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QUESTÃO 2 - Daria à um paciente que foi diagnosticado com uma doença terminal e
dado um prognóstico de menos de seis meses de vida, a possibilidade de solicitar
uma prescrição médica de uma droga letal para acabar com sua própria vida. Se
aprovado no dia da eleição, o suicídio assistido por médico se tornará legal sob a lei
do Estado de Massachusetts e nenhuma outra aprovação, nem mesmo legislativa, será
necessário.
No dia 6 de novembro, os cidadãos de Massachusetts irão votar na questão que legalizará o
suicídio assistido por médicos (Questão 2).
A lei que esta sendo proposta é confusa, falha e mal escrita - é por isso que médicos,
enfermeiros, especialistas em cuidados paliativos, líderes religiosos e cidadãos formaram um
comitê para recomendar e pedir que os cidadãos votem NÃO no dia da eleição.
A Questão 2 é extremamente falha. Abaixo citamos o porquê você deve votar NÃO no dia da
eleição:
1. Um prognóstico de seis meses para uma doença terminal pode ser impreciso.
2. A Questão 2 não exige que o paciente seja examinado por um psiquiatra antes de
receber a prescrição para cometer suicídio e muitos pacientes terminais sofrem de
depressão.
3. A Questão 2 não exige que o paciente consulte um especialista em cuidados paliativos.
4. Nenhum médico está presente quando o paciente toma a prescrição letal.
5. Não exige a comunicação com nenhum membro da família.
6. Deveríamos estar apoiando a melhoria dos cuidados paliativos em todo o estado, não a
legalização do suicídio.
O Comitê contra o suicídio assistido Médico está organizando uma coligação estadual em
oposição à Questão 2. Acesse a web site www.stopassistedsuicide.org para aprender mais,
assinar a petição e fazer uma doação para ajudar a levantar fundos necessários para
derrotar a Questão 2.
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