
Têm direitos os doentes? 

 

Discute-se agora, como se fosse a mais importante ou mesmo quase única 

prioridade do Estado, o tema fracturante da eutanásia.  

Eutanásia embrulhada como direito, a pretensa ou desejada solução última para a 

vida das Pessoas e uma panaceia essencial para o sistema de saúde e, já agora, 

diga-se para o objectivo encapotado da redução do peso das pensões no orçamento...  

Não é. Não é nem solução nem panaceia. É mero álibi para que se esqueçam e 

neguem os cuidados paliativos; enfim, uma mala de Pandora e precedente perigoso 

e de alto risco para o direito fundamental à vida de todos e cada um de nós.  

Melhor seria que se atentasse nos concretos direitos dos doentes e, por isso, a 

pergunta que se impõe: têm direitos os doentes? Têm. Devem ter. E devem exercê-

los. Custe o que custar e doa a quem doer. 

O doente tem e deve ter sempre direito  

(1) a ser tratado salvaguardando a sua dignidade humana;  

(2) a ser respeitado pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas;  

(3) a receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, no âmbito 

dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e terminais;  

(4) à prestação de cuidados continuados;  

(5) a ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, suas 

competências e níveis de cuidados;  

(6) a ser informado sobre a sua situação de saúde;  

(7) a obter uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde;  

(8) a dar ou a recusar o seu consentimento, antes de qualquer acto médico 

ou participação em investigação, ensaio clínico ou acto de ensino;  

(9) à estrita confidencialidade de toda a sua informação clínica e dos seus 

elementos identificativos;  

(10) a aceder aos exames guardados e dados registados no seu processo 

clínico;  

(11) à privacidade na prestação de todo e qualquer acto médico;  

(12) à visita dos seus familiares e amigos e à sua liberdade individual, 

quando internado; e, finalmente,  

(13) por si ou por quem o represente, a apresentar sugestões e 

reclamações.  

(in Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes) 


