
Medicina de Catástrofe – Janeiro 2021 

Média de 300 mortos por dia em Portugal 

Prioridade no Parlamento:  

Aumentar o número de óbitos com ajuda médica 

Concordas? 

Gostavas de ter uma palavra a dizer? 

É difícil manter a racionalidade numas urgências em que se pratica uma medicina de catástrofe. Os profissionais 
ficam devastados quando sabem que, se tivessem chegado meia hora mais cedo, o desfecho daquele doente teria 

sido diferente”, desculpa o médico, dizendo que nas urgências do Beatriz Ângelo, onde durante o fim-de-semana se 
acumularam doentes ventilados invasivamente por falta de lugar na Unidade de Cuidados Intensivos, é agora normal 

haver um médico e dois internos para meia centena de doentes. 

In: https://www.publico.pt/2021/01/19/sociedade/noticia/loucura-total-hospitais-medicos-estao-exaustos-sofrimento-etico-1946845 

Olá, venho novamente pronunciar-me em relação a este tema muito sensível, mas num momento da História mais sui 
generis ainda. 

Independentemente das opiniões pessoais de cada um em relação ao polémico e delicado tema da Eutanásia, vim 
partilhar uma sucessão de factores que, no mínimo causam perplexidade. 

Diante da realidade mundial actual, mais concretamente da realidade de Portugal nestes últimos dias, como é possível 
investir tempo e dinheiro dos contribuintes para mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros para um novo 
investimento que visa aumentar o número de mortos? 

Estamos a viver a designada Medicina de Catástrofe, em que médicos não conseguem dar resposta aos pacientes, não 
há recursos humanos, materiais e financeiros que cheguem. Será que existe alguém que esteja em plenos poderes das 
suas capacidades mentais para tomar decisões deste tipo? 

95 287 portugueses assinaram uma petição a pedir um referendo para terem uma palavra a dizer em relação à 
Eutanásia, mas continuaram silenciados. 

Em plena pandemia COVID-19, sendo Portugal o país com os piores valores do mundo, como a maior taxa de 
mortalidade de sempre, o governo decide avançar com as propostas-lei para a Eutanásia, investindo, tempo, dinheiro, 
recursos humanos e materiais cuja meta principal não é salvar vidas humanas, mas antecipar o seu fim, não é dar 
apoio aos médicos e técnicos de saúde com reforços humanos e materiais, mas dar-lhes mais em que pensar numa 
altura em que cada segundo faz a diferença para salvar uma vida. 

 

Os diplomas preveem, nomeadamente, que só possam pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, 
pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável. 

In: https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/lei-da-eutanasia-aprovada-na-especialidade-com-votos-do-ps-be-e-pan-13260200.html 

 

Mas existe alguma pessoa com mais de 18 anos em Portugal que não esteja em situação de sofrimento e fragilidade 
emocional e psicológica, sendo consciente da realidade que estamos a viver? 

Mesmo que concordes com a Eutanásia, achas que é a prioridade máxima para os nossos serviços de saúde e doentes 
agora? 

O recém-reeleito Presidente da República ainda tem uma palavra a dizer e pode vetar esta lei. 

Quem quiser apelar a esta medida, pode dar o seu contributo e juntar-se a outras vozes que se recusam calar e pedir 
ao nosso Presidente da República que não permaneça em silêncio, mas actue com a autoridade que lhe foi conferida 
pelos portugueses: 

 

Confinados, mas não calados! 

https://www.publico.pt/2021/01/17/sociedade/noticia/hospital-loures-fala-cenario-catastrofe-ja-doentes-ventilados-urgencia-1946658
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https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/lei-da-eutanasia-aprovada-na-especialidade-com-votos-do-ps-be-e-pan-13260200.html


 

 

 

Links úteis: 

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/paulo-otero-a-morte-a-pedido-da-vitima-e-inconstitucional 

https://observador.pt/2021/02/04/eutanasia-dez-juristas-dao-a-cara-em-campanha-sobre-inconstitucionalidade-da-
lei/ 

https://www.dn.pt/portugal/entre-a-inconstitucionalidade-da-eutanasia-ou-da-falta-de-legislacao-8901647.html 

https://observador.pt/2021/01/31/boletim-dgs-portugal-ultrapassa-pela-segunda-vez-as-300-mortes-diarias/ 

https://www.publico.pt/2021/01/29/politica/noticia/parlamento-aprova-lei-eutanasia-segue-belem-proxima-
semana-1948490 

https://www.publico.pt/2021/01/30/sociedade/noticia/janeiro-mes-mortes-ultimos-12-anos-covid19-responsavel-
quatro-1948624 

https://rr.sapo.pt/2020/11/03/pais/medicos-exaustos-e-desmotivados-as-pessoas-sao-as-mesmas-e-as-
necessidades-duplicaram/noticia/213442/ 

https://www.publico.pt/2021/01/19/sociedade/noticia/loucura-total-hospitais-medicos-estao-exaustos-sofrimento-
etico-1946845 

https://observador.pt/opiniao/os-enfermeiros-estao-exaustos/ 

https://www.publico.pt/2021/02/02/sociedade/noticia/covid19-260-mortes-5540-casos-infeccao-portugal-1948928 

https://rr.sapo.pt/2020/03/24/reportagem/exaustos-sem-equipamento-incansaveis-cinco-medicos-e-enfermeiros-
contam-como-e-a-luta-contra-o-coronavirus-na-europa/video/235035/ 

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/a-eutanasia-foi-aprovada-no-parlamento-e-
agora?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0Zqk7Red2yXCeWxq1YCWUfGLkn8xJF4lAfRe6_24jRW9t_I2dkSi_-
hoCnggQAvD_BwE 

https://www.publico.pt/2021/01/09/sociedade/noticia/ordem-medicos-responsabiliza-governo-escalada-contagios-
1945650 

https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/lei-da-eutanasia-aprovada-na-especialidade-com-votos-do-ps-be-e-pan-
13260200.html 

https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/registo-inedito-em-portugal-neste-concelho-nao-ha-casos-de-covid-19-
13308163.html 

How Portugal went from COVID Gold Standard to the World's Worst - TLDR News: 
https://www.youtube.com/watch?v=GbUI5GB4l4A 

 

Apelo pessoal ao PR: 

https://www.presidencia.pt/?action=3 – Escreva ao Presidente 

 

Petição Pública 

PEDIDO DE VETO CONTRA A LEI DA EUTANÁSIA 

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT105862 

 
PEDIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE - A LEI DA EUTANÁSIA 
https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=CaminhosdeMaria 
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