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Resumo
A questão da eutanásia é complexa, mas importante. À medida que a medicina e a tecn-
ologia evoluem, os princípios éticos que as regulam devem acompanhar esta evolução. 
A eutanásia visa beneficiar as pessoas com doenças terminais que escolhem morrer, 
porque acreditam que o sofrimento físico e psicológico e a dependência de outros, ou 
de máquinas de suporte de vida tornam as suas vidas angustiantes e indignas. Quer por 
uma via deontológica, quer por uma via consequencialista podemos chegar à conclusão 
que, para estas pessoas, escolher como e quando morrer é um direito e dar condições 
para que essas mortes sejam confortáveis e seguras é um dever nosso, enquanto socie-
dade. 
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Abstract
The issue of euthanasia is complex, but important. As medicine and technology evolve, 
the ethical principles that regulate them must keep up with this evolution. Euthanasia 
is intended to benefit terminally ill people who choose to die because they believe 
that, physical and psychological suffering and dependence on others or life-support 
machines, make their lives agonizing and undignified. Either by a deontological or a 
consequentialist route we can come to the conclusion that, for these people, choosing 
how and when to die is a right, and providing conditions for these deaths to be comfort-
able and safe is our duty as a society. 
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INTRODUÇÃO

Em muitos países, incluindo Portugal, o debate em relação a lega-
lização da eutanásia voluntária (ativa e passiva) encontra-se no centro 
das discussões políticas. Contudo, a questão legal da eutanásia exi-
ge deliberação filosófica acerca dos princípios éticos que subjazem ao 
problema, que serão aqui analisados. 

Para o efeito, no primeiro capítulo será apresentada a definição de 
eutanásia e dos diferentes tipos de eutanásia (ativa, passiva, voluntária, 
não voluntária e involuntária), assim como as condições normalmente 
propostas para que um pedido de eutanásia seja aceite. Nesta disserta-
ção será apenas analisada a permissibilidade moral da eutanásia volun-
tária (ativa ou passiva), isto é, os casos em que alguém pede a eutanásia 
de forma autónoma, livre e informada. 

Independentemente do seu tipo, a eutanásia é sempre o ato de ma-
tar ou de deixar alguém morrer alguém quando isto é benéfico para 
essa pessoa. Assim, alguém que executa um ato de eutanásia visa sem-
pre beneficiar a pessoa que morre. Isto levanta várias questões contro-
versas, tanto de um ponto de vista deontológico como de um ponto de 
vista consequencialista.

Assim, no segundo capítulo serão analisadas as teorias deontoló-
gicas e consequencialistas que permitem a contextualização ética dos 
argumentos apresentados nos capítulos seguintes.

A abordagem deontológica à questão da permissibilidade moral 
da eutanásia é analisada no terceiro capítulo através do argumento de 
Jeff McMahan, “do suicídio à eutanásia”. E através dos argumentos de 
David Oderberg, “o direito inalienável à vida” e “a Doutrina do Duplo 
Efeito”.

No quarto e último capítulo serão tratadas as questões em relação 
à permissibilidade moral da eutanásia de um ponto de vista consequen-
cialista. Neste capítulo serão analisados os argumentos da minimização 
do sofrimento e do valor da autonomia apresentados por Brad Hooker e 
Peter Singer. Assim como duas objeções consequencialistas à permis-
sibilidade da eutanásia, a objeção da ladeira escorregadia e a objeção 
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dos cuidados paliativos.
A análise destes argumentos levará à conclusão de que, nem as 

objeções deontológicas, nem as objeções consequencialistas à permis-
sibilidade moral da eutanásia, são satisfatórias. Por isso, os argumen-
tos apresentados a favor da eutanásia são suficientes para afirmar a 
permissibilidade moral da eutanásia, tanto através de uma abordagem 
deontológica, como de uma perspetiva consequencialista. 

1 - FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Kelly Taylor é uma mulher inglesa da cidade de Bristol que lan-
çou uma batalha legal para que os médicos colocassem um termo à sua 
vida. 

Kelly Taylor sofria de síndrome de Eisenmenger’s, que afeta os 
pulmões e o coração, e de um distúrbio de desenvolvimento muscu-
losquelético muito raro que afetava a sua coluna, chamado síndrome 
de Klippel-Feil. Morreu com 35 anos de complicações cardíacas resul-
tantes da sua condição congénita apóes seis anos de luta legal para lhe 
permitirem uma morte medicamente assistida.

A saúde de Kelly Taylor foi piorou gradualmente a partir dos sete 
anos. Em 2003, após esperar quase uma década por um transplante de 
coração e de pulmão, Kelly foi informada que não seria possível en-
contrar órgãos compatíveis e foi retirada da lista de transplantes. Para 
além disto, os seus médicos não conseguiram encontrar qualquer com-
binação de medicamentos que aliviasse a sua dor, sendo que Kelly era 
alérgica a muitos dos medicamentos normalmente utilizados para tratar 
a síndrome de Eisenmenger. 

Em 2005, para acabar com a condição em que se encontrava, que 
descreveu como sendo de dor e miséria, tentou morrer de fome. Contu-
do, após 19 dias decidiu que morrer à fome era menos digno que a sua 
condição anterior e voltou a alimentar-se. 

Em 2007 os médicos de Kelly Taylor informaram a paciente de 
que teria apenas um ano de vida. Foi então que Kelly começou uma ba-
talha legal para que os médicos colocassem um fim à sua vida, aumen-
tando a medicação até induzir um estado de coma e depois retirando a 
comida e a hidratação. Pedido que nunca lhe foi concedido.1 

Este caso retrata um pedido de eutanásia (voluntária). Segundo os 

1.  BBC News, edição de 5 de março de 2012
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critérios para pedir eutanásia, o paciente deve ter sido diagnosticado 
com uma doença incurável e causadora de sofrimento, tem de confir-
mar várias vezes o seu pedido e tem de entender as implicações deste 
pedido. Kelly Taylor cumpre estes requisitos, por isso, se a eutanásia 
fosse permitida, teria conseguido terminar a sua vida, colocando um 
fim definitivo ao sofrimento a que foi condenada enquanto vivesse pe-
las duas doenças de que sofria.  

O caso de Kelly Taylor, estando longe de ser raro, mostra como 
uma pessoa que, além de passar vários anos a suportar um sofrimento 
desnecessário causado por uma doença terminal, é também despida da 
liberdade e autonomia que uma vez teve. 

As pessoas diagnosticadas com doenças terminais que pedem de 
forma autónoma, livre e informada que o seu sofrimento termine e 
para isto ser feito num ambiente seguro, confortável e por especialistas 
competentes, ou seja, que pedem a eutanásia, estão a ser negados este 
direito. O caso de Kelly mostra, pelo menos, que têm de existir razões 
muito fortes para negar um pedido de eutanásia voluntária, que ultra-
passem sofrimento e a perda de autonomia que isto causa. Será que 
existem tais razões? O objetivo desta dissertação é analisar algumas 
razões propostas e mostrar que não têm força suficiente para ultrapas-
sar as motivações a favor da eutanásia.

1.1 Conceitos fundamentais 

A eutanásia é o ato de provocar a morte ou de deixar morrer um 
indivíduo com a intenção de beneficiar esse indivíduo e de forma a que 
seja de facto beneficiado. Diz-se que alguém beneficia com a sua morte 
quando esta é melhor que a alternativa, ou seja, continuar vivo. Desta 
definição podem retirar-se duas conclusões.

Em primeiro lugar, para que um ato seja considerado eutanásia é 
necessário que, ao matar ou deixar morrer alguém, exista uma moti-
vação para beneficiar esse indivíduo. Isto é, mesmo que a morte seja 
benéfica para o indivíduo, se a intenção não for beneficia-lo, não pode 
ser considerado um ato de eutanásia. Em segundo lugar, mesmo que a 
intenção seja a de beneficiar o indivíduo, se este beneficio não for efe-
tivo, isto é, se não for melhor para a pessoa morrer que continuar viva 
não pode ser considerado eutanásia. Podendo constituir, no máximo, 
uma tentativa de eutanásia.2

2.  McMahan 2002: 457
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Tipos de eutanásia

Estas são as condições para que um ato possa ser considerado eu-
tanásia, todavia, podem distinguir-se dois tipos de eutanásia que cum-
prem estes critérios e que dizem respeito à forma como é praticada a 
eutanásia. Por um lado, existe a eutanásia passiva. A eutanásia passiva 
consiste em não administrar ou suspender tratamento a um indivíduo, 
deixando que este morra, caso isto beneficie mais o indivíduo que sal-
var a sua vida.

Por outro lado, chama-se eutanásia ativa ao ato de provocar a 
morte de um indivíduo quando isto é benéfico para esse indivíduo, por 
exemplo, administrando uma dose letal de algum medicamento.

Assim, na eutanásia passiva a causa de morte é uma doença ou 
lesão, enquanto nos casos de eutanásia ativa a morte é causada por 
um médico. Outra diferença relevante é que, muitas vezes, a eutanásia 
passiva está relacionada com uma morte mais dolorosa e lenta que as 
mortes associadas com a eutanásia ativa.3

Além da distinção entre eutanásia passiva e ativa, há outra dis-
tinção relevante que está relacionada com o consentimento (ou a sua 
ausência) por parte do indivíduo que morre. 

Em relação ao consentimento existem três formas de eutanásia. 
Em primeiro lugar, a eutanásia é voluntária quando o indivíduo ex-
pressa o seu desejo de ser morto ou para o deixarem morrer de forma 
completamente autónoma, livre e informada. O pedido de eutanásia 
não pode ser considerado livre, autónomo e informado nas situações 
em que é feito por ignorância ou por coação.4 Este desejo pode ser ex-
presso no momento em que o paciente quer morrer, ou antes através de 
uma diretiva antecipada.5 

Contudo, as diretivas antecipadas são problemáticas devido a dú-
vidas em relação a serem um real consentimento, pois quando um indi-
víduo elabora uma diretiva antecipada, não tem conhecimento das cir-
cunstâncias concretas em que se encontrará quando o momento chegar. 
As diretivas antecipadas implicam também um risco de fraude. Estes 
problemas podem ser ultrapassados através de restrições às diretivas 
antecipadas, no entanto, esta discussão pode ser deixada de lado por 
agora.  O objetivo desta dissertação é estabelecer a permissibilidade 
moral da eutanásia voluntária apenas quando esta é pedida no momen-
to em que o indivíduo deseja morrer, o que é uma base importante para 
uma discussão acerca das diretivas antecipadas.

3.  McMahan 2002: 457

4.  McMahan 2002: 457

5.  Oderberg 2009: 72
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Em segundo lugar, aplica-se o termo eutanásia não voluntária 
quando o indivíduo não expressou o seu desejo de morrer nem de 
continuar vivo porque não se encontra em condições que permitam a 
comunicação desse desejo. A eutanásia não voluntária acontece, por 
exemplo, se o indivíduo em questão for um recém-nascido, uma crian-
ça pequena, uma pessoa com incapacidades cognitivas profundas, um 
indivíduo em coma, entre outros casos.6

Por último, a eutanásia involuntária é o ato de matar alguém que 
beneficiará com a morte contra a vontade expressa desse indivíduo ou 
sem solicitar o seu consentimento (sendo que esse indivíduo se encon-
tra numa situação em que pode dar ou retirar o consentimento).7 Apesar 
de não ser considerada moralmente permissível pela maior parte dos 
apoiantes da eutanásia, esta forma de eutanásia normalmente parte da 
crença por parte do agente que pratica a eutanásia de que o seu paciente 
está enganado em relação ao que é melhor para si.8 

As distinções apresentadas são independentes, ou seja, a eutanásia 
pode ser ativa ou passiva sendo voluntária, não voluntária ou involun-
tária e vice-versa.

Condições necessárias para aceitar um pedido de eutanásia

Além disto, a eutanásia deve obedecer a um conjunto de condi-
ções que procuram garantir que os indivíduos a quem é aplicada são 
realmente beneficiados: a eutanásia deve ser sempre efetuada por um 
médico; um pedido de eutanásia só pode ser aceite se o indivíduo sofre 
de uma doença terminal que foi diagnosticada por vários médicos, se 
essa doença se encontrar já nos estágios finais e se causar um sofrimen-
to extremo que não pode ser aliviado de forma satisfatória. Por fim, o 
indivíduo que pede a eutanásia deve ser questionado em diversas oca-
siões se é realmente isso que deseja.

Os problemas que surgem com a eutanásia, e que serão tratados 
nos capítulos seguintes são: será a eutanásia moralmente permissível? 
Que tipos de eutanásia são moralmente permissíveis? Em que circuns-
tâncias é permissível a prática da eutanásia? O objetivo desta disser-
tação será defender a permissibilidade moral da eutanásia voluntária 
(ativa ou passiva), tanto de um ponto de vista deontológico, como de 
um ponto de vista consequencialista. 

6.  McMahan 2002: 457

7.  McMahan 2002: 457

8.  Hooker 2002: 25
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2 - ÉTICA NORMATIVA

A ética normativa é o ramo da ética que procura encontrar os prin-
cípios de ação correta que devem guiar e avaliar as ações humanas. A 
ética tem, assim, um ponto de vista universal, ultrapassando preferên-
cias e opiniões.9 Existem duas grandes teorias normativas que diferem 
em relação a estes princípios. Por um lado, as teorias deontológicas e, 
por outro lado, as teorias consequencialistas.

Os deontologistas defendem que os princípios que devem guiar as 
nossas ações são independentes das consequências até um certo grau, 
enquanto os consequencialistas afirmam que devemos agir de forma a 
produzir as melhores consequências.

O objetivo desta dissertação é defender que, quer adotemos um 
ponto de vista deontológico, quer adotemos uma perspetiva conse-
quencialista, poderemos afirmar a permissibilidade moral da eutanásia. 
Para o feito, este capítulo será a apresentação destas teorias.

2.1- Teorias deontológicas 

As teorias deontológicas defendem que não podemos julgar a mo-
ralidade das ações de cada um analisando apenas as consequências que 
resultam dessas ações. Segundo estas teorias, existem ações ou esco-
lhas que são moralmente corretas mesmo que tenham más consequên-
cias. Da mesma forma, mesmo que de uma ação resulte um grande 
bem, se esta ação não estiver conforme aquilo que é certo, ou seja, se 
não instanciar uma norma moral, pode ser moralmente errada.

Assim, segundo as teorias deontológicas, o que torna uma ação 
moralmente correta é a sua conformidade com uma norma moral. Sen-
do que esta norma moral, por sua vez, é correta devido ao seu valor 
intrínseco, não apenas devido às suas consequências. Existem duas 
perspetivas deontológicas fundamentais, uma centrada no agente e ou-
tra centrada no paciente. 

9.  Singer 1993
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2.1.1- Teorias deontológicas centradas no agente

Segundo as teorias deontológicas centradas no agente a moralida-
de é algo pessoal. A moralidade ser pessoal não significa que seja sub-
jetiva, significa que cada um de nós tem certas obrigações e permissões 
que nos justificam a agir de certa forma- razões objetivas relativas ao 
agente. Estas razões são relativas porque só têm de se aplicar ao agente 
que pratica a ação, não aos outros agentes morais.10 Por exemplo, os 
pais têm obrigações especiais com os seus filhos para os protegerem, 
por isso, enquanto para um estranho seria moralmente errado sacrificar 
duas crianças para salvar uma, se for uma mãe a tomar essa decisão 
para salvar o seu filho, a situação altera-se.

Estas obrigações e permissões específicas são o que, segundo esta 
teoria, constituem os princípios segundo os quais cada agente deve 
agir. Mas, além de instruírem cada um acerca daquilo que devem ou 
não fazer, as teorias deontológicas centradas no agente mostram tam-
bém que cada indivíduo deve tratar os seus familiares, amigos, etc. 
de uma forma especial por serem seus. Mesmo que não tratar de uma 
forma especial os seus familiares e amigos resultasse em melhores con-
sequências para os familiares e amigos de outros.

A deontologia centrada no agente divide-se no que diz respeito à 
importância da intenção e da ação. Uma das perspetivas defende que é 
a intenção, sobretudo, que define a moralidade das nossas ações. Se a 
intenção da nossa ação for boa, então a ação será moralmente correta. 
Isto significa também que uma ação pode ser moralmente boa mesmo 
que saibamos que tem riscos associados. Ou seja, se eu souber que a 
minha ação terá ou poderá ter más consequências e aceito essas con-
sequências, mas a minha intenção for a ação em si e não essas más 
consequências, a ação pode ser moralmente correta. É apenas na in-
tenção que devemos respeitar as obrigações e permissões centradas no 
agente.11 

Estas teorias baseiam-se em algo como a doutrina do duplo efei-
to. Segundo esta doutrina, a distinção entre efeitos intencionados e os 
efeitos meramente previstos das ações tem uma grande importância 
moral intrínseca. Segundo a doutrina do duplo efeito, fazer algo que 
podemos prever que causará um mal não é moralmente errado, contu-
do, intencionar esse mal é.12 A doutrina do duplo efeito é definida mais 
detalhadamente na secção 3.1.2.

O segundo tipo de teorias deontológicas centradas no agente co-

10.  Alexander and Moore 2002

11.  Alexander and Moore 2002

12.  Galvão 2021
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loca a ênfase na ação e têm como fundamento a Doutrina de Fazer e 
Permitir. Segundo esta perspetiva, as obrigações e permissões relativas 
a cada agente dizem respeito às ações. Por exemplo, somos proibidos 
de matar pessoas inocentes. Isto é diferente de deixar morrer, de per-
mitir que alguém morra, de permitir que outra pessoa mate alguém, 
de redirecionar uma ameaça à vida de muitas pessoas para uma só ou 
de acelerar uma morte que já ia acontecer se daí se extraírem boas 
consequências. As distinções apresentadas são diferentes versões da 
Doutrina de Fazer e Permitir.

Por isso, a não ser que o agente tenha alguma obrigação especial, 
ninguém tem obrigação de impedir que outra pessoa morra (de salvá-
-la, tratá-la ou impedir que outra pessoa a mate). A plausibilidade da 
distinção entre fazer e permitir determinará a plausibilidade desta pers-
petiva.

As teorias deontológicas centradas no agente enfrentam graves 
objeções. O primeiro problema é que, ao colocar o foco no eu, as teo-
rias centradas no agente tornam-se demasiado próximas de um egoís-
mo moral, justificando que cada um se preocupe com a sua moralidade, 
mesmo que isso torne o mundo significativamente pior.

Outra objeção importante é que as distinções que sustentam a 
Doutrina do Duplo Efeito e a Doutrina de fazer e permitir não são 
claras. Por exemplo, intuitivamente parece que deixar alguém morrer 
quando tínhamos a possibilidade de prevenir facilmente a sua morte é 
tão moralmente errado como causar essa morte.13 Por estas dificulda-
des, penso que as teorias deontológicas centradas no paciente são mais 
plausíveis, o que terá uma grande importância para a questão da per-
missibilidade moral da eutanásia visto que a doutrina do duplo efeito 
será uma importante objeção à tese aqui defendida.

2.1.2- Teorias deontológicas centradas no paciente

O segundo tipo de teorias deontológicas pode ser classificado 
como centradas no paciente ou na vítima. Estas teorias colocam o foco 
em direitos, não em deveres. Um exemplo é o imperativo categóri-
co formulado por Kant14 que nos diz que todos temos direito a não 
ser utilizados como um meio sem o nosso consentimento, mesmo para 
produzir boas consequências para outros. Segundo esta perspetiva, os 
deveres morais de um agente são relativos aos direitos morais dos ou-
tros. Esta perspetiva é defendida também por libertários como Robert 

13.  Alexander and Moore 2002

14.  Kant 2007
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Nozick.15 
Enquanto as teorias deontológicas centradas no agente colocam a 

ênfase no estado mental do agente, as teorias deontológicas centradas 
na vítima colocam o foco no facto de o corpo, trabalho ou talento da 
vítima ter sido, ou não utilizado como um meio para os resultados ob-
tidos.16 

Assim, estarei moralmente justificada, por exemplo, a matar ou-
tra pessoa para me salvar desde que essa segunda pessoa não seja o 
meio através do qual eu me salvei. Isto é, se eu utilizar outra pessoa 
como um escudo humano, estou a utilizar o seu corpo o que significa, 
segundo as teorias deontológicas centradas no paciente, que este ato é 
moralmente errado. 

Imaginemos uma situação diferente. Se eu estiver prestes a ter um 
acidente de carro que provavelmente resultará na minha morte e a úni-
ca forma de o evitar for desviar-me para o passeio onde está um peão 
que, por isso, morrerá, estou moralmente justificada a matar esse peão 
segundo as teorias deontológicas centradas no paciente. 

Enquanto para as teorias centradas no agente estes dois casos são 
moralmente iguais, para as teorias centradas no paciente existe uma 
importante diferença: no segundo caso não estou a utilizar uma pessoa 
como um meio, ao contrário do que acontece com o primeiro. O meio 
que utilizo para salvar a minha vida no primeiro caso é a pessoa que 
utilizo como escudo, no segundo caso, o meio que utilizo para salvar 
a minha vida é desviar o carro, ou seja, acabaria por sobreviver quer o 
peão estivesse no passeio, quer não.17 

Penso que a discussão acerca da permissibilidade moral da eu-
tanásia pode ser melhor entendida se efetuarmos esta deslocação dos 
deveres para os direitos, pois o foco deve ser colocado nos indivíduos 
que pretendem colocar um fim à sua vida e no seu direito de o fazer de 
forma segura e digna, quer tenham ou não as capacidades necessárias 
para o fazerem sem assistência. Os nossos deveres serão mais facil-
mente esclarecidos após ser estabelecido este direito. 

2.2- Teorias consequencialistas 

Como o nome sugere, uma teoria consequencialista avalia ações 
ou escolhas conforme as suas consequências. Primeiramente, as teo-
rias consequencialistas devem especificar quais os bens a promover, 

15.  Nozick 1974

16.  Alexander and Moore 2002

17.  Alexander and Moore 2002
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afirmando depois que quaisquer escolhas ou ações que permitam ma-
ximizar esses bens são moralmente corretas. Por outras palavras, para 
o consequencialismo um ato é moralmente correto se tornar o mundo 
melhor no futuro, quer seja por consequências diretas ou indiretas des-
se ato.18

O consequencialismo pretende mostrar que a melhor forma de 
avaliar se um ato é moralmente correto ou errado é através dos estados 
de coisas a que levou direta ou indiretamente, independentemente do 
facto de conseguirmos ou não prever as consequências desse ato antes 
de o executarmos. O consequencialismo não requer que um indivíduo 
calcule todas as consequências possíveis de uma decisão e das suas 
alternativas antes de a tomar.

2.2.1- O bem a promover

Em relação àquilo que é considerado o bem, os consequencialistas 
dividem-se. Os utilitaristas identificam o bem com o prazer e identi-
ficam o prazer com a ausência de sofrimento.19 Os outros bens como 
a saúde ou a justiça são bons, mas apenas de forma instrumental, ou 
seja, na medida em que aumentam o prazer e reduzem o sofrimento.20 
Esta posição em relação ao bem chama-se hedonismo e ficou mais co-
nhecida devido ao diálogo platónico “Protágoras”.21 Jeremy Bentham 
é hedonista e introduz uma forma de medir as experiências de pra-
zer e de sofrimento: através da sua duração e da sua intensidade.22  O 
problema com a perspetiva hedonista apresentada por Bentham é que 
coloca todos os prazeres no mesmo nível, dos mais primitivos aos mais 
sofisticados.23 

Para resolver este problema, J.S. Mill acrescentou uma terceira 
propriedade às duas sugeridas por Bentham para medir as experiências 
de sofrimento e prazer: a qualidade. Esta propriedade permite fazer 
uma distinção entre prazeres superiores e inferiores.24 Os prazeres su-
periores, mais sofisticados, como a apreciação estética, são intrinseca-
mente mais valiosos que qualquer quantidade de prazeres inferiores, 
como os prazeres primitivos.25 
18.  Sinnott-Armstrong 2021

19.  Sinnott-Armstrong 2021

20.  Chappell 2022

21.  Platão 1976

22.  Bentham 2000

23.  Crisp 2021

24.  Mill 1998

25.  Crisp 2021
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No entanto, a sugestão de Mill não afasta uma importante objeção, 
avançada por Nozick26, chamada “máquina de experiências”, que visa 
mostrar que o prazer não é o único bem e que o sofrimento não é o 
único mal. A máquina de experiências é uma máquina, imaginada por 
Nozick, que permite que quem se liga a ela sinta e pense que está a ter 
todas as experiências que essa pessoa deseja através de estímulos no 
cérebro, enquanto, na verdade, flutua num tanque.27 

Nozick defende que não nos devemos ligar a essa máquina porque 
os prazeres e felicidade que proporciona não são reais, são sensações 
pré-programadas. Se o hedonismo estiver correto, o facto de as expe-
riências serem ou não reais não importa. Assim, se a nossa intuição for 
não nos ligarmos à máquina, o prazer não pode ser o único bem e o 
hedonismo está errado.28 

Os hedonistas conseguem defender-se desta objeção, afirmando 
que as intuições em relação a não nos ligarmos à máquina podem es-
tar relacionadas com preocupações quanto à fiabilidade da tecnologia 
utilizada ou com razões morais, como ajudar aqueles que permanecem 
no mundo real ou, finalmente, com o bias que temos ao viver no mundo 
real, ou seja, se, em vez de perguntar às pessoas se se queriam ligar à 
máquina disséssemos-lhes que já estavam ligados, é provável que mui-
tas quisessem permanecer ligadas. Outros hedonistas referem o “para-
doxo do hedonismo” para se defenderem destas experiências mentais 
apoiadas no senso comum, afirmando que o prazer é atingido de forma 
mais eficaz quando não procuramos conscientemente maximizar o nos-
so prazer. Assim, se fizermos as nossas atividades preferidas porque as 
consideramos valiosas em si mesmas, sem procurarmos retirar disso 
prazer, teremos mais prazer.29 

Apesar destas respostas, é possível que muitas pessoas fi-
quem convencidas pela objeção da máquina de experiências de 
Nozick. Em resposta a isto, os utilitaristas avançaram uma teo-
ria da satisfação de desejos que evita esta objeção, ligando o bem  
à satisfação de desejos e o mal à frustração desses desejos. Se eu desejo 
fazer algo no mundo real, fazê-lo numa simulação, por mais real que 
pareça, não satisfaz esse desejo porque a satisfação de desejos não é 
uma sensação, mas um estado de coisas.30 Segundo estas teorias, o bem 
a promover consiste na satisfação de desejos ou preferências de cada 
um. 

26.  Nozick 1974

27.  Chappell 2022

28.  Chappell 2022

29.  Crisp 2021

30.  Sinnott-Armstrong 2021
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As teorias da satisfação de desejos podem ser abrangentes, neste 
caso, todos os desejos contam. Ou podem ser restritas, caso em que só 
contam os desejos que afetam o bem-estar de cada um, acomodando 
a distinção entre aquilo que nos parece bom e aquilo que realmente é 
bom para nós. Esta perspetiva é intuitiva porque relaciona o bem com 
aquilo que cada um deseja para si.31 

Um problema das teorias de satisfação de desejos é o de como 
lidar com desejos estranhos. Por exemplo, se alguém deseja contar fo-
lhas de árvores e isto lhe proporciona prazer e felicidade, apesar de 
parecer estranho, segundo a teoria da satisfação de desejos, cada um 
decide aquilo que é do seu interesse. Isto é um problema apenas se 
considerarmos esta resposta insatisfatória.32 

Outro problema das teorias de satisfação de desejos é apresentado 
por Derek Parfit, “addiction” (vício).33 Esta objeção tem como base 
imaginarmos uma pessoa que começa a tomar uma droga extremamen-
te viciante que causa um desejo intenso por essa droga todas as ma-
nhãs. Este desejo, para além de forte, é facilmente satisfeito porque a 
droga não custa dinheiro e está disponível. Parece que, neste caso, seria 
bom tomar essa droga segundo as teorias de satisfação de desejos.34 

Para evitar esta objeção, a perspetiva da satisfação de desejos pode 
adaptar-se para uma versão global, segundo a qual os desejos em rela-
ção ao conteúdo e forma das nossas vidas têm prioridade sobre outros 
desejos. Assim, não ser viciada em drogas é um desejo mais forte que 
tomar a droga, razão pela qual a pessoa do exemplo apresentado por 
Parfit não deve tomar a droga.35

Outros consequencialistas, não utilitaristas, defendem que nem o 
bem-estar, nem a satisfação de desejos podem ser os únicos bens com 
valor intrínseco, sendo pluralistas em relação ao bem. Para além des-
tes bens, outros bens normalmente considerados são as relações com 
os outros, a autonomia, o conhecimento, a beleza, entre outros. Estes 
bens são intrinsecamente bons, não apenas instrumentalmente como 
afirmam os hedonistas. Apesar de dar uma lista de bens objetiva, não é 
o caso que todos temos de realizar todos estes bens para ter uma vida 
boa.36 

Em questões práticas, o hedonismo, as teorias de satisfação de 
desejos e as teorias pluralistas tendem a sobrepor-se porque normal-

31.  Chappell 2022

32.  Chappell 2022

33.  Parfit 1984

34.  Crisp 2021

35.  Crisp 2021

36.  Chappell 2022
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mente desejamos coisas boas e tendemos a ter prazer quando alcança-
mos aquilo que desejamos. Estas teorias discordam sobretudo acerca 
daquilo que é intrinsecamente bom e daquilo que é bom instrumental-
mente.37 Assim, por caminhos diferentes, todas estas perspetivas levam 
à conclusão de que a eutanásia voluntária é permissível, quer porque 
elimina o sofrimento, quer porque satisfaz os desejos de quem pede a 
eutanásia, quer porque a autonomia e a minimização do sofrimento são 
coisas objetivamente boas.  

O consequencialismo dos atos ou consequencialismo direto de-
fende que o valor moral de uma ação depende somente das consequên-
cias dessa ação. Por outro lado, existe o consequencialismo indireto 
segundo o qual o valor moral de uma ação depende das consequências 
de outra coisa. A forma mais comum de consequencialismo indireto é 
o consequencialismo das regras.

2.2.2- Consequencialismo dos atos

O consequencialismo dos atos defende que um ato é moralmente 
correto se, e apenas se, as suas consequências forem pelo menos tão 
boas como as consequências que as ações alternativas teriam. 

Este tipo de consequencialismo é sujeito a objeções sérias, as mais 
importantes acusam o consequencialismo dos atos de ser demasiado 
permissivo e, simultaneamente, demasiado exigente. A primeira obje-
ção coloca em evidência que o consequencialismo dos atos é demasia-
do permissivo. Segundo o consequencialismo dos atos seria correto, 
por exemplo, matar uma pessoa inocente para que os seus órgãos fos-
sem utilizados para salvar duas pessoas, pois esta ação teria conse-
quências ligeiramente melhores que a opção alternativa, que seria não 
matar uma pessoa inocente. 

Outro problema com o consequencialismo dos atos é que pare-
ce demasiado exigente. O consequencialismo dos atos parece exigir, 
no limite, que os agentes se sacrifiquem de forma dura por estranhos. 
Porque não existe forma de um agente ultrapassar o seu dever moral 
ou de poder dar prioridade aos seus projetos ou à sua família, sendo 
profundamente alienante.38 

2.2.3- Consequencialismo das regras 
O consequencialismo das regras, por outro lado, avalia atos de for-

ma indireta, conforme as regras que instanciam, e avalia essas regras 
segundo as suas consequências. Ou seja, para um consequencialista das 

37.  Chappell 2022

38.  Sinnott-Armstrong 2021
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regras um ato é moralmente permissível se, e apenas se, certas regras 
permitem esse ato. Estas regras que permitem distinguir os atos moral-
mente corretos dos atos moralmente errados devem ser escolhidas com 
base nas consequências expectáveis da sua aplicação generalizada.39 

Segundo o consequencialismo das regras, o valor moral de uma 
ação depende das consequências da regra subjacente a esse ato. Uma 
regra por si só não tem consequências, para entender as consequências 
de uma regra devemos perguntar o que aconteceria se todos os agentes 
morais respeitarem ou violarem essa regra.

Assim, o critério para decidir o valor moral de uma ação, segundo 
o consequencialismo das regras, é o seguinte: uma ação é moralmente 
correta se estiver em conformidade com uma regra cuja aceitação tem 
melhores consequências que a aceitação de qualquer regra incompatí-
vel. Dentro do consequencialismo das regras muitos autores defendem 
que as regras morais devem ser conhecidas por todos, desta forma, um 
ato é moralmente correto se e somente se está em conformidade com 
uma regra cuja aceitação pública maximiza o bem.40 

O consequencialismo das regras tem certas vantagens em relação 
ao consequencialismo dos atos que o tornam mais plausível e pertinen-
te para a discussão acerca da permissibilidade moral da eutanásia. Em 
primeiro lugar, está em conformidade com o senso comum em relação 
a matar pessoas inocentes contra a sua vontade poder ser errado, inde-
pendentemente de levar a algum bem maior do que não o fazer leva-
ria. Pois, aceitar uma regra que proíbe matar pessoas inocentes teria 
melhores consequências que não proibir estes atos. Como tal, não se 
justificaria matar uma pessoa inocente para que os seus órgãos fossem 
utilizados para salvar duas outras pessoas porque fazê-lo seria violar 
uma regra cuja aceitação universal tem consequências positivas.

Da mesma forma, o consequencialismo das regras não exige o 
sacrifício que o consequencialismo dos atos exige, por exemplo, seria, 
de um ponto de vista consequencialista, prudente adotar uma regra que 
afirmasse que cada um deve ajudar os outros apenas enquanto isto não 
constitui um grande sacrifício. Assim, parece, chegar-se-ia a um bem 
generalizado maior do que se cada um se sacrificasse para ajudar os 
outros.41

Nos próximos dois capítulos serão analisados, primeiro um argu-
mento deontológico e depois um argumento consequencialista a favor 
da permissibilidade moral da eutanásia, que serão melhor entendidos 
após serem contextualizados na ética normativa. O objetivo é mostrar 

39.  Hooker 2002: 24

40.  Hooker 2016

41.  Hooker 2002: 24
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que estes argumentos conseguem responder de forma satisfatória às 
objeções que lhes são apresentadas. Se conseguir cumprir este objeti-
vo, conclui-se que a eutanásia é moralmente permissível, quer de uma 
perspetiva deontológica, quer de uma perspetiva consequencialista. 

3 - UMA ABORDAGEM DEONTOLÓGICA: JEFF MCMA-
HAN: “DO SUICÍDIO À EUTANÁSIA”

Neste argumento, apresentado por Jeff McMahan em “The Ethics 
of Killing” (2002), o autor começa por defender que o suicídio é mo-
ralmente permissível e racional em certas circunstâncias. De seguida 
defende que, se aceitarmos isto, então teremos de aceitar que a eu-
tanásia voluntária será igualmente racional e moralmente permissível 
em alguns casos. Assim, o autor faz depender a permissibilidade da 
eutanásia, não apenas das suas consequências, mas do princípio que 
instancia- em certas circunstâncias as pessoas devem ter o direito de 
escolher morrer- e mostra que este princípio é racional e moralmente 
permissível por si mesmo, ou seja, utilizando uma abordagem deonto-
lógica.

Suicídio 

Antes de iniciar a exposição do seu argumento, McMahan distin-
gue o que vai ser entendido quando se refere ao conceito de suicídio. 
Um indivíduo comete suicídio quando causa a sua morte (de forma ati-
va ou passiva) com a intenção de causar a sua morte. O suicídio passi-
vo é especialmente importante para entendermos a proximidade entre o 
suicídio e a eutanásia em que se baseia o argumento aqui apresentado. 
Um suicídio é passivo quando, por exemplo, alguém propositadamente 
morre à fome ou quando se recusa a ser sujeito a certos tratamentos 
médicos essenciais para continuar a viver. 

Em relação à ênfase na intenção que é feita na definição de Mc-
Mahan de suicídio, é importante para entendermos a distinção entre os 
casos em que as pessoas causam a sua morte acidentalmente, os casos 
de suicídio coercivo e todos aqueles casos normalmente classificados 
como suicídio em que um indivíduo causa a sua morte com a intenção 
de alcançar outro objetivo. Em relação às mortes acidentais parece cla-
ro que estes casos não cabem na definição de suicídio apresentada ou 
em qualquer definição plausível de suicídio, porque não existe uma in-
tenção de causar a sua morte (mesmo que houvesse um conhecimento 
do risco, ou até o conhecimento de uma grande probabilidade de que a 
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morte poderia ocorrer).42 
No caso do suicídio coercivo, podemos imaginar um indivíduo 

que se atirou da janela de um apartamento no décimo andar porque 
alguém com uma arma o obrigou. Ninguém discordaria que a pessoa 
com a arma tem uma responsabilidade em relação a esta morte, toda-
via, continua a ser um caso de suicídio, sendo que a pessoa que morreu 
causou a sua morte e fê-lo com a intenção de causar a sua morte. 

Na maior parte dos suicídios alguém causa a sua morte com a 
intenção de alcançar outro objetivo, ou seja, o suicídio é normalmente 
instrumental e nem sempre é o caso que aqueles que querem morrer 
queiram também estar mortos.43 Um indivíduo pode causar a sua mor-
te com o fim, por exemplo, de vingar-se de alguém que lhe induziu 
sofrimento ou de aliviar o seu sofrimento físico ou psicológico. Estes 
parecem ser casos óbvios de suicídio, visto que a intenção é causar a 
sua morte, mesmo que a morte seja vista apenas como um meio. Se 
eu decidir atravessar a estrada para chegar ao outro lado, intencionei 
atravessar a estrada, o facto de ser um meio ou um fim é irrelevante. 

Os casos de sacrifício são mais complicados, consideremos o caso 
de alguém que atrai um animal selvagem para que este deixe o seu fi-
lho. Assim como no caso anterior, a morte não é um fim, mas sim um 
meio para alcançar outro fim, o que, como vimos, não significa que 
não haja uma intenção de morrer. Contudo, assemelha-se também aos 
casos de morte acidental, no sentido em que a morte é um risco, mas 
não uma intenção. O indivíduo sabe que pode morrer, ou até que o mais 
provável é morrer, mas existe também a possibilidade de sobreviver e 
do seu objetivo ser alcançado.44 

Dada a complexidade destes exemplos, que têm como causa a 
complexidade do conceito de intenção, McMahan constrói o seu argu-
mento apenas sobre os casos inequívocos de suicídio, ou seja, casos em 
que a intenção da pessoa que causa a sua morte é apenas causar a sua 
morte porque acredita que esta é melhor que a alternativa, continuar a 
viver.45 

Do suicídio ao suicídio assistido passivo

Se o sofrimento e a dor forem coisas más em si mesmas, uma vida 
que contém apenas ou maioritariamente dor e sofrimento sem bens 
compensatórios não pode ser algo bom. Se esta dor e sofrimento, além 

42.  McMahan 2002: 456

43.  Cholbi 2021

44.  McMahan 2002: 456

45.  McMahan 2002: 456
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disso, não puderem ser aliviados, então parece que, de um ponto de 
vista prudencial, é racional que um indivíduo que tenha uma vida assim 
cometa suicídio. Nestes casos, em que o suicídio é racional, é também 
moralmente permissível desde que não prejudique seriamente ninguém 
como aconteceria, por exemplo, se o indivíduo que cometeu suicídio 
tivesse dependentes, como pais idosos ou filhos pequenos. 

Nos casos em que seria racional cometer suicídio, mas a pessoa 
que deseja morrer não consegue terminar a sua vida sem assistência, 
parece que seria permissível alguém ajudá-la a cometer suicídio. O 
exemplo apresentado por McMahan é o de uma pessoa que está ligada 
a máquinas de suporte de vida que não sabe ou não consegue desligar. 
Se esta pessoa pedir a um médico ajuda para se desligar dessas má-
quinas, não só parece permissível que o médico aceda a este pedido, 
como também parece que se não o fizesse, o médico estaria a fazer 
algo moralmente objetável. Este seria um caso de suicídio passivo com 
assistência de médica.46 

Do suicídio assistido passivo à eutanásia voluntária passiva

Além disso, parece que, nos casos em que o suicídio é racional, se-
ria preferível que este fosse medicamente assistido. Isto porque muitas 
vezes as tentativas de suicídio não são bem-sucedidas e provocam le-
sões graves, para além da humilhação que pode seguir-se a uma tentati-
va de suicídio falhada. Mesmo quando são bem-sucedidos, os suicídios 
sem assistência podem ser mais difíceis, demorados e dolorosos que os 
suicídios assistidos, além de serem mais solitários e assustadores. 

Assim, se o suicídio for racional e moralmente permissível, não há 
razão para recusar a permissibilidade do suicídio assistido, sendo que 
permite uma morte mais confortável que o suicídio sem assistência. 
Jeff McMahan mostra, portanto, que o suicídio assistido é moralmente 
permissível.

A maior parte dos suicídios são ativos, por isso, a questão mais 
importante para discutir o suicídio assistido deve ser uma assistência 
ativa. Este é também onde muitas pessoas traçam o limite, ou seja, 
apesar de ser moralmente permissível assistir alguém a cometer um 
suicídio passivo, muitas pessoas defendem que essa permissibilidade 
não se estende aos casos de assistência de suicídios ativos.

No entanto, parece difícil perceber se realmente existe aqui uma 
diferença moralmente relevante. A permissibilidade do suicídio assis-
tido não deve depender de um indivíduo escolher terminar a sua vida 
de forma ativa ou passiva, dado que, sem assistência, estes tipos de 
46.  McMahan 2002: 458
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suicídio são igualmente permissíveis nos casos já mencionados em que 
o suicídio é racional. 

O médico que assiste o seu paciente a cometer suicídio está a per-
mitir que este morra ou a causar a sua morte. Se assumirmos que o mé-
dico acredita que a morte realmente é a melhor alternativa para o seu 
paciente, estamos perante um caso de eutanásia. Assim, alguns casos 
de eutanásia mostram-se permissíveis.

Contudo, para muitas pessoas é moralmente relevante distinguir 
os casos de eutanásia passiva dos casos de eutanásia ativa. Os casos 
em que, como vimos, a passagem do suicídio para a eutanásia é mais 
intuitiva e amplamente aceite, é a passagem do suicídio passivo para 
o suicídio assistido passivo. O suicídio assistido passivo está apenas a 
uma alínea, cuja suposição não é intrusiva, da eutanásia passiva. Logo, 
sendo que o suicídio é racional e moralmente permissível, e o suicídio 
assistido passivo também (como foi mostrado no passo anterior até é 
mais desejável), então, a eutanásia passiva pode ser considerada moral-
mente permissível e racional.47 

Da eutanásia voluntária passiva à eutanásia voluntária ativa

Apesar de, para muitas pessoas, este ser um passo que não estão 
dispostas a tomar, é pequeno. As pessoas que podem cometer suicídio 
sem assistência, mas que procuram assistência médica para que a sua 
morte seja mais segura e confortável estão a exercer um direito de mor-
rer quando a sua vida consiste sobretudo em sofrimento e dor (casos de 
suicídio assistido passivo). Se aceitarmos a permissibilidade do suicí-
dio assistido passivo, com as restrições já mencionadas, então estamos 
a reconhecer esse direito. 

Se este é um direito que reconhecemos às pessoas que são capazes 
de acabar com as suas próprias vidas, então não deve ser um direito 
negado a todos aqueles que são tão incapacitados que não conseguem, 
mesmo com assistência, terminar as suas próprias vidas. Assim, como 
defende McMahan, aceitar a permissibilidade moral da eutanásia pas-
siva, mas não da eutanásia ativa é uma forma de descriminação injusta 
para com os indivíduos com sérias incapacidades que, como conse-
quência, não poderão acabar com o seu sofrimento da mesma forma 
que uma pessoa menos incapacitada poderia. Por isso, o autor conclui 
que a eutanásia ativa é moralmente permissível em todos os casos em 
que a eutanásia passiva o é.

Além disto, existem circunstâncias em que a eutanásia ativa é 
mais desejável que a eutanásia passiva, estando normalmente associa-
47.  McMahan 2002: 459
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da a mortes mais rápidas e menos dolorosas. 
Se, todavia, alguém decidir que o argumento apresentado não é 

suficiente para justificar a passagem da permissibilidade moral da eu-
tanásia passiva para a permissibilidade moral da eutanásia ativa por 
sentir que, intuitivamente, a distinção entre matar e deixar morrer é 
demasiado forte e tem um peso significativo na permissibilidade da eu-
tanásia, McMahan apresenta outro argumento apoiado nesta distinção. 

A distinção entre fazer e permitir, se for moralmente relevante, 
tem como consequência que fazer algo para ativamente atingir um de-
terminado resultado que não seria atingido sem intervenção é diferente 
de deixar que esse resultado ocorra. No último caso, a relação entre o 
agente e o resultado é mais distante que no primeiro caso. Esta distin-
ção tem problemas, como foi apresentado no capítulo anterior. Contu-
do, se for moralmente relevante, causar um mal, como matar alguém, 
é pior que deixar que um mal ocorra, como deixar morrer alguém. O 
exemplo da morte é utilizado por McMahan porque normalmente a 
morte é um mal para quem morre. 

No entanto, a relevância da distinção entre fazer e permitir tam-
bém se aplica quando discutimos a responsabilidade das coisas boas. 
Isto é, fazer algo de bom a alguém é melhor que permitir que lhe acon-
teça algo de bom. Se isto for o caso, então, nos casos em que a morte 
beneficia a pessoa que morre (os casos em que o termo eutanásia é apli-
cável) causar a sua morte é melhor que permitir que a pessoa morra. 

McMahan mostra, assim, que a distinção entre matar e deixar 
morrer, se for moralmente relevante, tem como consequência que a 
eutanásia ativa é melhor que a eutanásia passiva, não o contrário.

É importante acrescentar que matar alguém normalmente é 
moralmente errado, contudo, esta não é uma regra sem exceções, 
especialmente quando entra em conflito com outras regras importantes 
da vida em sociedade. A regra que nos diz que devemos respeitar os 
outros, por vezes, pode implicar respeitar o seu desejo de morrer quan-
do isto é melhor que a alternativa: uma vida com pouco mais que sofri-
mento e dor que não tem outra forma de ser aliviado.48 

3.1- Objeções ao argumento do suicídio à eutanásia

Existem duas formas de atacar o argumento de McMahan do sui-
cídio à eutanásia, ou alguém defende que o suicídio é moralmente per-
missível, mas a eutanásia não, ou alguém defende que nem o suicídio, 
nem a eutanásia são moralmente permissíveis. 
48.  McMahan 2002: 460-462
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Um dos problemas que surge na passagem de afirmar que, em 
certas situações, o suicídio é racional e moralmente permissível para 
afirmar que nessas mesmas situações a eutanásia também é moralmen-
te permissível é que algumas pessoas acreditam que é moralmente rele-
vante quem causa a morte. No entanto, para os deontologistas, quando 
é permissível que um indivíduo realize um certo ato, também é permis-
sível que um segundo indivíduo realize esse ato por ele mediante o seu 
pedido, desde que isso não prejudique outras pessoas. Esta passagem é 
completamente racional e vai de encontro às nossas intuições, por isso, 
não faz sentido afirmar uma distinção moralmente relevante entre os 
casos em que uma pessoa causa a sua morte e os casos em que outra 
pessoa, a pedido da primeira, o faz.49 

Entre os argumentos que rejeitam a permissibilidade moral, tanto 
da eutanásia, como do suicídio, os mais comuns são os argumentos 
religiosos. Os argumentos religiosos normalmente supõem que Deus 
criou a vida de todos os humanos e que, por isso, só ele tem o direito 
de decidir quando esta acaba ou que o sofrimento humano é necessário 
para cumprir os planos de Deus. Assim, tanto o suicídio como a eutaná-
sia seriam errados. Estes argumentos falham, mesmo supondo a exis-
tência de Deus porque implicam que é errado, por exemplo, salvarmos 
a vida de alguém cuja morte poderíamos facilmente evitar.50 

Visto que, também a existência de Deus é objetável e que discutir 
este assunto seria demasiado demorado e pouco pertinente para o pre-
sente projeto, considerei duas objeções seculares. 

As duas objeções que vão ser aqui consideradas são apresentadas 
por David Oderberg em “Ética Aplicada- uma abordagem não conse-
quencialista” (2009). Em primeiro lugar, a objeção do direito inaliená-
vel à vida/ da santidade da vida/ do valor impessoal ou intrínseco da 
vida e, em segundo lugar, a objeção da doutrina do duplo efeito. 

3.1.1- Objeção do direito inalienável à vida 

Muitos críticos da permissibilidade moral da eutanásia defendem 
que a vida humana tem um valor especial independente do valor que 
tem para qualquer indivíduo, incluindo o detentor dessa vida (inde-
pendente do seu valor instrumental e do seu valor pessoal). Como este 
valor não depende de ninguém, isto é, é impessoal, a vida tem valor 
mesmo que a continuação dessa vida seja má para o seu detentor e/ou 
para outros. 

Estes críticos argumentam que a permissibilidade da eutanásia se 
49.  McMahan 2002:463

50.  McMahan 2002: 463
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baseia num pressuposto errado- que a vida pode não ter valor ou dig-
nidade em certas circunstâncias. Defender que a vida humana é sem-
pre digna e valiosa independentemente das circunstâncias tem como 
consequência que é sempre errado intencionalmente causar a morte de 
qualquer ser humano, mesmo que a vida desse ser humano consista só 
em sofrimento e mesmo que a vontade desse ser humano seja morrer.51 

Entre estes críticos encontra-se Odergerg. Segundo este autor a 
vida humana deve ser sempre respeitada e protegida. Logo, o abandono 
do direito à vida que acontece nos casos de eutanásia não é moralmente 
permissível. 

Em primeiro lugar, Oderberg afirma que um pedido de eutaná-
sia nunca pode ser totalmente livre, existem sempre constrangimentos, 
contudo, se seguíssemos esse raciocínio parece que não encontraría-
mos qualquer ação humana que seja realmente livre. Assim, parece 
seguro afirmar que existem situações em que um indivíduo exprime o 
seu desejo de ser morto de forma livre e autónoma. 

Como aponta Oderberg, com pertinência, aqueles que apoiam que 
a eutanásia é moralmente permissível, como é o caso de McMahan, 
defendem que o direito à vida é alienável. Se este for o caso, então as 
pessoas podem suspender o seu direito à vida quando decidirem de for-
ma autónoma, livre e informada que morrer é melhor para si que con-
tinuar a viver nas condições em que se encontra. Os outros indivíduos 
terão, então, o dever de assistir essa pessoa a cumprir a sua vontade e 
até mesmo de fazê-lo por ele, caso o indivíduo não tenha a capacidade 
de o fazer, mesmo com assistência.52 

Todavia, segundo Oderberg, a autonomia dos seres humanos não 
é incondicional e deve sempre respeitar as regras da moralidade53, isto 
é, os bens que nós, enquanto humanos, temos o dever de promover. A 
autonomia não nos permite fazer tudo aquilo que queremos nem tudo 
aquilo que consideramos bom para nós, pois de uma forma objetiva, 
podemos sempre estar enganados em relação aquilo que pensamos ser 
melhor para nós. Por isso, um agente pode e deve exercer a sua autono-
mia dentro do limite das alternativas que são moralmente permissíveis. 

Oderberg defende que está excluído do direito de autonomia o 
direito de matar e o direito de ser morto porque a vida é um bem fun-
damental por ser a fonte do bem-estar e da dignidade humanos. Assim, 
uma pessoa é obrigada a viver, mesmo que de forma não digna (casos 
em que a vida dessa pessoa consiste num grande sofrimento sem bens 
compensatórios e, muitas vezes também, numa dependência em rela-

51.  McMahan 2002: 464

52.  Oderberg 2009: 76

53.  Oderberg 2009: 76
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ção à ajuda de outras pessoas para fazer as tarefas básicas de um ser 
humano como alimentar-se). Porque, caso abandone a sua vida está a 
abandonar o seu direito a viver de forma digna, um direito, segundo 
Oderberg, inalienável.54 

Este argumento implica também que o suicídio assistido não é 
moralmente permissível porque consiste no abandono do direito à vida, 
sendo quem viola este direito, se tudo o resto for igual, moralmente 
irrelevante. O autor aceita esta consequência. Assim, Oderberg defende 
que não existe um direito à eutanásia voluntária nem ao suicídio por-
que o direito à vida humana é inalienável.55 

Oderberg aceita que é possível uma vida ser vivida de forma não 
digna. Se uma vida é vivida de forma não digna devido a fatores como 
o sofrimento sem bens compensatórios e se esses fatores não têm qual-
quer forma de ser extintos ou aliviados mantendo o indivíduo cons-
ciente, então essa vida será permanentemente vivida de forma não dig-
na. Em que é que o autor suporta, então, a dignidade da vida? 

Segundo Oderberg, a vida é um direito inalienável por ser um bem 
fundamental e é um bem fundamental por ser a fonte da dignidade e do 
bem-estar humanos. Isto quer dizer que a vida, em geral, tem a carate-
rística de permitir os bens e o bem-estar humanos. Esta caraterística, 
segundo Oderberg é inseparável da vida.56 Assim, nenhuma vida pode 
ser desprovida de valor.

Se a vida humana tiver um valor intrínseco e impessoal que não 
se altera nos casos que seriam elegíveis para a eutanásia ou para um 
suicídio racional, então, a vida tem valor impessoal mesmo quando o 
seu valor pessoal é negativo. O que acontece quando o valor pessoal 
de uma vida entra em conflito com o seu valor impessoal? Será que o 
valor pessoal pode, em certas circunstâncias, ultrapassar o valor impes-
soal da vida?

Certamente existem casos, ainda que excecionais, em que o valor 
intrínseco/impessoal da vida é superado, como os casos de autodefesa. 
Como é que em casos deste género o valor intrínseco da vida é supera-
do? Uma resposta possível é que a pessoa morta não era inocente (de 
forma relevante). No entanto, por que razão?

 Se a vida humana tem um valor especial só pelo facto de ser uma 
vida humana, não faz sentido dizer que este valor desaparece quando 
perdemos a nossa inocência por algum comportamento. Parece, então, 
justo afirmar que, nestes casos, o valor intrínseco/impessoal da vida foi 
superado por outras considerações. Mas se o valor intrínseco/impes-

54.  Oderberg 2009: 81

55.  Oderberg 2009: 82

56.  Oderberg 2009: 91
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soal da vida pode ser superado por estas considerações, porque razão 
não pode ser superado por considerações que dizem respeito ao valor 
pessoal da vida e aos interesses e desejos de cada um em relação à sua 
própria vida?57 

Oderberg acrescenta que se fosse verdade que todos temos o direi-
to de fazer o que entendemos com a nossa vida, se tivermos realmente 
autonomia neste sentido, não faria sentido os apoiantes da permissibili-
dade moral da eutanásia mencionarem condições que podem justificar 
alienar o direito à vida, como o sofrimento sem bens compensatórios. 
O peso moral é posto na autonomia e nas razões, no entanto, Oderberg 
defende que a autonomia não é realmente relevante quando se trata da 
questão de quando é permissível alienar o direito à vida. Se fosse, os 
médicos teriam de aceder a todos os pedidos de eutanásia, mesmo que 
as pessoas não tivessem boas razões para querer morrer58 

Penso que o peso pode ser colocado tanto na autonomia como nas 
razões. Como Oderberg refere, e considero justo concordar, a autono-
mia pode ser exercida apenas nos limites impostos pela moralidade. 
Um destes limites pode ser o facto de as pessoas terem razões objetiva-
mente válidas para querer morrer, como viverem uma vida que consiste 
sobretudo em sofrimento que não pode ser eliminado ou aliviado de 
forma satisfatória. Isto é algo que deve funcionar também ao contrário, 
isto é, uma pessoa pode ter razões objetivas para querer morrer, mas 
isto não significa que alguém tenha o direito de a matar, este direito 
está limitado pela vontade autónoma. 

Em relação à eutanásia, tal como não é moralmente permissível 
que os médicos respeitem de forma indiscriminada o direito à auto-
nomia dos seus pacientes, também não é moralmente permissível que 
ajam somente conforme as condições de saúde em que se encontra um 
paciente sem respeitarem ou solicitarem que este paciente exerça o seu 
direito de autonomia (quando o pode fazer). Este último caso seria um 
caso de eutanásia involuntária. Todavia, muitos apoiantes da permissi-
bilidade moral da eutanásia voluntária rejeitam a permissibilidade mo-
ral da eutanásia involuntária por isso, atacar a eutanásia involuntária 
não contribui para um argumento contra a eutanásia voluntária.

3.1.2- Objeção da doutrina do duplo efeito 

Outra forma de abordar esta questão, utilizada por Oderberg, é 
baseada na doutrina do duplo efeito. A doutrina do duplo efeito encer-

57.  McMahan 2002:466

58.  Oderberg 2009: 82
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ra a distinção entre intenção e previsão, conferindo uma importância 
fundamental à intenção para determinar o valor moral de uma ação. A 
intenção sendo aqui entendida como o objetivo que um agente procura 
obter através dos seus atos.59 

O princípio central da moralidade é fazer o bem e evitar o mal, 
no entanto, dada a complexidade das situações na vida é muito difícil 
um indivíduo praticar o bem sem que a sua ação leve também a algum 
mal. Se for entendido sem quaisquer esclarecimentos, parece que este 
princípio nos levaria a fazer nada, dado que todas as nossas ações po-
dem levar a algo de mau, o que significaria que também não faríamos 
o bem. Além disso, por vezes, a única forma de evitar um mal é não 
fazer um bem.

O princípio, defende Oderberg, só pode ser aplicado em situações 
práticas se enquadrado na doutrina do duplo efeito, que permite justi-
ficar moralmente, em certas circunstâncias, ações com efeitos bons e 
maus. Para isto é necessário que a doutrina do duplo efeito seja acom-
panhada de condições que permitem julgar em que circunstâncias um 
ato com efeitos bons e maus é moralmente permissível.60

 
a) a ação não pode ser intrinsecamente errada de um ponto de 
vista moral (não precisando de ser boa nem obrigatória); 
b) o ato tem de ter um resultado bom e esse resultado não pode ser 
causado pelo efeito mau (isto é, os fins não justificam os meios); 
c) a intenção do indivíduo ao provocar o ato tem de ser somente 
e efeito bom; 
 d) o bem que o indivíduo intenciona tem de ser forte o suficiente 
para justificar o risco do efeito mau que também resulta do ato.61 

Segundo a doutrina do duplo efeito, nunca é moralmente permis-
sível matar um ser humano intencionalmente. Assim, o exemplo dado 
acima, em que alguém mata outra pessoa em autodefesa, é permissível 
se a intenção não for a de matar, mas sim a de incapacitar essa pessoa 
e a morte for apenas um dano colateral. A eutanásia e o suicídio conti-
nuam a não ser considerados moralmente permissíveis porque se trata 
de matar intencionalmente um ser humano.62 

Contudo, se a intenção, ou seja, o objetivo do médico for aliviar 
o sofrimento do seu paciente, o ato é moralmente permissível, mesmo 
que resulte na morte do paciente. O ato continua a ser moralmente 

59.  Oderberg 2009: 101

60.  Oderberg 2010

61.  Oderberg 2009: 103

62.  McMahan 2002:467
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permissível quando o médico sabe que há uma grande probabilidade 
de o paciente morrer como consequência desse ato. Para ilustrar este 
ponto, imaginemos um médico que administra um medicamento letal a 
um paciente sabendo que isto o matará, mas com a intenção de aliviar 
o seu sofrimento, não de o matar. Segundo Oderberg isto é moralmen-
te permissível.63 Por outro lado, se a intenção do médico for matar o 
paciente para eliminar o seu sofrimento, isto é um caso de homicídio 
intencional.

Estes atos, permitidos à luz da doutrina do duplo efeito, são muito 
próximos da eutanásia. Porque é que a eutanásia não é permitida?

Oderberg defende que a distinção entre intenção e previsão tem 
uma grande importância moral, alterando completamente o valor de 
uma ação. O autor faz uma asserção ainda mais forte, defendendo que 
o facto de uma ação ser intencionada ou meramente prevista altera a 
identidade de uma ação. Um médico intencionar matar um paciente é 
moralmente diferente de um médico intencionar eliminar o sofrimento 
de um paciente, mesmo que as consequências sejam as mesmas.64 

Uma objeção recorrente a este tipo de abordagem é que aqueles 
que realizam uma ação prevendo que vai resultar em algo de mal, mas 
cujo objetivo não é fazer algo de mal podem escapar a qualquer tipo 
de responsabilização. Podemos considerar o exemplo de um indivíduo 
que faz um piquenique numa mata e acende uma fogueira para aquecer 
marshmallows, apesar de saber que as fogueiras nas matas podem cau-
sar incêndios que rapidamente ficam descontrolados. Como resultado 
desta ação começou um incêndio que se alastrou por toda a mata. 

Apesar de a intenção do indivíduo não ser provocar um incêndio, 
ninguém diria que o indivíduo está livre de qualquer responsabilidade 
em relação ao incêndio que provocou. Segundo a doutrina do duplo 
efeito, este indivíduo seria responsável por ser negligente, o que acar-
reta um elevado grau de culpa, mas nunca poderia ser responsável por 
fogo posto intencional. 

Além disso, o indivíduo do exemplo não tinha um motivo forte o 
suficiente para correr o risco de começar um incêndio, assim, não cum-
pre a última das condições da doutrina do duplo efeito e, por isso, deve 
ser responsabilizado pelo seu ato. Desta forma, a responsabilização dos 
indivíduos pelos efeitos nefastos das suas ações é compatível com a 
doutrina do duplo efeito.

No caso das práticas médicas, como a eutanásia, raramente acon-
tece que a morte seja certa. Tem de se comparar a probabilidade da 
ocorrência de uma morte com o objetivo a ser cumprido, como o alívio 

63.  Oderberg 2009: 101

64.  Oderberg 2009: 102
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do sofrimento de um paciente. Normalmente é permissível para um 
médico arriscar a morte do seu paciente se o objetivo for o bem do 
indivíduo e se este bem for superior ao efeito não intencionado. Assim, 
é necessário calcular o grau de probabilidade do efeito não intencio-
nado, a morte, com a importância do objetivo, aliviar o sofrimento, 
e a probabilidade do objetivo ser alcançado por esta alternativa e por 
alternativas concorrentes.

Se um indivíduo experiencia um sofrimento atroz e persistente, 
os médicos devem procurar aliviar este sofrimento, o que não significa 
que a vida deste indivíduo não tenha valor ou que a morte fosse melhor 
para ele que viver desta forma. Mesmo que o resultado destas duas 
atitudes seja o mesmo, elas são distintas. 

Oderberg afirma que a distinção entre intenção e previsão é, por 
isso, central para a interpretação dos comportamentos humanos. Por 
fim, defende, antecipando possíveis críticas acerca da dificuldade de 
distinguir, em situações práticas, um resultado previsto e intencionado, 
que estas e outras atitudes psicológicas podem ser detetadas por profis-
sionais como polícias e advogados, o que permite uma responsabiliza-
ção justa de cada um pelos seus atos.65 

O problema da doutrina do duplo efeito é que é obscura em certas 
áreas e admite interpretações inaceitáveis. Por exemplo, pode dizer-se 
que uma craniotomia não tem como objetivo a morte do feto, mas sim 
esmagar o crânio do feto para salvar a vida da sua mãe. Pode também 
afirmar-se que um agente que bombardeia civis não tem como objetivo 
que estes morram, mas sim que permaneçam como se estivessem mor-
tos até ao final da guerra, para os inimigos acreditarem que eles estão 
mortos, aumentando as hipóteses de se renderem.66 

Parece que existe sempre uma forma de apresentar consequências 
moralmente objetáveis dos atos como efeitos colaterais. Este problema 
foi identificado por Foot 67 que lhe chamou o problema da proximida-
de. O que significa que dois itens estão tão estreitamente ligados que 
não parece possível que um seja uma intenção e outro uma mera pre-
visão. Por isso, parece que a distinção entre intencionar e prever tem 
pouca relevância prática, não suficiente para descartar a eutanásia. 

Além disso, a intenção de uma pessoa que pratica a eutanásia num 
paciente é a de mata-lo, mas também a de acabar com a sua condição 
de sofrimento sem bens compensatórios e a de respeitar a sua vontade 
autónoma. O fim do sofrimento do paciente não é apenas previsto, nem 
é um efeito colateral, mas sim um efeito intencionado e, pode dizer-se, 

65.  Oderberg 2009: 104
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“mais intencionado” que a morte do paciente. 
Isto significa que Oderberg não tem em consideração que várias 

intenções podem levar a uma ação e que estas podem ter graus. Embora 
um dos objetivos de alguém que pratica um ato de eutanásia seja matar 
essa pessoa, esta intenção não tem tanta força como a intenção de ter-
minar o sofrimento dessa pessoa e de respeitar a sua vontade. 

Penso que estas observações são suficientes para afastar esta ob-
jeção. Por isso, o argumento de McMahan mostra que, de um ponto de 
vista deontológico, a eutanásia, é moralmente permissível em certas 
circunstâncias. Os dois argumentos deontológicos contra a permissibi-
lidade moral da eutanásia, que considerei neste capítulo, parecem ter 
fragilidades que os tornam insuficientes como objeções à permissibi-
lidade moral da eutanásia. Conclui-se que, seguindo uma abordagem 
deontológica, podemos afirmar que a eutanásia é moralmente permis-
sível, completando o primeiro objetivo desta dissertação. No capítulo 
seguinte, será analisada uma abordagem consequencialista que, se tam-
bém permitir a moralidade da eutanásia, completa o segundo e último 
objetivo.

4 - UMA ABORDAGEM CONSEQUENCIALISTA: BRAD 
HOOKER E PETER SINGER: “A MINIMIZAÇÃO DO SO-
FRIMENTO E O VALOR DA AUTONOMIA”

Brad Hooker expõe este argumento no seu artigo “Rule-Utilita-
rianism and Euthanasia” (2002) e Peter Singer na sua obra “Pratical 
Ethics” (1993). Segundo este argumento, a eutanásia permitiria, res-
petivamente, evitar um prolongamento excessivo do sofrimento físico 
e psicológico dos doentes terminais, que assim desejarem, e aumentar 
a autonomia destes indivíduos que teriam controlo acerca da forma 
como as suas vidas terminam. Assim como o argumento anterior, este 
argumento apoia a permissibilidade moral da eutanásia num princípio 
moral: as pessoas devem ter o direito de escolher morrer em certas 
circunstâncias. Contudo, ao contrário do argumento de McMahan, o 
argumento de Hooker e Singer defende que este princípio moral é cor-
reto devido às suas consequências.    

Por vezes o sofrimento de uma pessoa com uma doença terminal 
não pode ser eliminado ou aliviado com medicamentos. Além disso, o 
sofrimento físico é normalmente acompanhado de um sofrimento psi-
cológico, tanto para o paciente como para os seus amigos e familiares.68 

68.  Hooker 2002: 26
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Tomemos como exemplo um indivíduo que é diagnosticado com 
uma doença terminal e incurável que provoca dores muito fortes que 
nenhum medicamento pode atenuar deixando o indivíduo consciente. 
Se este indivíduo expressa o desejo de terminar a sua vida de forma 
rápida e sem dor e se os médicos têm a possibilidade de o fazer, colo-
cando um fim ao sofrimento atroz que o indivíduo está a experienciar, 
é difícil encontrar uma razão pela qual este pedido deveria ser negado. 
Se existir uma preocupação para com o seu bem-estar, aceder ao pedi-
do deste indivíduo para morrer, parece ser um dever. 

A eutanásia permite que o sofrimento dos indivíduos terminais 
não se prolongue desnecessariamente no tempo e contra a sua vontade. 
Como foi referido no primeiro capítulo, a eutanásia passiva está nor-
malmente associada a uma morte mais rápida e com menos sofrimento. 
Por isso, se pensarmos apenas na eutanásia como uma forma de evitar 
que o sofrimento de um indivíduo se prolongue demasiado, a eutanásia 
ativa parece ser melhor69 

Em relação à autonomia, a eutanásia voluntária contribui para a 
autonomia dos indivíduos porque lhes dá a possibilidade de escolher 
quando terminam as suas vidas. O respeito pelas pessoas exige um res-
peito pelas suas decisões autónomas, desde que estas não prejudiquem 
de forma relevante outras pessoas. A autonomia é a capacidade que 
os seres racionais e auto conscientes têm de considerar as alternativas 
disponíveis, analisá-las segundo o resultado pretendido e tomar as suas 
decisões conforme esta análise. O princípio do respeito pela autonomia 
diz-nos que os indivíduos racionais podem viver conforme as suas es-
colhas livres e autónomas.70 

Se respeitar a autonomia das pessoas significa respeitar as deci-
sões que tomam em relação à forma como querem viver a sua vida e se 
a morte é, irremediavelmente, uma parte da vida, um indivíduo deve 
poder decidir quando quer morrer e a forma como deseja fazê-lo.71 As-
sim como, se um indivíduo souber a diferença entre viver e morrer 
e escolher viver, matá-lo seria violar gravemente a sua autonomia.72 
Muitas pessoas temem os seus últimos anos de vida, não apenas pelo 
medo do sofrimento, mas também, e se calhar mais ainda, pelo medo 
de perderem a sua dignidade e o controlo sobre as suas vidas.73 

Na tradição ética que vem de Kant o respeito pela autonomia dos 
seres racionais é um importante princípio ético, contudo, nem todos 

69.  Hooker 2002:26

70.  Singer 1993: 195

71.  Young 2021

72.  Singer 1993: 99

73.  Young 2021



Ana Beatriz Silva250

concordam que o respeito pela autonomia seja um princípio moral vá-
lido. 

Todavia, segundo o consequencialismo das regras, que considera-
mos neste capítulo, as pessoas devem adotar regras que levam a me-
lhores consequências que as regras alternativas. Neste enquadramento 
parece que o respeito pela autonomia seria uma regra fundamental.74 
Este princípio não é respeitado no que diz respeito ao fim da vida na 
maior parte dos países. 

Se respeitarmos o princípio do respeito pela autonomia e se um 
indivíduo, que se encontre nas circunstâncias do exemplo acima, ex-
primir o seu desejo autónomo, livre e informado de morrer, então os 
médicos devem ajudá-lo a cumprir o seu desejo.75 O que significa que 
a eutanásia voluntária ativa e passiva é permissível. 

O valor das decisões autónomas dos indivíduos e a preocupação 
pelo seu bem-estar e com o alívio do seu sofrimento, em conjunto, 
fornecem-nos uma justificação moral para permitir a eutanásia.

Além disto, é importante sublinhar que a medicina e a tecnologia 
evoluíram e aperfeiçoaram-se de tal forma que permitem aos indiví-
duos ficarem vivos por muito mais tempo. Embora isto seja algo posi-
tivo na maior parte das circunstâncias, também pode ter consequências 
negativas. Por vezes o prolongamento da vida através de tecnologias e 
técnicas médicas modernas levam ao declínio mental e físico das pes-
soas de tal forma que a melhor opção para elas é a morte.76 

Devido às dificuldades em decidir quando é que a melhor opção é 
a morte, é importante que seja respeitada a vontade autónoma dos indi-
víduos, assim como a opinião dos seus médicos. É claro que as pessoas 
podem estar enganadas em relação ao facto de a sua morte ser uma 
melhor opção que continuar a viver por isso, para além do respeito pe-
los desejos autónomos, livres de coerção e informados dos indivíduos, 
têm de ser respeitadas também algumas condições já mencionadas no 
primeiro capítulo.

Em primeiro lugar a eutanásia deve ser sempre efetuada por um 
médico.77 

Em segundo lugar, para ser elegível para a eutanásia um indivíduo 
tem de sofrer de uma doença terminal. Esta segunda condição faz da 
eutanásia apenas uma forma de adiantar uma morte que ia acontecer 
em pouco tempo sem intervenção. Também serve para garantir que 
ninguém morre, através da eutanásia, que pudesse ter um futuro bom. 

74.  Singer 1993: 100

75.  Singer 1993: 196

76.  Young 2021

77.  Singer 1993: 197
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Em terceiro lugar, Brad Hooker sugere eutanásia só pode ser pra-
ticada quando três médicos especialistas chegarem ao mesmo diagnós-
tico. Esta restrição à prática da eutanásia deve diminuir significativa-
mente os casos de diagnósticos errados que levam à morte de uma 
pessoa que poderia ter tido ainda um bom futuro, tornaria esses casos 
raros.78 

Em quarto lugar, eutanásia pode ser praticada apenas quando o 
indivíduo estiver nos estágios finais de uma doença, ou seja, quando 
é quase impossível que novas curas revertam a sua situação. É impor-
tante que exista esta restrição, pois pode acontecer que alguém pede a 
eutanásia pouco tempo antes de ser descoberta uma cura para a doença 
de que sofria que poderia reverter a sua situação, caso em que a sua 
morte seria trágica.79 

Em quinto lugar, deve ser aceite um pedido de eutanásia apenas 
quando, como resultado da sua doença, um indivíduo sofre de dores 
insuportáveis cujo alívio implicaria uma vida completamente depen-
dente de outros ou de máquinas de suporte de vida.80 

Por último, a eutanásia só é permissível se o paciente for ques-
tionado em diversas ocasiões se deseja realmente a eutanásia, se a sua 
decisão for tomada com toda a informação relevante, de forma livre e 
se médicos sem nada a ganhar ou a perder com a morte do indivíduo 
concordarem que morrer é o melhor para esse indivíduo. Uma das mais 
conhecidas objeções à prática da eutanásia, a objeção do abuso inten-
cional, aponta para o risco de alguém pedir a eutanásia devido a uma 
pressão exercida por pessoas que beneficiariam com a morte desse in-
divíduo, como os seus herdeiros, pessoas que lhe prestam cuidados ou 
pessoas que pagam pelos seus tratamentos.81 Além disso, pode disponi-
bilizar-se àqueles que estão a considerar a eutanásia acompanhamento 
psicológico feito por profissionais sem qualquer interesse para além 
daquilo que é melhor para o seu paciente. 

É claro que alguns abusos serão inevitáveis, mas provavelmente 
seriam poucos se esta restrição fosse cuidadosamente legislada e poli-
ciada. Desta forma, os benefícios de autorizar legalmente a eutanásia 
ultrapassam largamente estes infelizes casos.  

78.  Hooker 2002: 28

79.  Hooker 2002: 28

80.  Young 2021

81.  Hooker 2002: 29
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4.1- Objeções ao argumento da minimização do sofrimento e do 
valor da autonomia

4.1.1- Objeção da ladeira escorregadia

Muitos críticos da permissibilidade da eutanásia defendem que 
esta seria o primeiro passo de uma perigosa ladeira escorregadia. Ou 
seja, permitir a eutanásia abriria um precedente para quebrar uma re-
gra fundamental da sociedade, a proibição de matar pessoas inocentes. 
Alguns destes críticos temem algumas mortes desnecessárias, outros 
assassínios em massa. 

Uma das estratégias mais utilizadas para afirmar que a eutanásia 
é o primeiro passo numa ladeira escorregadia é invocar a relação da 
eutanásia com o nazismo. Esta estratégia baseia-se na afirmação que 
o holocausto começou com a legalização da eutanásia para doentes 
crónicos. Após permitir a eutanásia para doentes crónicos, a atitude 
dos médicos supostamente mudou, no sentido em que estes adotaram a 
crença que existem vidas que não valem a pena viver. 

Após ser estabelecido que existem vidas que não valem a pena 
viver, os nazis conseguiram alargar a categoria das pessoas elegíveis 
para a eutanásia para aqueles que não contribuíam para a sociedade, 
para os ideologicamente desviantes, para os racialmente indesejados e, 
finalmente, para todos aqueles que não eram alemães. Até que foram 
exterminadas dezenas de milhares de pessoas. 

Segundo David Oderberg, isto explica porque é que as pessoas que 
vivem em países que já estiveram sob o controlo nazi são aqueles que 
se encontram mais céticos em relação à permissibilidade da eutanásia, 
porque têm conhecimento e experiência das consequências trágicas de 
afirmar que existem vidas que não valem a pena viver.82 

Oderberg defende ainda que permitir a eutanásia agora pode ser 
pior que a permitir noutros tempos, pois agora os estados têm à sua dis-
posição tecnologias que os nazis não tinham que permitem, por exem-
plo, retirar órgãos às pessoas quando isto for necessário para outras. 
Além disso, o autor defende que os médicos estão, atualmente, com-
pletamente ao serviço do estado e dos seus interesses económicos. O 
estado, por sua vez, tem um poder muito mais forte que tinha o estado 
nazi, podendo utilizá-lo de forma a cometer maiores atrocidades que as 
que aconteceram durante esse tempo.83 É por isso que não podemos dar 
o primeiro passo na ladeira escorregadia, isto é, não podemos permitir 

82.  Oderberg 2009: 122

83.  Oderberg 2009: 123
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a eutanásia.  
O primeiro erro deste argumento é que a eutanásia não introduz 

a crença de que existem vidas que não valem a pena ser vividas, a 
eutanásia tornou-se uma discussão, especialmente nos últimos anos, 
porque as pessoas já acreditam que existem vidas que não valem a pena 
ser vividas, neste caso, as vidas que consistem maioritariamente em 
dor e sofrimento sem bens compensatórios. 

Esta crença também já existe e é permitida na atividade médica, 
os médicos decidem muitas vezes quem deve receber tratamento, de-
cidindo entre a vida e a morte e fazem-no calculando se “vale a pena” 
manter a pessoa viva nas condições e pelo tempo que esta vai viver se 
receber o tratamento.

Assim, não é a crença de que existem vidas que não valem a pena 
viver que levou ao holocausto, visto que essa crença já existe e já leva 
à morte de pessoas, embora de uma forma passiva. O problema deve 
ser, então, a eutanásia ativa. Os críticos da eutanásia afirmam que a 
eutanásia ativa seria um poder demasiado grande nas mãos do estado.

Peter Singer responde que, apesar desse receio não ser infundado, 
não deve ser exagerado. Os estados têm realmente um imenso poder, o 
que significa que podem fingir suicídios, acidentes mortais e até con-
tratar assassinos se o considerarem necessário. Isto significa apenas 
que não é preciso permitir a eutanásia para que os estados tenham o 
poder de tirar vidas de forma discreta. A nossa melhor e única hipótese 
de impedir que o estado tenha este poder é manter os estados demo-
cráticos e votar em pessoas que acreditamos que não vão tentar matar 
cidadãos.84 

O segundo problema com este argumento é que o programa de 
eutanásia do estado Nazi não cumpria os requisitos necessários para ser 
considerado verdadeiramente um programa de eutanásia. Em primeiro 
lugar, não visava beneficiar os pacientes que viviam em sofrimento 
sem bens compensatórios. Em segundo lugar, os médicos que levavam 
a cabo atos de eutanásia não tinham como intenção beneficiar aqueles 
que matavam, sendo que muitas destas pessoas estariam claramente 
melhores vivas.85 

Em terceiro lugar, aquilo que Oderberg descreve como uma prá-
tica “discreta”86 era, na verdade, uma prática escondida, os familiares 
daqueles que foram mortos, na maior parte das vezes, não chegavam a 
saber qual foi a causa da morte dos seus familiares. Se o objetivo fosse 
o benefício das pessoas não teriam razão para o esconder. Em quarto 
lugar, se aquilo a que os nazis chamavam eutanásia fosse realmente a 
84.  Singer 1993: 215

85.  Singer 1993: 215

86.  Oderberg 2009: 123
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prática da eutanásia que defini no primeiro capítulo, então, não faria 
sentido retirar a hipótese de eutanásia às pessoas de classes privilegia-
das como veteranos do exército e familiares das pessoas que pratica-
vam a eutanásia.87 

Por último, a eutanásia no estado Nazi não era voluntária e rara-
mente era não voluntária.88 Todavia, a maior parte das pessoas a favor 
da eutanásia não defendem a eutanásia involuntária e concordam que 
esta teria graves consequências se fosse permitida.

Os nazis deram o nome “eutanásia” às suas práticas de assassínio, 
mas darmos um nome diferente a um assassinato não é suficiente para 
que deixe de o ser. O nome que o estado nazi escolheu não pode ser 
usado, só por si, para afirmar que a eutanásia seria o primeiro passo 
numa perigosa ladeira escorregadia. Contudo, o perigo da ladeira es-
corregadia pode existir, mesmo sem o exemplo nazi. 

Os críticos da eutanásia podem, ainda assim, afirmar que abrir 
uma exceção à regra de não matar pessoas inocentes, de forma a que 
esta acomode a eutanásia pode ser o primeiro passo para se perder o 
respeito pela vida humana. No entanto, como defende Peter Singer, o 
facto de a eutanásia só poder ser levada a cabo por um médico, com a 
autorização de um segundo ou terceiro médico, parece ter como con-
sequência que se torne improvável que uma maior tendência ou liber-
dade para matar se espalhe pela comunidade. Além disso, como já foi 
referido, os médicos já têm um poder acerca da vida e morte pela sua 
capacidade de decidir quando tratar ou não um paciente.89 Os médi-
cos são muitas vezes obrigados a agir prudentemente, por exemplo, 
não tratando pessoas com boas razões para acreditar que não vão viver 
muito tempo nem com uma boa qualidade de vida, mesmo com o tra-
tamento. Contudo, não existem provas de que estes médicos também 
recusem tratamento, por exemplo, a pessoas que pertencem a minorias 
raciais. A eutanásia, com a legislação e policiamento que implica, po-
derá até contribuir para que as práticas de não tratar certos pacientes, 
que já ocorrem, sejam mais escrutinadas.90 

Existem também várias evidências históricas que sugerem que 
uma sociedade pode permitir matar um certo grupo de pessoas man-
tendo-se contra matar quaisquer outros seres humanos. Peter Singer dá 
o exemplo das sociedades esquimó tradicionais nas quais é normal que 
um homem mate os seus pais quando estes são mais velhos, mas con-

87.  Singer 1993: 215

88.  Singer 1993: 215

89.  Singer 1993: 216

90.  Singer 1993: 216
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tinua a não ser permissível um homem matar outro adulto saudável.91 
O que significa que nós, humanos, temos a capacidade de ter regras, 
mesmo que essas regras tenham exceções. 

A eutanásia mostra que, enquanto sociedade, já não considera-
mos a vida humana sagrada e isto pode ter consequências negativas, 
todavia, penso que serão raras. Dado os benefícios da eutanásia, no-
meadamente o não prolongamento de um sofrimento desnecessário e 
o aumento da autonomia das pessoas na última fase das suas vidas, 
ultrapassa este risco. 

Além disso, Peter Singer argumenta que antigamente poderiam 
ter-se produzido argumentos de ladeira escorregadia muito parecidos 
com este contra o aborto e a eutanásia passiva, todavia, estas práticas, 
como sabemos, não levaram a consequências negativas graves para a 
sociedade e são aceites pela maioria das pessoas.92 

4.1.2- Objeção dos cuidados paliativos 

Muitas pessoas acreditam que a discussão acerca das condições 
no fim da vida se deveria focar mais na questão do melhoramento das 
unidades de cuidados paliativos que na eutanásia. Isto é, a dor e sofri-
mento que se verificam nos indivíduos com doenças terminais é um 
problema que deve ser resolvido pelo melhoramento do bem-estar e 
conforto destes pacientes, não pela morte. 

O facto de não existirem unidades de cuidados paliativos de qua-
lidade e disponíveis para todos cria um falso dilema, ou seja, que um 
indivíduo que sofre de uma doença terminal deve escolher entre morrer 
ou viver num sofrimento atroz e sem dignidade. Os cuidados paliati-
vos seriam uma terceira opção importante. Além disso, defendem que 
os cuidados paliativos permitiriam que estes pacientes tivessem uma 
morte mais serena e digna.93 

Segundo esta objeção, os pacientes em fase terminal com condi-
ções de conforto fornecidas por cuidados paliativos de qualidade te-
riam menos probabilidade de pedir a eutanásia e, mesmo aqueles que 
tinham essa intenção no início, acabariam por abandona-la. Ou seja, a 
permissibilidade da eutanásia parece ser uma forma de esconder o pro-
blema da falta de qualidade dos cuidados paliativos e do facto de não 
estarem disponíveis para todos. Assim, a eutanásia voluntária tornar-
-se-á desnecessária quando os cuidados paliativos tiverem qualidade e 

91.  Singer 1993: 217

92.  Singer 1993: 217

93.  Pinto 2008
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forem disponíveis para todos.94

No entanto, penso que é importante refletirmos sobre a situação 
constrangedora em que se encontrariam doentes em unidades de cui-
dados paliativos, rodeados de profissionais que realmente contribuíram 
para aliviar o seu sofrimento, tanto físico como psicológico, que dese-
jam pedir a eutanásia. Este sentimento de constrangimento pode levar 
muitos pacientes em unidades de cuidados paliativos a não pedir a eu-
tanásia. Assim, se a eutanásia fosse mais normalizada provavelmen-
te seriam verificados mais casos de pessoas em unidades de cuidados 
paliativos que pedem a eutanásia. Além disso, parece injusto e pater-
nalista dizer a pessoas que estão a morrer não podem decidir quando 
e em que condições querem morrer porque alguém lhes está a prestar 
cuidados de qualidade.95 

O argumento tem outros problemas, em primeiro lugar, os cuida-
dos paliativos envolvem algum sofrimento, cada situação exige tenta-
tivas e erros para encontrar aquilo que é mais confortável para o pa-
ciente. Nem os melhores cuidados paliativos conseguem eliminar todo 
o sofrimento e dor dos pacientes. Em segundo lugar, os cuidados pa-
liativos têm efeitos secundários como náuseas, incontinência, perda de 
consciência, sonolência, entre outras coisas. Isto não significa que os 
cuidados paliativos sejam uma coisa má, apenas que não são tão bons 
como por vezes nos tentam fazer acreditar, existem efeitos secundá-
rios relevantes quando há tratamentos prolongados com medicamentos 
como morfina. Muitos profissionais de saúde, que observaram de per-
to o funcionamento de unidades de cuidados paliativos, afirmam que 
estes não permitem sempre que a morte dos indivíduos com doenças 
terminais seja serena e digna.96 

Em terceiro lugar, os cuidados paliativos normalmente só estão 
disponíveis para os doentes terminais nas últimas semanas da sua vida, 
o que quer dizer que até aí os pacientes têm de suportar todo o sofri-
mento e dor que é consequência da sua doença. 

Em quarto lugar, nem todos os indivíduos querem estar ao cuida-
do de unidades paliativas, algumas pessoas simplesmente sentem que 
querem morrer e que querem fazê-lo nos seus próprios termos. Muitos 
pacientes afirmam também que a principal razão para pedirem a euta-
násia é porque não têm qualquer tipo de autonomia, vivendo uma vida 
dependente de outras pessoas e/ou de máquinas de suporte de vida. Isto 
ilustra que não é sempre o sofrimento e a dor, só por si, que levam os 
indivíduos com doenças terminais a pedir a eutanásia. Para estes pa-
cientes, encontrar formas de aliviar a dor ou sofrimento não é a maior 
94.  Young 2021

95.  Singer 1993: 199
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preocupação.97 
Uma outra consideração importante relacionada com os cuidados 

paliativos é que a legalização da eutanásia pode levar a que o investi-
mento em unidades de cuidados paliativos de qualidade e disponível 
para todos acabasse por ser ainda mais negligenciado.

Apesar de reconhecer que este é um importante risco, penso que o 
melhoramento das unidades de cuidados paliativos pode coexistir com 
a legalização da eutanásia. A conversa que foi começada pela questão 
da eutanásia acerca da qualidade de vida das pessoas que sofrem com 
doenças terminais, já está a contribuir para o alargamento do diálogo 
relativamente aos cuidados paliativos. O reconhecimento da necessi-
dade de dar àqueles que estão na última fase das suas vidas, um fim 
confortável conforme os seus desejos autónomos é muito importante e 
o primeiro passo foi tomado com a discussão da eutanásia que se torna 
cada vez mais presente nas preocupações dos estados. 

Este reconhecimento deve culminar na conclusão de que é neces-
sário, não só legalizar a eutanásia, como também aumentar o investi-
mento nas unidades de cuidados paliativos. 

Este pensamento pode parecer utópico, mas não me parece mais 
utópico que pensar que será possível, num futuro próximo que os in-
divíduos com doenças terminais sejam tão bem tratados por unidades 
de cuidados paliativos que nem pensarão na possibilidade de pedir a 
eutanásia. Esta utopia não é uma razão relevante para negar o direito de 
escolher pedir a eutanásia às pessoas que estão a morrer em situações 
muito piores e despidos da autonomia que uma vez tiveram em relação 
às suas vidas.98 

Conclui-se que, de um ponto de vista consequencialista, podemos 
defender a permissibilidade moral da eutanásia, cumprindo o segundo 
objetivo desta dissertação. Os argumentos consequencialistas contra a 
eutanásia, apesar de importantes, não têm força suficiente para ultra-
passar as razões para permitir a eutanásia (as considerações acerca do 
valor da autonomia e da minimização do sofrimento).

97.  Young 2021

98.  Singer 1993: 199
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação foi defendida a permissibilidade moral da eu-
tanásia voluntária (ativa ou passiva), primeiro de um ponto de vista 
deontológico e, depois, de um ponto de vista consequencialista. Para 
isto foram analisados dois argumentos, o argumento deontológico de 
Jeff McMahan, “do suicídio à eutanásia” e o argumento consequencia-
lista apresentado por Brad Hooker e Peter Singer, “a minimização do 
sofrimento e o valor da autonomia”. Depois foram tratadas algumas 
objeções importantes a estes argumentos que, como procurei mostrar, 
não tem força suficiente para ultrapassá-los. 

No primeiro capítulo é definida a eutanásia e os diferentes tipos 
de eutanásia. A eutanásia é definida como o ato de matar ou de deixar 
morrer um indivíduo com a intenção de beneficiar esse indivíduo e de 
forma a que o indivíduo seja beneficiado. Existem diferentes tipos de 
eutanásia que cumprem estes critérios. 

A eutanásia distingue-se, primeiramente, entre a eutanásia passi-
va e ativa, duas formas de executar a eutanásia. A segunda distinção 
relevante diz respeito ao consentimento. Em relação ao consentimento 
a eutanásia pode ser voluntária, não voluntária e involuntária. Como 
referi, esta dissertação trata apenas da permissibilidade moral da euta-
násia voluntária. 

Os argumentos aqui apresentados para defender a permissibilida-
de moral da eutanásia, assim como as suas objeções, pertencem a duas 
teorias éticas distintas, o primeiro à deontologia e o segundo ao conse-
quencialismo. É importante, para entender esses argumentos, que seja 
feita a sua contextualização na ética normativa que foi feita no segundo 
capítulo. 

A ética normativa é o ramo da ética que procura encontrar os prin-
cípios de ação correta que devem guiar as nossas ações. A discussão 
mais abrangente na ética normativa opõe deontologistas e consequen-
cialistas.

Os deontologistas defendem que os princípios que devem guiar 
as nossas ações são, até um certo ponto, independentes das conse-
quências. Estes princípios, as normas morais, têm um valor intrínseco, 
como tal, podem ser moralmente corretas mesmo que inspirem ações 
que tiveram más consequências. Entre as teorias deontológicas, distin-
gui duas perspetivas fundamentais: a primeira centra os princípios mo-
rais no agente que leva a cabo a ação e a segunda centra-os no paciente 
(a pessoa a quem se dirige a ação).

O segundo argumento apresentado para defender a permissibili-
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dade moral da eutanásia tem como base o consequencialismo. O con-
sequencialismo é a teoria da ética normativa que avalia as ações con-
forme as suas consequências. Estas teorias especificam os estados de 
coisas bons e defendem que as ações moralmente corretas são as que 
maximizam estes estados de coisas direta ou indiretamente. 

Em relação àquilo que é considerado o bem vimos que os con-
sequencialistas dividem-se entre hedonistas, defensores da teoria da 
satisfação de desejos e pluralistas. 

No que diz respeito à forma de maximizar o bem, os consequen-
cialistas dividem-se entre aqueles que consideram que a melhor forma 
de maximizar o bem é diretamente, o consequencialismo dos atos, e 
aqueles que defendem que a melhor forma de maximizar o bem é indi-
retamente, o consequencialismo das regras. 

Após esta contextualização apresentei o primeiro argumento a fa-
vor da permissibilidade moral da eutanásia, o argumento de McMahan: 
“do suicídio à eutanásia”. O autor começa por defender que o suicídio é 
racional e moralmente permissível em certas circunstâncias (nos casos 
em que a vida do indivíduo que se suicida consiste maioritariamente 
em dor e sofrimento que não podem ser aliviados de forma satisfató-
ria). De seguida, McMahan afirma que, nas circunstâncias em que o 
suicídio é racional e moralmente permissível, então, também deve ser 
racional e moralmente permissível assistência médica a esse suicídio.

Assim, as únicas pessoas que não teriam o direito de escolher 
quando e como querem morrer são aquelas que se encontram tão de-
bilitadas que não conseguem cometer suicídio, mesmo com assistên-
cia médica. Para estas pessoas, a eutanásia ativa é a única alternativa. 
Desta forma, não permitir a eutanásia voluntária ativa seria uma forma 
de discriminação. A partir deste raciocínio, McMahan conclui que a 
eutanásia voluntária (ativa e passiva) é moralmente permissível.

A primeira objeção ao argumento de McMahan que considerei é 
a objeção do direito inalienável à vida, apresentada por Oderberg. Este 
autor defende que a vida humana tem um valor intrínseco que não de-
pende do seu valor instrumental ou do seu valor pessoal. Oderberg 
defende que a vida é sempre um direito inalienável porque é a fonte do 
bem-estar e da dignidade humanos. Assim, um indivíduo nunca pode 
abandonar o seu direito à vida, mesmo quando esta não é digna.

No entanto, se o direito à vida pode ser ultrapassado em certas 
circunstâncias, como nos casos de autodefesa, então também pode ser 
ultrapassado por outras considerações. Por que razão não podem existir 
circunstâncias excecionais em que o valor pessoal ultrapassa o valor 
impessoal? Nomeadamente as circunstâncias em que a vida de uma 
pessoa consiste sobretudo em sofrimento? Assim concluí que, mesmo 
que a vida tenha um valor intrínseco, este valor pode ser ultrapassado 
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por certas considerações, como a autodefesa e a eutanásia.   
A segunda objeção aqui analisada é baseada na doutrina do duplo 

efeito, contudo, como vimos, esta doutrina tem vários problemas que, 
não eliminando a diferença moral que existe entre prever e intencionar, 
torna esta distinção fraca como objeção à permissibilidade moral da 
eutanásia. 

Assim, as respostas analisadas ao argumento de McMahan não 
são satisfatórias e este argumento mantém-se. Conclui-se assim, que é 
possível afirmar a permissibilidade moral da eutanásia através de uma 
abordagem deontológica.

O segundo argumento a favor da permissibilidade moral da eu-
tanásia que foi aqui discutido é um argumento consequencialista de-
fendido por Brad Hooker e Peter Singer. Segundo este argumento, a 
eutanásia permitiria, respetivamente, evitar um prolongamento exces-
sivo do sofrimento físico e psicológico dos doentes terminais que as-
sim desejarem e aumentar a autonomia destes indivíduos na última fase 
das suas vidas. 

As objeções consequencialistas consideradas são a ladeira 
escorregadia e a objeção dos cuidados paliativos. A objeção da ladeira 
escorregadia afirma que permitir exceções à proibição de matar pessoas 
inocentes seria um precedente com graves consequências na sociedade.

Por vezes as objeções da ladeira escorregadia contra a eutanásia 
baseiam-se na relação desta prática com o nazismo, outras vezes, ape-
nas alertam para o perigo de introduzir na atividade médica, e na socie-
dade, a crença de que existem vidas que não valem a pena ser vividas.

Esta segunda forma da objeção é mais plausível, e pode repre-
sentar um perigo real, contudo, é preciso ter em consideração que esta 
crença já existe e, na atividade médica, já tem consequências acerca da 
vida e morte das pessoas.

 A última objeção considerada é a objeção dos cuidados paliativos. 
Esta objeção afirma que a discussão acerca das condições no fim da 
vida se deveria focar mais na questão do melhoramento das unidades 
de cuidados paliativos que na eutanásia. 

Apesar de ser um forte argumento que deve ser tido em considera-
ção, não tem tanta força como parece no início, pois os cuidados paliati-
vos não eliminam completamente o sofrimento físico e psicológico dos 
pacientes com doenças terminais. Tendo em conta estas considerações, 
a melhor opção é encontrar um meio-termo que permita que aqueles 
que escolhem a eutanásia tenham esta opção e aqueles que preferem 
passar a última fase da sua vida em unidades de cuidados paliativos, 
tenham acesso a cuidados paliativos de qualidade. 

Concluo que a eutanásia é moralmente permissível de um ponto 
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de vista ético. Para além disto, mostrei que a eutanásia faz parte do di-
reito de autonomia das pessoas com doenças terminais que expressam 
o seu desejo de acabar com o sofrimento físico e psicológico que estas 
causam. 
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