Promova a Verdadeira Compaixão.

Responda Não na Questão 2.
Ajude a impedir o suicídio assistido no estado de Massachusetts.

“Nós somos chamados a dar conforto aos doentes
e não a ajudá-los a tirarem as próprias vidas..”
Compaixão para os doentes terminais
No dia da eleição, 06 de novembro de 2012, o povo de Massachusetts será
convidado a votar a favor ou contra o ato chamado "morte com dignidade."
Se aprovado, vai permitir que um adulto residente de Massachusetts,
considerado com capacidade de tomar decisões sobre sua saúde, e tendo
sido diagnosticado por dois médicos com uma doença que provavelmente
vai resultar em morte dentro de seis meses, ele pode solicitar e receber
prescrição de uma droga letal com o único propósito de acabar com sua
vida.
O que é Suicídio Assistido por Médicos?
Suicídio assistido por médicos é quando um médico deliberadamente e
intencionalmente fornece a um indivíduo uma prescrição para ele tomar uma
droga letal que permitirá que o indivíduo termine sua vida.
Dreamstime: Gina Sanders

Isso é legal em algum outro Estado?
Em 1994 os eleitores de Oregon tornaram o suicídio assistido um “tratamento médico”. Em 2008 o
Estado de Washington fez o mesmo. Suicídio assistido por médicos ainda é crime em 44 Estados. Mais
de 25 Estados rejeitaram o suicídio assistido por médicos na legislatura ou nas urnas.
Como irá funcionar a lei em Massachusetts?
• É preciso duas testemunhas para dizer que o paciente é capaz, que esta agindo voluntariamente, e não
está sendo forçado.
• A prescrição médica deve ser entregue ao paciente ou ao seu agente.
• A lei não requer testemunhas no momento da morte e afirma que a pessoa deve auto-administrar a
droga.
• Quando o paciente morre, a certidão de óbito deve indicar a causa da morte como a doença subjacente
em vez dos efeitos da droga letal.

“Nós devemos garantir que a família das pessoas com doenças
terminais nunca sintam que foram deixados sozinhos. A alegação de
que a “solução rápida” de uma overdose de drogas podem substituir
esses esforços é uma afronta aos pacientes, médicos e enfermeiros, e
aos ideais da medicina.”
USCCB: To Live Each Day with Dignity

Quais são algumas das falhas na lei proposta?
• Médicos concordam que o diagnostico de que um paciente pode morrer em menos de meses
normalmente é errado. Muitos assim diagnosticados vivem por muitos anos.
• Pacientes que pedem o suicídio não precisam ser examinado por um psiquiatra antes de receber
a prescrição para cometer suicídio. Muitos pacientes terminais sofrem de depressão.
• A questão 2 não exige que o paciente consulte um especialista em cuidados paliativos.
• Nenhum médico está presente quando o paciente toma a prescrição letal. Esta não é uma forma
digna de morrer.
• Os familiares do paciente não precisam ser informados da decisão do paciente. Cuidados
compassivos no final da vida deve envolver o apoio amoroso de membros da família.
• Deveríamos estar apoiando a melhoria dos cuidados paliativos em todo o Estado, não
legalização do suicídio.
Por que devo opor Suicídio Assistido por Médicos?
• A igreja católica e outras grandes religiões sempre ensinaram que o suicídio assistido é errado porque
contraria o bem do ser humano.
• A Associação de Medicina Americana, American College of Physicians (Colégio Americano de Médicos)
e a Sociedade Médica de Massachusetts opõe o suicídio assistido por médicos.
• Avanços no tratamento da dor, cuidados paliativos, casa de repouso e asilos torna possível o
tratamento da dor e dá ao paciente muitas escolhas no final de sua vida.
• O papel de um médico é de prestar cuidados adequados à condição do paciente, não de auxiliar o
paciente a controlar o tempo e a maneira de morrer.
• A perda de autonomia e controle são as razões citadas por pacientes no Estado de Oregon que
solicitam suicídio assistido e não a dor incontrolável. A medicina tem maneiras de resolver esses
problemas.
Como irá mudar os direitos dos pacientes e serviços de saúde com a legalização do suicídio
assistido?
• A lei vai definir uma classe de pessoas da qual o suicídio será facilitado em vez de prevenido tendo
como base os diagnósticos de doenças terminais. Em alguns casos, tais diagnósticos são incertos.
• Preocupações com o custo dos serviços de saúde e também a incerteza em relação a finanças, podem
causar uma pressão maior nos pacientes que são deficientes ou tem uma doença crônica a pedirem a
droga letal. Médicos holandeses limitavam eutanásia para doentes terminais; hoje eles fornecem
drogas letais a pessoas com doenças crônicas e mentais, deficiências e até mesmo crianças.
• Permitindo que médicos prescrevam drogas letais é uma corrupção da arte da cura e também viola o
próprio juramento que tem direcionado médicos há milênios “Eu não darei droga letal para ninguém,
caso isso me seja solicitado, nem aconselharei tal procedimento.”
O que pode ser feito para opor o suicídio assistido por
médicos?
• Junte-se a outros cidadãos interessados, incluindo defensores
dos direitos do
• deficiente e membros da profissão da saúde, para defender a
dignidade das pessoas
• com deficiências e doenças sérias.
• Reze por aqueles que se encontram gravemente doentes e
estão morrendo, e também pelos médicos e enfermeiros.
Dreamstime
• Visite aos doentes pois é uma obra de misericórdia.
• Evite acreditar na linguagem enganadora sobre a “dignidade”, “misericórdia”, ou “compaixão” do
suicídio assistido por médicos.
• Vamos trabalhar juntos para construir a civilização do amor – um amor que é mais forte que a morte.
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