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Anexo 1: Excertos 
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Excerto 1: 

1 7  D E  M A R Ç O  D E  2 0 0 8  

J U S T I Ç A  F R A N C E S A  N E G A  P E D I D O  D E  E U T A N Á S I A  E  R E A C E N D E  

D I S C U S S Ã O  S O B R E  O  T E M A   

Um tribunal da cidade de Dijon rejeitou o pedido da francesa Chantal Sébire, que sofre 

um doloroso tumor incurável, para que pudesse se submeter à eutanásia, relataram 

fontes judiciais. 

O tribunal atendeu ao pedido do procurador da República, que tinha solicitado que o 

mesmo não atendesse ao pedido da doente, uma vez que contrariava a legislação 

vigente.  

Sébire, uma professora com 52 anos, recorreu à justiça antes de começar a sofrer as 

dores que provocam sua doença, um tumor raro no nariz, que tornou seu rosto 

desfigurado. 

Ela disse há poucos dias que pretende ir para a Suíça onde a eutanásia é legal. 

Mesmo não tendo seu pedido atendido, o caso da professora Sébire tem servido para 

relançar o debate sobre a eutanásia na França. 

Apoiada na natureza da incurável de seu mal, no sofrimento "intenso e contínuo e no 

seu estado de degradação física irreversível", Sébire tinha solicitado ao tribunal a 

permissão para um médico receitar medicamentos para "terminar a sua vida com 

respeito à sua dignidade”. 

A doente rejeitou a proposta que autoriza os médicos a manter um doente em coma 

induzido até a morte. 

 

Retirado de: 

http://coqueteldosolon.blogspot.com/2008/03/justia-francesa-nega-pedido-de-

eutansia.html 

 

Excerto 2: 

02.09.2005  

Pedido judicial para eutanásia deve ser decidido pelo Supremo e demorar 

anos 
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Dois especialistas em direito constitucional acreditam que dificilmente o recepcionista 

Jeson Oliveira, 35 anos, conseguirá a autorização judicial para a eutanásia de seu filho, 

Jhéck Breener de Oliveira, 4 anos. E que uma decisão final sobre a questão terá de vir 

do STF (Supremo Tribunal Federal), após passar pelas demais instâncias do Judiciário, 

logo deve demorar vários anos.  

O menino sofre de uma doença degenerativa sem cura e está internado há quatro meses 

no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital da Unimed de Franca (SP), cidade de 

sua família. O hospital informou que está apenas procurando diminuir o mal estar do 

garoto e que a doença seria irreversível. Jeson Oliveira decidiu entrar com pedido de 

eutanásia para seu filho na justiça, mas sua ex-mulher e mãe do garoto, a costureira 

R.S.S., 22 anos, é contra.  

Segundo o advogado Roberto Batista Dias da Silva, do escritório Dias da Silva e 

Barroso Advogados Associados, o pai da criança pode entrar com pedido de alvará para 

que o judiciário permita o desligamento dos aparelhos. Caso a primeira instância 

conceda o alvará, o MP (Ministério Público) ou a própria mãe de Jhéck, que é contra a 

eutanásia, podem recorrer. Dias da Silva acredita que o pedido chegue até o STF 

(Supremo Tribunal Federal).  

Apesar de acreditar que a Justiça não irá conceder o alvará, Dias da Silva afirma que do 

ponto de vista jurídico a eutanásia estaria ligada a um dos direitos fundamentais: o 

direito à dignidade. "Os médicos afirmam que não há chances de sobrevida, o menino 

está esperando a morte. É uma situação de desrespeito à dignidade. Ele não tem chance 

de sobrevida e está atrofiando em uma cama no CTI", diz.  

Segundo Pedro Serrano, professor de direito constitucional da PUC-SP e sócio do 

escritório Tojal, Serrano e Renault, o pedido de Jeson não teria a menor possibilidade de 

vingar na Justiça brasileira. Para ele, a impossibilidade de se obter essa autorização para 

a eutanásia assim como em casos de aborto, figura como um grande atraso.  

 

Retirado de: 

http://www.correioforense.com.br/noticias/noticia_na_integra.jsp?idNoticia=8641 

 

Excerto 3:  

18 de outubro, 2001 - Publicado às 10h33 GMT 

Justiça britânica nega pedido de eutanásia 
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Uma paciente inglesa em estado terminal perdeu uma acção na Justiça britânica na qual 

pedia que seu marido a ajudasse a morrer. 

No entanto, Diane Pretty, que sofre de uma grave doença neurológica, ainda pode 

recorrer à Câmara dos Lordes e à União Europeia. 

Os representantes do judiciário na Câmara dos Lordes formam, na prática, o equivalente 

ao supremo tribunal britânico - a última instância no sistema jurídico do país. 

A doença de Diane Pretty limita os movimentos e é incurável. Ela está perdendo 

gradualmente a capacidade de realizar qualquer movimento e de se comunicar. 

 

Morte assistida 

Ela quer cometer suicídio, mas, por causa das limitações físicas, não consegue.  

Ela alega que sua qualidade de vida se tornou tão sofrível, que negá-la o direito à morte 

vai contra os direitos humanos.  

Esse é o primeiro caso do género na Grã-Bretanha. O médico perito que analisou o caso 

não concordou com o pedido da paciente. Casada há 25 anos, ela quer que o marido 

Brian, a ajude a cometer suicídio. 

Nesta quinta-feira três juízes da Alta Corte negaram-lhe a acção. Eles disseram que 

"lamentavam desesperadamente" pelo casal, mas entenderam que ninguém tem o direito 

"de tirar a própria vida". 

Eles disseram que autorizar Brian Pretty a ajudar um eventual suicídio de Diane seria o 

equivalente a dar "uma licença para cometer crime". 

Brian Pretty pode ser condenado a 14 anos de prisão se ajudar a mulher a se suicidar. 

 

Retirado de: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2001/011018_eutanasia.shtml 
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Anexo 2: Questionário  
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Questionário 

Avaliação da eficácia do Programa de treino de Competências de 

Comunicação em Cuidados Paliativos 

Esta ficha tem como objectivo recolher a sua opinião relativamente à forma como 

decorreu o programa de treino de competências de comunicação em fim de vida. 

Por favor, classifique cada um dos seguintes critérios numa escala de 1 a 5, onde 1 

representa fraco e 5 representa muito bom, de acordo com o seguinte modelo: 

FFrraaccoo  IInnssuuffiicciieennttee  RRaazzooáávveell  BBoomm  MMuuiittoo  bboomm  

1 2 3 4 5 

 

 

    11  22  33  44  55  

Item 1 

PPeerrttiinnêênncciiaa e utilidade dos 

conhecimentos sobre processo de 

comunicação 

     

IItteemm  22  

NNoovviiddaaddee  ddooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  

aabboorrddaaddooss  ssoobbrree  pprroocceessssoo  ddee  

ccoommuunniiccaaççããoo::  jjáá  ooss  ddoommiinnaavvaa??  

          

Item 3 
Aumento dos conhecimentos sobre 

processo de comunicação  
     

IItteemm  44  

PPeerrttiinnêênncciiaass  ddooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  

aabboorrddaaddooss  ssoobbrree  ccoommppeettêênncciiaass  ddee  

ccoommuunniiccaaççããoo  ((eesssseenncciiaallmmeennttee  ttééccnniiccaass  

ddee  ccoommuunniiccaaççããoo))  

          

Item 5 
Utilidade das técnicas de comunicação 

apresentadas 
     

IItteemm  66  
UUttiilliiddaaddee  ddaass  mmeettooddoollooggiiaass  ddee  ttrreeiinnoo  

ddaass  ccoommppeettêênncciiaass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo    
          

Item 7 
Integração dos conhecimentos 

adquiridos na prática de cada sessão 
     

IItteemm  88  

Integração dos conhecimentos 

adquiridos na prática profissional 

quotidiana  

          

Item 9 Optimização dos cuidados prestados      

 


