi o responsável 
pela eutanásia praticada num transe-
xual, que decidiu morrer depois de a 
operação de mudança de sexo falhar.

A discussão é interminável, e na 
Bélgica o caminho não passa pela de-
sistência da eutanásia, mas pelo seu 
aprofundamento. “Se fosse hoje, com 
a composição parlamentar atual, a 
lei não seria aprovada”, garante Na-
thalie Andrews. A ADMD não está 
satisfeita e quer que a validade da 
declaração manifestando o desejo de 
eutanásia seja prorrogada e que se en-
contre uma formulação que permita 
abranger os doentes mentais ou com 
demências.
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UMA RAPARIGA DE 
24 ANOS, INVOCOU 
SOFRIMENTOS 
PSICOLÓGICOS 
INSUPORTÁVEIS 
PARA PEDIR PARA 
MORRER, MAS 
DESISTIU À ÚLTIMA 
HORA

NÚMERO

711
Foram realizadas mais 711 eutanásias 
na Bélgica no biénio de 2014/15, 
quando comparado com os  
dois anos anteriores

5%
tem sido a média anual  
do crescimento das eutanásias 
realizadas naquele país

54%
das eutanásias realizadas na Bélgica 
entre 2012/13 aconteceram  
na casa dos doentes que solicitaram  
este procedimento
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