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I. Planos na Holanda para legislação  
adicional em casos de eutanásia relativos  
a crianças que não estão em condições  
de beneficiar de ajuda humana  
(1 a 12 anos de idade)
Até ao momento[1], a eutanásia activa só pode ser realizada nos ca-
sos de bébés até 1 ano e crianças de 12 ou mais anos que enfrentem 
sofrimentos insuportáveis e sem margem para esperança. No caso 
dos bébés, há um decreto regulamentar do governo com proce-
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dimentos obrigatórios[2]. Os respectivos critérios, elaborados por 
médicos, estão sintetizados no chamado “Protocolo de Groningen”[3].  
Os pressupostos, nestes casos, são a existência de sofrimentos insupor-
táveis e sem esperança e, adicionalmente, o consentimento dos pais.

As crianças com 12 ou mais anos têm, para o efeito, estatuto de 
pessoas capazes e, em consequência, aplica-se-lhes a Lei da Eutanásia.

As crianças dos 12 aos 16 anos podem pedir por si próprias a 
eutanásia desde que os pais estejam informados, empenhados no 
processo de decisão e consintam no termo da vida.

As crianças com menos de 12 anos são consideradas incapazes, 
pelo que não é possível a eutanásia legal. O mesmo acontece com as 
crianças com 12 e mais anos que venham a ser consideradas incapazes. 

Existe uma lacuna de regulamentação legal específica[4] para 
crianças entre os 1 e os 12 anos. Para as crianças desta faixa etária, a 
eutanásia está proibida porque não têm capacidade legal para dar 
consentimento informado. 

Desde que não existam circunstâncias excepcionais, em esta-
dos críticos causados por conflitos de deveres[5], as possibilidade 
de reduzir e pôr fim ao sofrimento destas crianças resumem-se ao 
controlo da dor e a deixá-las morrer[6].

Pôr termo à vida parando os tratamentos que podem prolongá-
-la e/ou deixar de alimentar e dar de beber são actos permitidos 
para todas as idades desde que “em conformidade com as regu-
lamentações legais para os médicos e os padrões médicos”[7]. No 
último caso referido, o processo de morrer pode demorar bastante, 
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até cerca de várias semanas, numa evolução extremamente traumá-
tica para pais, família e amigos.

De acordo com as Recomendações da Real Sociedade Holandesa 
para a Promoção da Medicina Paliativa, é permitida a sedação se 
o doente estiver em sofrimento intenso e a esperança de vida não 
ultrapassar, no máximo, duas semanas[8].

Em Outubro de 2020, o Conselho de Ministros holandês foi 
confrontado com a questão de saber se há necessidade de intro-
duzir uma regulamentação jurídica que ofereça a oportunidade de 
terminar o sofrimento de crianças de 1 a 12 anos, pelo menos em 
casos de gravidade excepcional que já não podem ser ajudados pela 
acção humana. 

Em carta de 13 de Outubro de 2020[9], dirigida à Segunda 
Câmara dos Estados Gerais (Parlamento holandês), o actual 
Ministro da Saúde, Bem Estar e Desporto,  Hugo de Jonge, mem-
bro do Partido Político Apelo Democrata-Cristão, considerou que 
são necessárias mais garantias jurídicas para os médicos, de modo a 
que estes possam ter a oportunidade de pôr termo à vida de crianças 
de 1-12 anos com sofrimentos insuportáveis e sem esperança.

A intenção do Ministro é preparar, conjuntamente com o 
Departamento do Ministério Público e os organismos reguladores 
das profissões médicas, uma regulamentação legal. Parece bastante 
provável que um projecto de lei, com o conteúdo proposto, encon-
tre apoio suficiente no Parlamento[10].

Uma investigação iniciada em Abril de 2016 pela ex-Ministra da 
Saúde Edith Schippers, que pediu à Associação Pediátrica Holan-
desa para investigar o processo de tomada de decisão e as deci-
sões relativas ao fim de vida de crianças, contribuiu para aumentar 
o desejo de concretizar as garantias que estão em falta para os 


