
                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDADE DO MINDELO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

Mindelo, Setembro de 2018 

  

 

 

 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 
 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ANO LETIVO 2017/2018 – 4º ANO 

 

 

Autora: Adarlene Simone Monteiro Rodrigues, N.º 3536 

 

 

 



II 
 

  



III 
 

Trabalho apresentado à Universidade do Mindelo como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Licenciatura em Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeção de Consciência em Enfermagem: No Caso do Bloco 

Operatório do Hospital Baptista de Sousa 

 

 

 

 

 

 

Discente: Adarlene Simone Monteiro Rodrigues, nº 3536 

Orientador: Mestre Manuel Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

Mindelo, Setembro de 2018 

  



IV 
 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pois toda a sabedoria advém dele, a minha 

mãe, as minhas irmãs e demais familiares que me apoiaram nas horas mais difíceis.  

Obrigado Odair Cruz e Cleidy Ramos pela insistência e por toda a ajuda crucial 

para a elaboração deste trabalho. Ao meu orientador e professor Manuel Carlos, muito 

obrigada pela paciência e orientação. 

Um obrigado também a Josina Alves, pelo ombro amigo em época de tensão, e 

a Heider Coelho, pela disponibilidade em ajudar. 

A todos os que colaboraram para que este trabalho pudesse existir, um muito 

obrigado.   



V 
 

Resumo 

A objeção de consciência constitui-se num direito indissociável do direito a 

liberdade de consciência. Surge como um direito próprio de um estado democrático 

onde a liberdade de consciência e a dignidade da pessoa humana são princípios 

inerentes a todos os cidadãos. Sendo um direito fundamental pode ser revogado quando 

o enfermeiro é confrontado com questões conflituosas que ponham em causa a sua 

consciência, tais como a eutanásia, o aborto, a inseminação artificial, entre outros. A 

objeção de consciência é consagrado como direito na Constituição da República de 

Cabo Verde (CRCV), revista em 2010, no seu artigo 49.º, n.º 8. Não obstante, observa-

se que no direito cabo-verdiano não há outras normas que devidamente regulamentem a 

objeção de consciência e suas modalidades. Delineou-se como objetivo geral do estudo 

analisar a perceção dos enfermeiros do bloco operatório sobre o direito à objeção de 

consciência na prática de enfermagem. Com este intuito, optou-se por realizar uma 

análise qualitativa, descritiva e exploratória, sob a égide de uma abordagem 

fenomenológica. Como método de recolha de informações foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, tendo sido entrevistados cinco (5) enfermeiros do bloco operatório do 

Hospital Dr. Baptista de Sousa (HBS), que aceitaram responder as questões do guião de 

entrevistas de acordo com os critérios de seleção. Os resultados das informações 

recolhidas indicam o nível de conhecimento de cada entrevistado a respeito do 

significado do tema objeção de consciência e permite analisar as suas perceções acerca 

da importância da mesma para a prática da enfermagem. De modo geral, os enfermeiros 

apercebem-se da importância do direito à objeção de consciência na prática da 

enfermagem, pois concordam que o enfermeiro tem direito à liberdade de consciência e 

a que seus valores e princípios morais, religiosos e éticos sejam respeitados. Apesar de 

ser um direito que a partida deve ser assegurado a cada enfermeiro, nem sempre tal 

acontece de forma pacífica, podendo-se gerar conflitos entre os enfermeiros, médicos e 

com os próprios utentes. Constata-se que a existência de um conjunto de normas a 

adotar perante essas situações, bem como a disponibilização de informações em tempo 

útil e oportuno, poderiam minimizar em grande medida os efeitos negativos da decisão 

de objetar por consciência.  

 

Palavras- chaves: objeção de consciência, eutanásia, aborto, inseminação artificial, 

bloco operatório, enfermagem, direitos e deveres  
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Abstract 

Conscientious objection constitutes an inseparable right to the right to freedom 

of conscience. It arises as a right of a democratic state where freedom of conscience and 

the dignity of the human person are inherent principles for all citizens. Being a 

fundamental right can be revoked when the nurse is confronted with issues conflicting 

with his conscience, such as euthanasia, abortion, artificial insemination, among others. 

Conscientious objection is enshrined as a right in the Constitution of Cape Verde, 

revised in 2010, article 49, paragraph 8. Nevertheless, it is observed that in Cape 

Verdean law there are no other norms that properly regulate the objection of conscience 

and its modalities. It was outlined as a general objective of the study to analyze the 

nurses' perception of the operative block on the right to conscientious objection in 

nursing practice. With this in mind, we opted to perform a descriptive-exploratory, 

qualitative analysis with a phenomenological approach. As a method of collecting 

information, a semi-structured interview was conducted. Five (5) nurses from the Dr. 

Baptista de Sousa Hospital were interviewed, who agreed to answer the questions in the 

interview script and that corresponded to the selection criteria. The results of the 

information collected indicate the level of knowledge of each interviewee regarding the 

meaning of conscientious objection and allows to analyze their perceptions about the 

importance of the subject in question to the practice of nursing. In general, nurses are 

aware of the importance of the right to conscientious objection in nursing practice, since 

they agree that nurses have the right to freedom of conscience and that their moral, 

religious and ethical values and principles are respected. Although it is a right that the 

match should be assured to each nurse, this does not always happen in a peaceful way, 

and conflicts can arise between nurses, doctors and the users themselves. It is thus 

perceived that the existence of a set of rules to be adopted in these situations and the 

timely and timely provision of information could greatly minimize the negative effects 

of the decision to object to conscience. 

  

Keywords: conscientious objection, euthanasia, abortion, artificial insemination, 

operative block, nursing, rights and duties  
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Introdução 

 

O presente trabalho, intitulado “Objeção de Consciência em Enfermagem: No 

Caso do Bloco Operatório do Hospital Baptista de Sousa (HBS) ” surge no âmbito do 

plano curricular do 4º ano do curso de Licenciatura em Enfermagem da Universidade do 

Mindelo no ano letivo 2017/2018, como parte dos requisitos para obtenção do grau de 

licenciatura em Enfermagem.  

Com este trabalho, pretende-se analisar a importância que os enfermeiros do bloco 

operatório atribuem ao uso do direito à objeção de consciência na prática de enfermagem.  

A escolha do tema emerge como consequência das experiências vividas a nível 

dos ensinos clínicos desenvolvidos ao longo do percurso académico e, devido ao fato de se 

tratar de um tema carente de estudos relacionados. Nesse sentido, achou-se pertinente 

analisar aspetos relacionados ao tema e que abordam a prática da enfermagem.  

Ao se explorarem as várias modalidades em que a objeção de consciência é 

exercida, achou-se pertinente analisar as diferentes atitudes dos enfermeiros em relação à 

prática do aborto, da eutanásia, da procriação medicamente assistida (PMA) e da 

esterilização voluntária. Despontaram-se questões em relação a quando, como e por que 

razões se deve lançar mão da objeção de consciência em enfermagem. 

Ao realizar um trabalho de investigação têm-se sempre por objetivo primordial 

aprofundar os conhecimentos acerca do tema em questão e, se possível, trazer a lume 

alguma novidade. Contudo, pretende-se também, com este trabalho, contribuir para que se 

dê mais destaque à utilidade prática da objeção de consciência na prática de enfermagem. 

Quanto a metodologia utilizada, decidiu-se pela realização de um estudo 

qualitativo, tendo como método de recolha de informações a realização de uma entrevista 

semiestruturada por meio de um guião de entrevista devidamente elaborado pelo 

inquiridor. O campo de pesquisa limitou-se ao bloco operatório do HBS, sendo que foram 

inquiridos cinco (5) enfermeiros que prestam serviço na secção acima referida. 

O trabalho encontra-se estruturado em três (3) capítulos: o primeiro capítulo 

compreende o enquadramento teórico com a apresentação de uma revisão da literatura 

sobre os principais conceitos abordados durante a investigação. O segundo capítulo aborda 

a metodologia utilizada na realização da investigação, o tipo de pesquisa, os instrumentos 

de que se serviu para a recolha das informações, a descrição do campo empírico, a 

população alvo do estudo e os aspetos éticos e legais tidos em conta na recolha e 
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tratamento das informações recolhidas. No terceiro capítulo, ou fase empírica faz-se uma 

análise e discussão dos resultados obtidos durante a recolha de informações. Por último, 

faz-se uma apresentação das considerações finais, referências bibliográficas e os anexos.  

Pretende-se também exaltar que o trabalho foi redigido segundo as normas de 

redação e formatação de trabalhos científicos em vigor na Universidade do Mindelo e 

escrito de segundo as normas do novo Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa (AOLP). 
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Justificativa 

 

O enfermeiro é um agente de saúde importante na prestação de cuidados. Na sua 

vida profissional desempenha o papel de cuidador e marca grande diferença na prestação 

de serviços de saúde. O enfermeiro desempenha diversas funções contando com a enorme 

responsabilidade de assegurar o bem-estar dos utentes. 

Contudo, o próprio enfermeiro tem necessidades e valores morais, religiosos e 

éticos. Esses valores são caraterísticos e definem-no como pessoa humana, detentor de 

sentimentos e proveniente de uma sociedade modeladora e de caraterísticas valorativas. 

É nesse sentido que surge a necessidade de levar em conta que no exercer da sua 

profissão, o enfermeiro possa ser exposto a ações que firam esses tais valores. A objeção 

de consciência surge como uma ferramenta que garante a preservação da dignidade e da 

integridade moral do enfermeiro em situações de confronto com crenças e práticas de 

enfermagem que colidem com as suas convicções pessoais. 

A motivação para a escolha do tema surge como consequência do que se contatou 

durante os ensinos clínicos realizados, dado que poucos são os enfermeiros que lançam 

mão do uso desse direito devido a escassez de conhecimento e de estudos acerca do tema 

em questão. Sendo assim, o tema em análise pretende realçar a importância da objeção de 

consciência na prática de enfermagem, visto este ser um direito fundamental de qualquer 

individuo. A necessidade de aprofundar a discussão sobre o tema mostra-se em toda sua 

complexidade.  

  



12 
 

Problemática do estudo 

 

A objeção de consciência é um direito indissociável da liberdade de consciência e 

que deve ser garantido. Sendo assim, num Estado ditatorial é impensável a existência deste 

direito visto que a liberdade de consciência não está assegurada. Para além disso, a objeção 

de consciência não possui uma estrutura política e jurídica única no mundo, sendo adotada 

de forma particular em cada Estado (Ortiz, 2017). 

Portanto torna-se necessário fundamentar a objeção de consciência no direito 

constitucional cabo-verdiano e analisá-lo tendo em conta a realidade de outros países. 

Apesar de muita pesquisa não foi possível encontrar dados estatísticos acerca da 

frequência com que este direito é solicitado em Cabo Verde. A nível da enfermagem, o 

direito a objeção de consciência é praticamente desconhecido. Com efeito, a pesquisa 

levada a cabo não revelou qualquer estudo acerca do tema em Cabo Verde.  

Consequentemente, constatou-se que boa parte dos profissionais de enfermagem 

desconhecem a existência e aplicabilidade do direito a objeção de consciência.  

A primeira consagração do direito à objeção de consciência nos séculos mais 

recentes, perante a obrigação do serviço militar, encontra-se num projeto não aprovado, da 

constituição inglesa, datado de 1647. Contudo, só surge um documento redigido durante a 

Revolução Francesa, em 1793, sendo esta a primeira declaração do direito à objeção de 

consciência (Paço, 2013).  

Nos Estados Unidos da América, ela é consagrada a 16 de Agosto de 1776, na 

Constituição da Pensilvânia, onde se estatui no artigo 8º o direito a objeção de consciência 

em termos gerais. Posteriormente, em 8 de Junho de 1777, a objeção de consciência é 

acolhida na Constituição de Vermont no artigo 9º, tendo sido adotado, no que diz respeito 

ao serviço militar, no Delaware (secção 10) e no New Hampshire (artigo13º), 

respetivamente a 11 de Setembro de 1776 e a 2 de Junho de 1774 (Coutinho, 2001).  

Porém, muitos ainda chegavam a sofrer torturas, eram presos ou até mesmo se 

tornavam fugitivos devido a seu divergente posicionamento (Pinheiro, s/d). 

Não obstante, conforme refere Paço (2013) é apenas a 18 de Maio de 1917 que se 

dá o seu alargamento a todos os estados norte-americanos, e é postulada a nível 

infraconstitucional no artigo 59º do Selective Service Act onde se refere a isenção de 

serviço militar para todas as pessoas que, tendo suas convicções religiosas, solicitem ser 

isentas do serviço militar em atitude de consciência.  
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Hoje, essa liberdade de consciência continua assegurada pela constituição atual do 

país de 1976, em seu artigo 41, que discute expressamente a possibilidade que tem um 

cidadão de recusar cumprir a lei em nome de suas convicções ou práticas religiosas, de 

acordo com norma ordinária que rege sobre a matéria (Pinheiro, s/d). 

Nesta perspetiva Pinheiro (s/d) afirma que o país pioneiro no estabelecimento 

legal deste direito foi o Reino Unido, que concedeu para os objetores de consciência, em 

1916, o Military Service Act, disponibilizando serviços alternativos, normalmente 

administrativos, para aqueles que tivessem crenças contrárias ao papel fundamental da 

função militar. Apesar do problema apenas ter sido legalmente tratado no início do século 

XX, há precedentes do reconhecimento deste direito desde 1757 envolvendo protestantes e 

outros grupos religiosos. 

Em Itália, inexiste qualquer referência constitucional a objeção de consciência. 

Porém, o Tribunal Constitucional Italiano veio a reconhecer este direito, inferindo-o a 

partir dos artigos 2º e 19º da respetiva constituição, os quais consagram respetivamente 

uma cláusula aberta para receção de direitos fundamentais e a liberdade religiosa 

(Coutinho, 2001). 

 A sua disseminação pelo ocidente surge apenas no século XX. Contudo, em 

Portugal, a consagração deste direito surge na Carta Constitucional de 1826, que estabelece 

que ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, uma vez que respeite o Estado, e 

não ofenda a moral pública. Em 1911, a liberdade de consciência, é aprovada como um 

direito fundamental (Paço, 2013).  

Em 1933 acontece que, apesar de consagrado o direito de liberdade e 

inviolabilidade de crenças e práticas religiosas, o cidadão não fica isento de qualquer 

“obrigação ou dever cívico”. Esta posição só é retificada com a revisão da Constituição da 

República Portuguesa (CRP) de 1976, que afirma que a liberdade de consciência, de 

religião e de culto é inviolável (Paço, 2013, p.42).  

Efetivamente, o direito à objeção de consciência não é relacionado somente com o 

serviço militar obrigatório, mas também possui outras modalidades, cada vez mais alegado 

por profissionais da área médica (como no caso do aborto, eutanásia, fetos anencefálicos e 

uso de células tronco), estudantes que se recusam a realizar a prática da vivissecção, 

religiosos, e outros grupos que possuem qualquer manifestação moral, filosófica ou 

política que esteja em desacordo com algum entendimento legal, como garantia de uma 

maior eficácia de um Estado de direito democrático (Pinheiro, s/d). 
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Em Portugal verifica-se uma tardia evolução do direito fundamental à objeção de 

consciência, se comparado com a constitucionalização de outros direitos fundamentais. A 

carta constitucional de 1826 previa, no seu artigo 145.º, § 4, que “ninguém pode ser 

perseguido por motivos de religião, uma vez que respeite a lei do Estado, e não ofenda a 

moral pública”. Desta forma, não estava consagrada plenamente a liberdade de consciência 

mas apenas a liberdade de religião (Coutinho, 2001). 

Pamplona e Cardoso (2015, p.6) concluem essa ideia dizendo que “em Portugal a 

evolução do direito à objeção de consciência como um direito fundamental foi tardia”. 

Refere que, na carta constitucional de 1826, o artigo 145.º, § 4 previa, de forma limitada, a 

liberdade de culto. Essa seria uma forma embrionária do, atualmente denominado, direito à 

objeção de consciência no nosso ordenamento jurídico. Esta máxima vigorou durante 

quase todo o período constitucional monárquico português. 

Será somente na Constituição de 1911 que se opera a constitucionalização de 

liberdade de consciência como direito fundamental, pelo seu artigo 3º, n.º 4, que dispunha 

que “a liberdade de consciência e de crença é inviolável” (Coutinho, 2001). 

Em sentido contrário, registou-se, na CRP de 1933, um grande retrocesso no 

processo de constitucionalização do direito à objeção de consciência, uma vez que esta 

Constituição não reconhecia a liberdade de consciência enquanto direito fundamental e, 

para além disso, omitia qualquer referência à proteção de convicções e práticas não 

religiosas, sejam elas filosóficas ou ideológicas (Coutinho, 2001). 

Corroborando com as ideias de Coutinho, Pamplona e Cardoso (2015) reafirma 

que a Constituição de 1933 veio alterar o processo de desenvolvimento constitucional, na 

medida em que não previa o direito à objeção de consciência como direito fundamental, e 

não lhe fazia qualquer referência no texto constitucional. Todavia, prevendo a liberdade 

religiosa. 

Esta afirmava que são direitos e garantias individuais dos cidadãos a liberdade e a 

inviolabilidade de crenças e práticas religiosas, não podendo ninguém por causa delas ser 

perseguido, privado de um direito, ou isento de qualquer obrigação ou dever cívico 

(Coutinho, 2001). 

Pamplona e Cardoso (2015) diz que a constituição de 1976, atualmente em vigor, 

revista em posteriormente, volta a prever o direito à objeção de consciência enquanto 

direito fundamental, consagrando duas previsões: o artigo 41.º n.º 6 e o artigo 276.º n.º 4 

relativo à objeção de consciência quanto ao serviço militar. 
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Segundo Pinheiro (s/d), essa liberdade de consciência continua assegurada pela 

Constituição de 1976, em seu artigo 41º, que discute expressamente a possibilidade que 

tem um cidadão de recusar cumprir a lei em nome de suas convicções ou práticas 

religiosas. 

Coutinho (2001) acaba por estar em consonância com Pamplona e Cardoso e 

Pinheiro quando diz que a liberdade de consciência, enquanto direito fundamental, só é 

retomada pela Constituição de 1976, a qual prevê expressamente esta liberdade no seu 

artigo 41º, n.º 1. Inclusivamente, a constituição de 1976 consagra, finalmente, como 

resultado daquela liberdade, o direito à objeção de consciência, o qual pode ser 

prosseguido mesmo fora do âmbito religioso. 

A Constituição acima referida volta a prever o direito à objeção de consciência 

enquanto direito fundamental, consagrando duas previsões: o artigo 41º n.º6 e o artigo 

276º, n.º4 relativo à objeção de consciência, quanto ao serviço militar (Pamplona & 

Cardoso, 2015).  

Prova disto é que, a CRP (2005) também consagra os direitos: à liberdade de 

consciência e à objeção de consciência no art.º41, n.º1 e n.º6, respetivamente. O art.º276, 

nº4 especifica que “os objetores de consciência ao serviço militar a que legalmente estejam 

sujeitos prestarão serviço cívico de duração e penosidade equivalentes à do serviço militar 

armado”. 

Verifica-se que o desenvolvimento do direito à objeção de consciência após a 

aprovação do texto constitucional foi exponencial. Com o desenvolvimento científico-

social e com a sua transposição para o ordenamento jurídico, o legislador firma a 

preocupação em assegurar os direitos e exigências de uns, sem violar os de outros 

(Pamplona & Cardoso, 2015). 

Em Cabo Verde o direito a liberdade de consciência aparece, ainda mais 

tardiamente, na Constituição da República de Cabo Verde (CRCV), revista em 2010, no 

artigo 49º, nº 1 onde diz que “é inviolável a liberdade de consciência… todos tendo o 

direito… contanto que não lese os direitos dos outros e o bem comum” (CRCV, 2010). 

O mesmo artigo, nº8 enfatiza que “é garantido o direito à objeção de consciência”. 

Com isso pode-se afirmar que a Constituição da República de Cabo Verde promulga o 

direito a objeção de consciência, não só no que se refere ao serviço militar, mas também 

em outras áreas tais como em enfermagem (CRCV, 2010). 
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Porém, apesar de este direito estar consagrado na CRCV, observa-se que no 

direito cabo-verdiano não há normas que devidamente regulamentem a objeção de 

consciência e suas modalidades.  

No bloco operatório do HBS não existe um documento devidamente elaborado, o 

qual o enfermeiro objetor possa assinar declarando-se objetor de consciência em casos 

específicos. 

Torna-se necessário um estudo acerca do tema em apreço, bem como, dos 

conhecimentos que os enfermeiros do bloco operatório têm sobre a objeção de consciência. 

Dado a escassez de informação sobre o tema em análise, decidiu-se então investigar e 

perseguir novos contributos técnico-científicos. Todavia, não é pretensão deste estudo 

esgotar tudo o que se possa dizer sobre o tema. 
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Capítulo I: Enquadramento Teórico  
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1. Enquadramento teórico 

 

O capítulo que se segue objetiva a apresentação de uma revisão de literatura 

relacionado aos principais aspetos referentes a objeção de consciência e sua aplicabilidade 

em enfermagem. Este capítulo irá descrever a importância que os vários autores atribuem 

ao uso da objeção de consciência em enfermagem, não se esquecendo porém de fazer 

alusão ao surgimento do direito fundamental a objeção de consciência.  

Pretende-se destacar pontos importantes relacionados ao tema em questão tal 

como à eutanásia, à interrupção voluntária da gravidez, a inseminação artificial e 

principalmente à prática da enfermagem. 

Ao longo da revisão de literatura apresentada, pretende-se expor diferentes 

definições, ideias e opiniões de acordo com a perspetiva de vários autores, visto que se 

objetiva uma visão ampla sobre o tema. 

 

1.1. Objeção de consciência 

 

“O direito à objeção de consciência consiste no direito de não cumprir obrigações 

ou não praticar atos que conflituem essencialmente com os ditames da consciência de cada 

um” (Moreira, 2014, p.616) 

Adicionalmente, Gouveia (1994, p.8) diz que este direito corresponde à “posição 

subjetiva constante do Direito Constitucional, pela qual se isenta de quaisquer sanções o 

incumprimento de um dever jurídico específico, por razões relacionadas com as convicções 

do respetivo titular, desde que realizado de um modo individual, pacífico e privado”. 

Segundo Paço (2013) a objeção de consciência constitui-se numa forma legal do 

não cumprimento de uma lei estabelecida, à qual todos os membros dessa sociedade estão 

sujeitos.  

Porém, para Camargo et al (2014) a Objeção de Consciência é compreendida como 

o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, embora este último tenha 

critérios mais específicos quanto a sua utilização.  

Krug (2017, p.32), por sua vez, defende que “objetar ou escusar significa contrapor, 

contestar, refutar diante de um facto”. O autor salienta que a objeção de consciência é o 
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direito do indivíduo objetor, diante de uma imposição estatal, de não ser obrigado a 

abandonar os seus valores ou crenças religiosas. 

A Ordem dos Enfermeiros em Portugal (OEP) tem sempre presente que a liberdade 

de consciência constitui um direito fundamental do homem, sendo que este direito foi 

também consagrado pela mesma, no seu código deontológico, para os profissionais de 

enfermagem (OEP, 2005). 

Assim, o objetor de consciência encontra-se numa “posição subjetiva, protegida 

constitucionalmente, traduzido no não cumprimento de obrigações e no não praticar de 

atos previstos legalmente, em virtude das convicções do sujeito o impedirem de as 

cumprir, sendo que estes atos e incumprimentos estão isentos de quaisquer sanções” (Paço 

& Deodato, 2015, p.113).  

Krug (2017) define objeção de consciência como um meio que o objetor encontra 

de viver de acordo com as suas perceções individuais, sendo que suas ações passam a ter 

como base a sua convicção moral, religiosa e/ou filosófica. Numa situação de conflito 

moral, entre deveres públicos e direitos individuais, a objeção de consciência pode ser 

usada como argumento fundamentado, visando a proteção da moral do indivíduo.  

Coutinho (2001, p.3) não se distancia das ideias anteriormente propostas, visto que 

define a objeção de consciência como uma das consequência da “liberdade de consciência, 

uma posição subjetiva, protegida constitucionalmente, que se traduz no não cumprimento 

de obrigações e no não praticar de atos impostos legalmente em virtude de as próprias 

convicções do sujeito o impedirem de as cumprir, sendo que estes atos e incumprimentos 

estão isentos de quaisquer sanções.”  

Os conceitos apresentados apresentam várias caraterísticas do direito à objeção de 

consciência. Por um lado, está-se perante o incumprimento de uma norma jurídica 

impositiva para o objetor, norma que o coloca numa situação de desvantagem, pois dele 

exige um determinado comportamento ativo ou passivo. Por outro lado, é necessário que a 

ordem jurídica tolere esse comportamento isentando-o de qualquer sanção. Essa dimensão 

é a mais polémica e a que causa maior reação e impacto na opinião pública (Gimenes, 

2005). 

Outra caraterística do direito à objeção de consciência decorre do incumprimento 

de normas legais por razões de consciência, ou seja, o objetor deve agir rejeitando uma 

ação eticamente absurda para a sua pessoa. Essa extensão interna da objeção de 

consciência é a mais importante e é a que impede a atuação do objetor (Coutinho, 2001). 
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Paralelamente, o incumprimento deve ter um caráter individual, o que exclui a 

possibilidade de ser exercido por um grupo de pessoas. Da mesma forma, o incumprimento 

deve não só revestir-se de um caráter pacífico, mas também não poderá a objeção de 

consciência prejudicar gravemente terceiros (Gimenes, 2005). 

Neste sentido, esta decisão deverá ser sempre analisada de modo responsável e o 

comportamento do indivíduo deverá acordar com os princípios que defende. As 

discordâncias entre a consciência individual e a legislação vigente surgem, na maior parte 

das vezes, ligadas ao significado que se dá à vida humana e ao seu valor. No entanto, é um 

conceito muito elástico, podendo ser utilizado em variadíssimos contextos. Na área da 

saúde, podemos referir o aborto, a eutanásia ou a recusa de um tratamento como a 

transfusão de sangue ou uma vacina (Paço, 2013). 

Não se pode contestar a existência do direito geral à objeção de consciência, 

decorrente da liberdade de consciência, da liberdade de opinião e crença, de exteriorização 

de pensamento, de palavra e de culto. No entanto, a objeção de consciência não deve ser 

considerado solução para toda e qualquer convicção ou interesse pessoal, sendo usada 

como meio de aquisição de imunidade a obrigações. (Krug, 2017).  

Com vista a uma melhor compreensão do conceito em estudo, torna-se necessário 

uma descrição histórica do surgimento do mesmo enquanto direito fundamental. 

No princípio do Cristianismo, surgem os primeiros confrontos entre a vontade dos 

imperadores romanos e a consciência individual dos cidadãos cristãos, evidenciada 

principalmente pela recusa em prestar serviço militar por parte dos que futuramente seriam 

denominados “ objetores de consciência” (Paço, 2013, p.42).  

Na perspetiva de Coutinho (2001) foi com o aparecimento do Cristianismo que 

surgiram as condições propícias ao surgimento do direito à objeção de consciência. Foi 

com o cristianismo que nasceu a distinção entre a obediência a Deus e a obediência às leis 

terrenas ou leis dos homens.  

Pinheiro (s/d) diz que os movimentos que deram vazão ao posterior surgimento da 

objeção de consciência como direito estavam relacionados à questão religiosa, uma 

consequência do que se entendia como interferência do Estado de maneira indevida nas 

convicções pessoais dos indivíduos.  

Segundo Coutinho (2001) a primeira manifestação da objeção de consciência terá 

então ocorrido em relação a ordens antirreligiosas, designadamente com os cristãos do 

Império Romano, quando estes foram alvo da fúria imperial por se terem negado a transigir 
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a sua fé. Este fato histórico é, por si só, revelador de uma intromissão inaceitável do estado 

nas convicções dos indivíduos, pois aquele estava a exigir a estes algo que lhes é sagrado e 

que não podiam de forma alguma abdicar, sob pena de ficarem privados do sentido pelo 

qual orientam a sua vida. 

Segundo Correia (cit. in Paço, 2013), é digno de nota que, permanece oculta a 

origem dessa recusa dos cristãos em integrarem o exército romano. Poderá ser a princípio, 

por temerem a participação obrigatória em cultos pagãos, frequentes entre os soldados do 

exército romano, que se mostravam ser contrários as suas convicções religiosas. Os judeus 

cristãos estariam, nesta altura, isentos do serviço militar, respeitando os seus princípios e 

crenças religiosas.  

Contudo, a atual consagração da objeção de consciência evoluiu através das 

exigências de uma cidadania inerente a um Estado de Direito Democrático, exigências 

essas que surgem sempre que nos vemos confrontados com questões “fraturantes” para 

cada um de nós como, por exemplo, o aborto, a clonagem, o serviço militar obrigatório ou 

a eutanásia (Coutinho, 2001). 

Com o tempo, cada vez mais pessoas começaram a questionar atitudes do Estado, o 

que resultou em um crescente desenvolvimento da luta pela liberdade de consciência em 

situações que envolviam crença pessoal. Uma das situações que mais causou abalos e 

resistências foi o serviço militar obrigatório. A partir de crescentes recusas de homens ao 

cumprimento da obrigação legal de se juntar às forças armadas, por possuírem convicções, 

quer morais, filosófico ou religioso envolvendo atentado contra uma vida humana, foi 

consagrado por ordenamentos internos e legislações internacionais a escusa ao 

cumprimento dessas obrigações (Pinheiro, s/d). 

 

1.2. Fundamento da objeção de consciência 

 

A hipótese fundamental da objeção de consciência é a de que o indivíduo pode 

livremente não participar de ações que firam as suas convicções filosóficas, éticas, morais 

e religiosas. É direito fundamental de toda a pessoa não ser obrigada a agir contra a própria 

consciência e contra seus princípios religiosos (Ortiz, 2017). 

Segundo Pamplona e Cardoso (2015), o direito à objeção de consciência encontra-

se fundamentado no direito à dignidade da pessoa humana. Assim, o direito de objeção de 
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consciência decorre da dignidade da pessoa humana e da sua capacidade de 

autodeterminação, ou seja, a escolha do seu próprio critério de decisão.  

A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, inseparável de todo e 

qualquer ser humano e que o carateriza como tal. E é em razão de sua condição humana 

que o ser humano é titular de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus 

semelhantes. É, pois, um atributo tido como inerente a todos os seres humanos, que se 

configura como um valor próprio que o identifica (Cavalcante, 2007).  

Pinheiro (s/d) afirma que o princípio da dignidade humana é inerente à liberdade 

de consciência. O princípio da dignidade humana é reconhecido a todos os homens, sem 

qualquer distinção, juntamente com a liberdade e a igualdade. 

Krug (2017) também diz que a liberdade de consciência se associa à dignidade da 

pessoa humana, visto este ser o fundamento e pressuposto de um estado que visa o livre 

desenvolvimento da personalidade. A liberdade de consciência, aliada à dignidade da 

pessoa, legitima o direito à objeção de consciência, tornando-o compatível com o indivíduo 

em particular e não apenas com a coletividade.  

Igualmente, Coutinho (2001) defende que o direito à objeção de consciência 

baseia-se na dignidade da consciência de cada um, inclusive nos casos em que esta seja 

errónea. O direito à objeção de consciência está ancorado num princípio que se traduz na 

circunstância de cada pessoa ser capaz de se autodeterminar segundo o seu próprio critério 

de decisão. 

A entender de Ortiz (2017) todos os seres humanos têm direitos e liberdades 

fundamentais inerentes à condição humana, e toda nação tem a obrigação de respeitar os 

direitos fundamentais de seus cidadãos. Nada mais antidemocrático e antiliberal do que 

obrigar o cidadão a praticar uma ação que sua consciência condena. Caso alguma atividade 

não esteja de acordo com a consciência do indivíduo e não seja obrigatória por lei, este 

pode objetar-se.  

Todo ato que promova a desonra da dignidade humana atinge a cerne da condição 

humana, promove a desqualificação do ser humano e fere também o princípio da 

igualdade, posto que é inconcebível a existência de maior dignidade em uns do que em 

outros (Cavalcante, 2007).  

A dignidade do ser humano consiste em sua autonomia, que é a aptidão para 

formular as próprias regras de vida, ou seja, sua liberdade individual ou livre arbítrio. 

Daqui se conclui que não é lícito ao poder público impor aos cidadãos por força, medo ou 
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qualquer outro meio, que ajam contra os seus princípios morais e éticos, obrigando-os a 

realizar conduta contrária à sua consciência (Ortiz, 2017). 

É neste sentido que Mendes e Branco (2012, p.442 - 444) afirmam que:  

“… Se o Estado reconhece a inviolabilidade da liberdade de consciência deve 

admitir, igualmente, que o indivíduo aja de acordo com as suas convicções (…) 

No entanto, há de se sopesar essa prerrogativa com outros valores que lhe podem 

ser contrapostos, sempre tendo presente a missão de um Estado democrático de 

instaurar um sistema justo de liberdade”  

 

É este o fundamento que garante um valor constitucional ao direito à objeção de 

consciência, contrariando as teses de todos aqueles que lhe atribuem várias desvantagens, 

nomeadamente a de criar desigualdades, decorrentes do fato de os objetores serem alvo de 

um tratamento especial face aos restantes cidadãos, visto aqueles não cumprirem um 

conjunto de deveres jurídicos e não serem sancionados por isso (Coutinho, 2001).  

Além disso, o princípio da igualdade também está aliado ao princípio da 

liberdade, pois automatizam as isenções aos deveres jurídicos alegando a objeção de 

consciência, desde que não importem em privilégios injustificados. É um princípio 

fundamental para a caraterização da liberdade e consequentemente da objeção de 

consciência (Krug, 2017). 

Para além deste aspeto, é inegável que o seu uso pode funcionar como um fator 

desestabilizador para toda a ordem jurídica, decorrente do fato de não existir um critério de 

consciência uniforme, o que levará a que uma mesma situação seja tratada de modo 

diferente, tendo em consideração a consciência de cada objetor (Coutinho, 2001). 

Contudo, o direito de liberdade de consciência e de crença deve ser exercido 

concomitantemente com o pleno exercício da cidadania. A objeção de consciência não 

pode ser utilizada de forma indiscriminada e por motivo banal. Cada ser humano deve agir 

com base na sua própria consciência, sendo responsável por suas decisões individuais 

(Ortiz, 2017).  

Sendo assim, todos, incluindo profissionais de saúde, têm o direito a objetar por 

consciência devido a seus valores éticos, morais e religiosos. 

 

1.3. Objeção de consciência e enfermagem 

Em primeiro lugar, é importante considerar o que se entende por objeção de 

consciência médica. 
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Segundo Machado (2016) a objeção de consciência médica define-se como a 

recusa dos profissionais de saúde a realizar, por razões éticas e religiosas, atos que estejam 

juridicamente autorizados. Segundo o mesmo autor, esta posição concede dignidade moral 

aos profissionais de saúde quando este dá razões sérias, sinceras e constantes, e referem-se 

a questões fundamentais. Assim, entende-se que a objeção de consciência, no que diz 

respeito aos profissionais de saúde, emerge como responsável pela rejeição da prática de 

determinadas ações e não na recusa de um atendimento holístico. 

Na perspetiva de Diniz (2008), a objeção de consciência é um instrumento que 

garante a integridade moral de profissionais de saúde em situações de confronto com 

crenças e práticas diferentes das suas convicções pessoais. 

É evidente que valores morais ou religiosos têm implicações no comportamento 

dos profissionais de saúde. Afinal, as pessoas têm reservas pessoais sobre determinados 

assuntos e não podem ser obrigadas a agir contra a sua consciência. Não se trata de 

discriminação e, por isso não hão-de ser coagidas a agir contra os seus princípios 

filosófico-culturais, religiosos, artísticos, políticos, etc. Além disso, quando um 

profissional se recusa a prestar atendimento a determinada pessoa por questões de foro 

íntimo, esta não tem seu direito tolhido, uma vez que pode buscar outro profissional que 

preste o mesmo atendimento (Ortiz, 2017). 

Em um estado plural e laico, a objeção de consciência é considerada uma 

conquista em prol dos direitos humanos, pois garante a diversidade de crenças e opiniões 

morais da população (Diniz, 2008). 

Paço (2013) declara que a objeção de consciência corresponde ao direito essencial 

de ninguém, incluindo enfermeiros, ser obrigado a agir contra os limites da sua 

consciência, direito esse reconhecido em todos os estados democráticos. 

É fato que a objeção de consciência, aplicada a área da saúde, é tradicionalmente 

entendida como um direito dos médicos em situações de conflito moral. No entanto, a 

diversidade de princípios éticos e morais requer o direito universal à objeção de 

consciência para todos os profissionais de saúde. Um enfermeiro instrumentista, por 

exemplo, poderia recorrer a esse princípio para negar-se a auxiliar um médico em um 

procedimento cirúrgico (Diniz, 2008).  

Assim, o profissional de enfermagem é objetor de consciência sempre que por 

motivos de ordem filosófica, ética, moral ou religiosa esteja convencido de que não lhe é 

legítimo obedecer a uma ordem particular, visto que considera tal ação como um atentado 
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contra a vida, contra a dignidade da pessoa humana ou contra o código deontológico (Paço 

& Deodato, 2015).  

A objeção de consciência patenteia-se em todo o campo de atuação do 

profissional de saúde, porém, em algumas situações ela aflora com maior avidez como uma 

das formas de tornar a assistência à saúde, o ambiente hospitalar e os profissionais 

embasados pela consideração e pelo respeito à diversidade de culturas, crenças, valores e 

convicções individuais caraterísticos de uma sociedade pluralista e tolerante (Neves, 2015). 

Na sua reflexão sobre a objeção de consciência, Diniz (2008, p. 209) defende que:  

“…a universalidade do direito à objeção de consciência não representa risco de 

fato aos serviços de saúde, pois é um dispositivo moral utilizado em situações 

muito particulares. Em geral, é uma proteção acionada em situações limite: 

aquelas em que o profissional de saúde se vê moralmente ofendido caso prossiga 

um procedimento ou atendimento.” 

Muitos opinam que a objeção de consciência seja uma forma de “optar por fora” 

ou “afastar-se” e que, dado o crescente avanço tecnológico, poderá ocasionar dificuldades 

em proporcionar todos os cuidados de saúde que as pessoas necessitam. (Camargo et al, 

2014). 

Tendo em conta essas constatações, Diniz (2008) defende que o que garante a 

permanência do direito à objeção de consciência como um recurso de proteção em 

situações de conflito moral é, por um lado, seu fundamento no pluralismo moral, mas, por 

outro, a baixa frequência com que é acionado nos serviços de saúde. 

Relativamente aos profissionais de saúde, fica também consagrado o mesmo 

direito, respeitando-se o pluralismo ético dos mesmos. O profissional de saúde, objetor de 

consciência é aquele que, devido a motivos de ordem filosófica, ética, moral ou religiosa, 

está convencido de que não lhe é legítimo obedecer a uma ordem particular, visto que 

considera que o cumprimento desta ordem atenta contra a vida, contra a dignidade da 

pessoa humana ou contra o código deontológico (Paço, 2013).  

É digno de nota que, a primeira responsabilidade profissional dos enfermeiros é 

com as pessoas as quais ele presta e que precisam dos seus cuidados de saúde. Ao prestar 

os cuidados, o enfermeiro promove um ambiente onde os direitos humanos, valores, 

costumes e crenças espirituais do individuo, da família, bem como da comunidade sejam 

respeitados. Contudo, é direito do enfermeiro manter um nível de saúde pessoal de forma 

que a sua capacidade de prestar cuidados não seja comprometida. É seu dever e direito 
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zelar pela sua saúde física, psicológica, social e espiritual, o que inclui também zelar por 

manter sua boa consciência (OEP, 2005). 

Deve-se salientar que o enfermeiro, no exercício do seu direito de objetor de 

consciência, assume o dever de proceder segundo os regulamentos internos da Ordem que 

regem os comportamentos do objetor, de modo a não prejudicar os direitos das pessoas. 

Também deve declarar, atempadamente, a sua qualidade de objetor de consciência, para 

que sejam assegurados, no mínimo indispensável, os cuidados a prestar. É seu dever 

respeitar as convicções pessoais, filosóficas, ideológicas ou religiosas da pessoa e dos 

outros membros da equipa de saúde, tal como estes devem respeitar suas convicções. 

Protegido por lei, o enfermeiro não sofrerá qualquer prejuízo pessoal ou profissional pelo 

exercício do seu direito à objeção de consciência (OEP, 2005).  

Na perspetiva de Jonsen e Toulmin (1988), os doentes podem exprimir 

preferências que os profissionais de saúde poderão considerar moralmente condenáveis e 

reprováveis. Nesse sentido, a ética requer que os profissionais de saúde, nesse caso os 

enfermeiros, se abstenham de juízos morais acerca dos utentes dos serviços de saúde. Um 

caso elucidativo é quando um médico tiver que prestar serviços de urgência a assaltantes 

feridos, ou uma enfermeira que se esforça para tratar sem censura doenças venéreas 

contraídas numa relação que a mesma considera imoral. 

A objeção de consciência em cuidados de enfermagem significa uma decisão de 

não fazer uma determinada ação e portanto implica sempre uma recusa de cuidado e 

portanto uma violação do direito ao cuidado do outro (Paço & Deodato, 2015).  

Contudo, enfermeiros e outros profissionais de saúde têm seus próprios valores 

morais. Em certas ocasiões pode ser-lhes solicitado não apenas tolerar mas também 

participar de uma ação imoral desejada pelo utente. Pode ser que a uma enfermeira, que se 

professa religiosa, seja pedido a sua participação num aborto. Por outro lado, um médico 

que considera o transsexualismo moralmente errado seja pedido que prescreva a um 

homem estrogénios femininos para promover o desenvolvimento de caraterísticas 

femininas. Nestes casos, médicos e enfermeiros podem recusar cooperar em ações que 

julgam ser imorais em matéria de consciência. Contudo, é importante que na formação da 

sua consciência individual, o profissional de saúde separe-se de preconceitos (Jonsen e 

Toulmin, 1988).  

Segundo Ortiz (2017) nada obsta a que a lei estabeleça um procedimento para que 

se comprove a sinceridade e a admissibilidade das razões que levam à objeção de 
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consciência. Tal exigência permitiria que fossem diferenciados os objetores genuínos 

daqueles que confundem objeção de consciência com opinião política ou pessoal. 

Jonsen e Toulmin (1988) demonstram a importância de adotar esse procedimento 

ao exemplificar isso no caso de um médico que se recusa, com base moral, a prestar 

cuidados de saúde a uma Testemunha de Jeová com uma diátese hemorrágica, quando de 

fato o médico não quer sentir-se impotente caso o utente morra devido a sua decisão 

pessoal de recusar a transfusão sanguínea.  

Machado (2016) defende que o enfermeiro deve declarar-se como objetor de 

consciência por escrito, indicando primeiramente as razões pelas quais alguma prática, 

quer médica quer de enfermagem, está em conflito com as suas convicções religiosas ou 

morais mais íntimas. 

No contexto do aborto legal isso se torna relevante visto que, através de estudos e 

pesquisas, foi constatado que profissionais de saúde assumem a posição de objetores 

quando não confiam na veracidade dos fatos nos casos de estupro ou quando temem a 

atmosfera política hostil ou querem evitar serem associados a serviços estigmatizados. 

Verificou-se, ainda, que alguns médicos, que se declaram como objetores, estavam, 

entretanto, dispostos a obter ou realizar abortos para seus familiares diretos (Ortiz, 2017). 

 Paço e Deodato (2015) frisam que a objeção de consciência deve ser manifestada 

em documento assinado pelo objetor, o qual deve ser apresentado, conforme os casos, ao 

diretor clinico ou ao diretor de enfermagem de todos os estabelecimentos de saúde onde o 

objetor preste serviço, existindo um documento onde consta o nome do profissional, o 

número da sua cédula profissional, data e assinatura. 

Neste documento o objetor de consciência compromete-se a prestar assistência de 

emergência ao utente e a encaminha-lo para os serviços competentes em prazos legais. 

Para além disso, Madeiro et al (2015) argumentam que deve haver distinção entre 

as crenças pessoais e os deveres dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que 

defendem seu direito de se opor a um tratamento por questões religiosas ou morais devem 

ter a clareza de suas responsabilidades para garantir ou, pelo menos, não obstruir o acesso 

ao tratamento recusado.  

Os códigos de ética profissional oferecem respaldo para as posturas decorrentes 

de objeção de consciência desde que não se contraponham ao direito dos pacientes 

atendidos nos serviços (Camargo et al, 2014). 
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 Deste modo, o direito a objeção de consciência do profissional de saúde não 

prevalece sobre o direito a receber cuidados de saúde. Havendo decisão de não agir, pelo 

enfermeiro, há o dever de encaminhar a pessoa em causa, para outro profissional que esteja 

em condições – que não seja objetor de consciência – para realizar a intervenção (Paço & 

Deodato, 2015). 

Madeiro et al (2015) corrobora a ideia de Paço e Deodato quando afirmam que em 

situação de objeção, os profissionais de saúde, neste caso os enfermeiros, deverão explicar 

as razões de sua objeção, fornecer todas as opções de tratamento e encaminhar a paciente a 

outro profissional que não recuse. O dever de proporcionar benefícios e prevenir danos à 

saúde antecede a objeção de consciência, e, se essas exigências éticas não forem 

cumpridas, a obrigação de cuidado estará ameaçada. 

É digno de nota que, uma vez que o enfermeiro invoca a objeção de consciência, a 

mesma produz necessariamente efeitos, independentemente da natureza dos 

estabelecimentos de saúde em que o objetor preste serviço. Torna-se evidente a 

necessidade de coerência, pois o profissional que se declara objetor no serviço público, o 

será igualmente no exercício em instituição privada. Caso incorra em falta, sofrera sanção 

deontológica e legal (Paço & Deodato, 2015). 

Porém, Camargo et al (2014) resguarda que talvez um dos principais avanços na 

mediação de conflitos ideológicos, morais, religiosos e filosóficos tenha sido a 

constitucionalização do direito a objeção de consciência. A sua implementação contudo 

torna-se fulcral para que se atinja este objetivo. A objeção de consciência revela-se como 

mecanismo capaz de contribuir para a humanização no campo da saúde, pois embasa os 

profissionais no estabelecimento de relações marcadas pelo respeito à diversidade de 

culturas, crenças, valores e convicções individuais, característicos de uma sociedade 

tolerante e pluralista. 

Silva (2014) diz que, embora esteja garantido ao profissional de saúde, neste caso 

ao enfermeiro, o direito a objeção de consciência, estes devem ser estimulados a refletir 

sobre a questão a fim de quando confrontados na prática diária, procurar a melhor conduta 

de acordo com os ditames da sua consciência, tendo em vista o cuidado e o zelo para com a 

paciente e o respeito aos preceitos éticos e legais do exercício da prática de enfermagem. 

Quando invocada de forma correta e legítima, a objeção garante a proteção da consciência 

do profissional, sem prejudicar a assistência e a garantia do direito legítimo do utente. 
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Muitos são os casos em que o enfermeiro, como profissional de saúde, possa 

declarar-se como objetor. Para uma melhor compreensão da posição do enfermeiro será 

preciso analisar a objeção de consciência do enfermeiro relacionada a temas tais como o 

aborto, a eutanásia e distanásia, a inseminação artificial. Deve-se levar em conta que 

variando de enfermeiro para enfermeiro, a objeção de consciência também pode estar 

relacionada a transfusões sanguíneas, doação de órgãos, vasectomia ou laqueação de 

trompas.  

 

1.4. Objeção de Consciência e Interrupção Voluntária de Gravidez 

(IVG) 

 

Segundo Silva (2014) o aborto é o produto final do processo de abortamento. 

Porém têm sido usados como sinônimos pelo senso comum. Para a medicina, aborto se 

refere à interrupção de gravidez entre a 20ª ou 22ª semana de gestação e feto com peso 

menor que 500 gramas. A interrupção da gestação é considerada provocada ou induzida 

quando ocorre por causa externa e intencional. 

No campo ético, o aborto induzido ou interrupção voluntária de gravidez é um 

caso típico onde as posições quanto ao fundamento são inconciliáveis. Para alguns trata-se 

do direito à vida, para outros é evidente que envolve o direito da mulher ao seu próprio 

corpo e há, ainda, os que estão convencidos de que a malformação grave deve ser 

eliminada a qualquer preço porque a sociedade tem o direito de ser constituída por 

indivíduos capazes (Dallari, s/d). 

No Brasil a prática do aborto é criminalizada. Pois, o código penal brasileiro 

tipifica o aborto provocado, o aborto sofrido e o aborto consentido, na forma consumada 

ou tentada. Contudo, o mesmo código de normas que criminaliza o aborto cria excludentes 

especiais de ilicitude, ou seja, situações específicas de permissividade da conduta que visa 

o abortamento (Ortiz, 2017). 

Diniz (2011) afirma que no Brasil, os serviços de aborto legal são unidades de 

referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento de mulheres nas situações 

previstas em lei. Um serviço é reconhecido como de referência para aborto legal por 

determinação institucional da unidade. O serviço de aborto legal no SUS foi idealizado 
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para atender mulheres vítimas de estupro e em risco de morte, duas situações em que o 

código penal não pune nem os médicos, nem as mulheres pela prática do aborto.  

Porém, mesmo em países desenvolvidos, em que o aborto é permitido, ainda se 

destaca a recusa de médicos e enfermeiros em realizar ou participar na realização de 

abortos, fundamentada em razões de consciência (Galli et al, 2012). 

Em Portugal a objeção de consciência neste domínio é regulada pela lei. É 

assegurado aos médicos e demais profissionais de saúde o direito à objeção de consciência 

relativamente a quaisquer atos respeitantes à interrupção voluntária da gravidez (Pamplona 

& Cardoso, 2015). 

Em um conflito entre deveres públicos e direitos individuais, a objeção de 

consciência surge como um dispositivo a ser acionado para proteger a moral do indivíduo, 

como no caso de um profissional de enfermagem que declara objeção de consciência, 

recusando-se a não atender uma mulher que deseja abortar legalmente. Em nome de 

convicções individuais, moral ou crenças religiosas esse direito protegeria o sentimento de 

integridade moral do profissional, permitindo-lhe não participar de um procedimento que 

acredita ser moralmente errado, embora legal (Diniz, 2011). 

Silva (2014) diz que os ditames de consciência são um direito individual e 

absoluto. Não apenas os médicos, mas qualquer profissional de saúde pode lançar mão da 

objeção de consciência, sempre que sinta sua integridade moral ameaçada por uma 

demanda de assistência. Antes de ser um profissional a serviço da neutralidade do Estado, 

o indivíduo é membro de uma comunidade moral que determina a sua consciência, 

incluindo limites do certo e errado, mesmo durante o exercício legal da profissão. 

Segundo Diniz (2011) o profissional de saúde, neste caso o enfermeiro, pode 

alegar objeção de consciência diante de uma situação concreta de pedido de aborto por 

uma mulher, desde que não o faça por desconfiança quanto ao estupro, por exemplo, mas 

estritamente por razões de sua moral privada, como é o caso das crenças religiosas. Ao 

alegar a objeção de consciência, ele solicita a recusa em cumprir com seu dever. A mulher 

é atendida por outro profissional, encaminhada a outro serviço ou, em casos extremos, 

pode ficar sem assistência. 

Silva (2014) diz que em caso de lançar mão da objeção de consciência, é dever do 

médico dar as orientações relativas ao procedimento do aborto legal, assim como 

esclarecer o direito da mulher e o dever do Estado de garantir que este ocorra de forma 

segura, prestar esclarecimentos necessários, tirar as dúvidas existentes, assim como realizar 
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todos os procedimentos de emergência, quando necessários. Independente de suas crenças 

ou valores morais, o médico não pode realizar procedimentos que dificultem ou impeçam o 

abortamento e tem a obrigação de encaminhar a paciente para um serviço habilitado e 

capacitado para realizar o aborto legal. 

Ainda que a última década, em inúmeros países, tenha sido marcada pela 

crescente implantação de serviços de saúde que realizam o aborto previsto pela lei e por 

políticas públicas que qualifiquem sua prática, profissionais de saúde, são muitas vezes 

ambivalentes com relação ao aborto, consequência do conflito entre valores profissionais e 

pessoais. No caso da assistência à saúde, valores morais ou religiosos podem levar a 

comportamentos e atitudes, que geram situações de conflito para o enfermeiro 

relativamente ao seu dever ético e profissional (Diniz, 2011).  

O Código de Ética Médica brasileiro garante ao médico o direito de objeção, mas 

impõe a ele a responsabilidade de não dificultar o acesso ao aborto previsto em lei 

(Madeiro et al, 2015). 

Em alguns casos, a objeção de consciência apenas pode ser aventada quando 

houver outro profissional de saúde preparado, capacitado e disponível para a realização ou 

para prestar auxílio ao médico que realiza a IVG. Devendo ainda ressaltar que deve ser 

realizada a análise se a recusa pode trazer algum tipo de dano psicológico para a gestante. 

Fica o profissional, em alguns casos, impedido de lançar mão da objeção de consciência se 

a gestante estiver em situação de risco iminente de morte e precisando realizar o 

procedimento de forma terapêutica (Silva, 2014).  

Não se pode retirar do enfermeiro, nem de qualquer outro profissional de saúde, o 

direito legítimo da recusa de participar de algo que possa destruí-lo como sujeito. Realizar 

um abortamento em uma paciente que procura ajuda em serviço de referência é dever ético 

e legal. Mas retirar ao enfermeiro a escolha de não participar no procedimento diante de 

uma real objeção de consciência não seria justo, quer do ponto de vista ético quer do ponto 

de vista da liberdade como direito constitucional (Silva, 2014). 
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1.5. Objeção de consciência e eutanásia  

 

Na perspetiva de Guimarães et al (2016, p.2), “entende-se por eutanásia o uso de 

meios que procuram dar morte sem sofrimento a um doente incurável. A eutanásia é 

compreendida como um suicídio assistido que acontece por uma decisão oriunda do 

próprio paciente.” 

Segundo Galvão (2010) quando um agente pratica a eutanásia, origina a morte de 

modo intencional de um indivíduo porque julga que a ação beneficiará este último ou que, 

pelo menos, não o prejudicará. Um individuo que pratica a eutanásia pretende abreviar 

uma vida com uma qualidade expetável muito negativa, como a de um doente terminal em 

sofrimento intenso, ou uma vida sem qualquer qualidade expectável, como a de um 

paciente irreversivelmente inconsciente. A eutanásia pode ser ativa ou passiva. A eutanásia 

é ativa quando o agente provoca a morte do utente mas, passiva quando este permite que 

ele morra ao negar-lhe os cuidados necessários para mantê-lo vivo. 

Quanto ao consentimento do paciente, classifica a eutanásia como voluntária, não 

voluntária e involuntária. A voluntária ocorre quando o enfermo expressa o seu desejo de 

morrer, enquanto a não voluntária refere-se a situações nas quais não se sabe a opinião do 

paciente. A involuntária, por sua vez, acontece contra a vontade deste, se associando mais 

intensamente com o homicídio doloso (Santos et al, 2014). 

A objeção de consciência em relação a ordens contrárias à vida é um dos 

principais campos de aplicação do direito à objeção de consciência, destacando-se casos 

tais como a eutanásia (Coutinho, 2001). 

Entre os que reprovam a eutanásia contam-se alguns dos defensores da teoria do 

duplo efeito. Esses são que defendem e aceitam uma perspetiva da santidade da vida. 

Acreditam que a vida humana tem um valor incalculável e incondicional, 

independentemente da sua qualidade. Por pior que seja a qualidade da vida expetável de 

um indivíduo, a sua vida permanecerá valiosa, pelo que a morte desse indivíduo será 

sempre um mal (Galvão, 2010). 

Coutinho (2001) defende que no que concerne à objeção de consciência face à 

eutanásia, salienta-se que esta não é permitida no direito português.  

A CRP afirma que “a vida humana é inviolável”, razão pela qual não existe 

regulamentação específica para a mesma (CRP, o art. 24.º, n.º1). 
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A CRCV também consagra a vida humana como um direito “inviolável” no seu 

artigo 28.º, n.º1. A consagração do direito inviolável a vida no estado cabo-verdiano leva-

nos a conclusão de que também em Cabo Verde, a eutanásia não se aplica (CRCV, art. 

28.º, n.º1). 

A forma passiva da eutanásia é legalizada em quase todos os países 

desenvolvidos. Na Europa, a eutanásia ativa é legalizada apenas na Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo e Suíça. Na Austrália, a lei sobre os direitos dos doentes terminais legalizou, 

em 1995, a instituição do suicídio assistido, que não é idêntica à eutanásia ativa. Na 

eutanásia ativa significa que o autor de um “assassinato” não é punível. Porém, no suicídio 

assistido o próprio utente executa o autoextermínio, com a ajuda de um profissional de 

saúde. Essa decisão foi revogada em 1997 (Neves, 2015). 

No Brasil, a eutanásia é considerada homicídio, conceito que se aplica em 

diversos outros países. No meio médico, a abordagem que mais se considera adequada em 

pacientes terminais é a ortotanásia. Essa prática aceita o curso natural de morte mediante a 

adoção de cuidados paliativos, evitando procedimentos desnecessários que apenas iriam 

prolongar o sofrimento do paciente, constituindo o limite de esforço terapêutico (Santos et 

al, 2014). 

A ética médica codificada e a teologia moral acolhem o primeiro elemento, o 

tratamento e a eliminação da dor, e recusam o segundo elemento, a morte direta e 

proposital do portador da dor. Quando se condena a eutanásia, não é o controlo da dor, 

nem a defesa da dignidade da pessoa humana doente que se condena, mas, sim, o resultado 

que acaba matando a pessoa a fim de matar sua dor (Martin, s/d). 

No Brasil, para a maioria dos enfermeiros, a ideia da prática da eutanásia parece 

inaceitável. Acredita-se que, além dos motivos contextuais e comuns à profissão médica, 

para a enfermagem, agrega-se o fato de que a profissão possui, desde seus primórdios, um 

cunho caritativo e religioso que perpassa até hoje o imaginário social. Desse modo, 

provocar a morte seria, obviamente, uma prática inadmissível (Guimarães et al 2016). 

Neves (2015) assegura que a objeção de consciência torna-se em uma ferramenta 

utilizada por profissionais de saúde quando suas crenças pessoais vão de encontro aos 

procedimentos adotados na atenção à saúde das populações. Em casos tais como a 

eutanásia, os enfermeiros são respaldados pelo seu código de ética, desde que não se 

contraponham ao direito dos utentes. 
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Martin (s/d) diz que boas intenções não levam, necessariamente, a bons 

resultados. Compaixão por aquele que sofre é, sem dúvida, um sentimento que enobrece a 

pessoa. Quando esta compaixão tem como resultado o alívio da dor e a criação de 

estruturas de apoio que melhorem o bem-estar do doente terminal, estamos diante de uma 

postura eticamente louvável. Quando, porém, esta compaixão leva a um ato médico que 

diretamente mata o paciente, acaba-se tirando da pessoa não apenas a possibilidade de 

sentir dor mas, também, qualquer outra possibilidade existencial. 

Neves (2015) afirma que centenas de artigos publicados no mundo inteiro 

descrevem questões sobre eutanásia, relacionando-as a vários aspetos, porém são poucos 

os recentes que os relacionam a aspetos morais da equipa de saúde. 

A falta de consenso entre os enfermeiros sobre a eutanásia, em geral, e sobre o 

envolvimento deles em particular, chama a atenção para a necessidade do debate em 

enfermagem acerca do tema (Neves, 2015) 

Muitos são os enfermeiros e outros profissionais de saúde que advogam a favor da 

vida e de uma morte com seu curso natural. Os cuidados de enfermagem sempre se 

constituíram no cuidar e tinham por objetivo preservar e melhorar a qualidade de vida dos 

utentes. Sendo assim, intervenções que interrompam a vida são difíceis de serem 

assimiladas, mesmo frente à impossibilidade terapêutica (Guimarães et al, 2016). 

Santos et al (2014) defende que, nesse contexto, pensa-se na ortotanásia como a 

via intermediária e mais adequada para o cuidado dos pacientes com doença terminal. A 

ortotanásia é aceita como a conduta médica lícita do ponto de vista jurídico, desde que não 

signifique redução do período natural de vida do paciente nem caracterize abandono de 

incapaz. Vale considerar a doença terminal como o estado mais degradante da essência 

humana, de forma que cada paciente deve ser tratado de maneira singular, segundo suas 

necessidades físicas, psicológicas e espirituais. Permitir ações como a eutanásia poderá 

significar um atentado contra os valores e princípios morais que mantêm uma sociedade, 

abrindo espaço para outras distorções morais similares ou de maior impacto contra a vida.” 
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1.6. Objeção de consciência, Procriação Medicamente Assistida (PMA) 

e esterilização voluntária 

 

A possibilidade de objeção de consciência perante a prática da PMA, mais 

conhecida como inseminação artificial, é expressamente regulada pela Lei da Educação 

Sexual e Planeamento Familiar (LESPF), lei n.º 3/84, de 24 de Março, em Portugal. Com 

efeito, o seu art.º 11º prevê o direito à objeção de consciência como possibilidade colocada 

a todos os médicos, sempre que no exercício da sua atividade profissional estes sejam 

solicitados para executarem uma inseminação artificial ou uma esterilização voluntária 

(Coutinho, 2001). 

Em consonância com Coutinho, Pamplona e Cardoso (2015) mencionam em seu 

artigo que a lei n.º 3/84 de 24 de março, relativa à educação sexual e ao planeamento 

familiar, assegura a objeção de consciência nas situações de inseminação artificial ou de 

esterilização voluntária no seu artigo 11.º. Assim é assegurado aos médicos o direito à 

objeção de consciência, quando solicitados para a prática da inseminação artificial ou de 

esterilização voluntária. 

No que concerne aos serviços de prestação de cuidados de saúde, admite-se que os 

respetivos profissionais possam exercer o direito à objeção de consciência tratando-se da 

utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, especialmente previstas na lei. 

Sendo assim, nos termos do artigo 11.º, n.º 2, Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, nenhum 

profissional de saúde deverá ser obrigado a chefiar ou a colaborar na realização de 

qualquer das técnicas de PMA se, por razões médicas ou éticas, entender que não o deve 

fazer. Em casos idênticos, será suficiente que o enfermeiro alegue a objeção de consciência 

(Varela, 2017). 

Machado (2016) também afirma que o estado português regulamenta a objeção de 

consciência em leis ordinárias. O autor faz alusão a LESPF no seu artigo n.ª 3/84. O artigo 

mencionado garante o direito à objeção de consciência como possibilidade colocada a 

profissionais de saúde aquando a solicitação de execução de inseminação artificial ou 

esterilização voluntária.  

Pamplona e Cardoso (2015) refere que visto a PMA ser uma área muito sensível a 

nível moral, religioso e ético, surgem várias questões suscetíveis de criar motivações de 

objeção de consciência, tais como:  
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 A legitimidade da manipulação de formas de vida humana ainda que estas não 

tenham nascido;  

 Deve-se realizar uma fecundação artificial quando a natureza não o permitiu?  

 Em casos como a Inseminação com esperma de um dador anónimo: o dador não 

tem nenhuma responsabilidade sobre o seu filho genético? Não tem o direito de 

reclamar os seus direitos de paternidade?  

 Embriões congelados são destruídos após a fecundação: não se está a destruir um 

potencial ser humano? O que se deve fazer com os que ficam congelados?  

 A legitimidade da realização de experiências com embriões humanos.  

 A seleção de sexo do bebé.  

 A seleção de embriões com base na evidência de doenças ou problemas associados. 

Chavkin et al (s/d) afirma que a recusa em prover alguns cuidados em saúde 

reprodutiva devido a objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde, tem 

afetado uma ampla gama de procedimentos incluindo as tecnologias de reprodução 

assistida relacionadas à manipulação ou seleção de embriões. 

Enfermeiros que se recusam a participar de procedimentos tais como a reprodução 

medicamente assistida ou a laqueação voluntária alegando objeção de consciência, 

encontram-se numa posição de recusa ao cumprimento dos deveres incompatíveis com as 

convicções morais, políticas e filosóficas (Buzanello, 2001). 

Mendes e Branco (2012) defendem que o direito a objeção de consciência traduz-

se em um postulado de abstenção dos governantes de não intervir sobre aspetos da vida 

pessoal de cada indivíduo. A liberdade de consciência é considerada indispensável a todos 

os homens. Sendo assim, enfermeiros são livres para agir de acordo com a sua consciência 

quando expostos a procedimentos como a laqueação voluntária ou a inseminação artificial. 

A objeção de consciência é um direito do profissional de saúde, em particular do 

enfermeiro, o qual poderá recusar-se a realizar atos que, embora permitidos por lei, sejam 

contrários aos ditames de sua consciência. Ficam, porém, excetuadas situações de ausência 

de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 

danos à saúde do paciente. Todavia em situações como a reprodução medicamente 

assistida, cirurgia de transgenitalização e tratamento hormonal para pacientes transexuais, 

observa-se a aplicabilidade do direito a objeção de consciência (Bonatto et al, 2017). 
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Capítulo II: Fase Metodológica 
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2. Metodologia 

 

O presente estudo foi realizado com base em uma pesquisa bibliográfica que 

decorreu dentre os meses de Abril e Junho de 2018. Sendo assim, o corrente capítulo tem 

por objetivo descrever o processo metodológico utilizado pelo investigador no decorrer do 

estudo, com a finalidade de fazer uma análise dos resultados obtidos através dos 

instrumentos de recolha de dados. 

Quando se fala de investigação científica deve-se sempre demonstrar o quanto é 

importante a metodologia, tendo em conta que apenas a definição dos métodos de pesquisa 

e sua utilização de modo organizado e sistemático permite garantir uma maior fiabilidade e 

credibilidade das informações recolhidos e analisadas. 

A realização deste estudo dividiu-se em duas etapas. Na primeira etapa delineou-

se o projeto de monografia, essencial para a identificação e fundamentação do tema em 

estudo. Na segunda etapa fez-se uma breve revisão da literatura, o que permitiu a 

identificação e melhor compreensão dos conceitos-chave, definição dos objetivos geral e 

específicos e estruturação da metodologia de estudo.   

 

2.1.  Tipo de Pesquisa 

 

Tendo em conta os objetivos delineados aquando da realização do estudo, achou-

se adequado que este fosse um estudo qualitativo, exploratório-descritivo com uma 

abordagem fenomenológica.  

O estudo qualitativo é o mais adequado visto que pretende analisar aspetos 

relacionados a objeção de consciência segundo a realidade dos enfermeiros do bloco 

operatório do HBS. 

O estudo é descritivo na medida que faz uma descrição da perceção que os 

enfermeiros têm acerca do direito a objeção de consciência, descrevendo também a 

importância que atribuem a existência da mesma. O instrumento utilizado classifica-se 

como uma entrevista semiestruturada realizada aos enfermeiros do bloco operatório do 

HBS e que objetivou a recolha dos dados tais como a frequência e o contexto em que se 

utilizou o direito a objeção de consciência.  
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Tem um carater exploratório dado a pouca enfase atribuída ao tema em questão, 

visto ser pouco estudado e que o nível de conhecimento que os profissionais de 

enfermagem têm acerca do tema é mínimo.  

Finalmente, o estudo requer uma abordagem fenomenológica porque objetivou 

analisar e compreender como o enfermeiro encara a objeção de consciência e como pensa 

que este afeta o exercer da enfermagem. 

  

2.2. Instrumento de recolha de informação 

 

Tendo em conta o tipo de estudo o método de recolha de informação selecionado 

é a entrevista semiestruturada com nove (10) perguntas abertas (anexo I). É uma entrevista 

semiestrutura visto que as informações recolhidas pelo investigador se baseiam nas 

respostas dos enfermeiros submetidos a um guião de entrevista devidamente elaborado 

pelo inquiridor. 

O guião de entrevista a ser aplicado a população alvo (anexo I) foi analisado por 

quatro pessoas para a sua validação, tendo todos entendido as questões a serem colocadas e 

avaliado positivamente o mesmo. 

 

2.3. População Alvo 

 

A população alvo é um conjunto de indivíduos que se enquadram dentro dos 

critérios de seleção previamente adotados num estudo investigativo. 

Sendo assim, a população alvo deste estudo é constituída pelos enfermeiros do 

bloco operatório do HBS, de ambos os sexos. Foram selecionados 5 enfermeiros que se 

adequavam as caraterísticas exigidas segundo os critérios de seleção e que, também 

aceitaram livremente serem submetidos as questões do guião de entrevista. 

Como critérios de inclusão definiu-se que: 

 Os enfermeiros entrevistados devem ter o grau de licenciatura completo; 

 Devem apresentar anos de serviço em enfermagem superior a 7 anos; 

 Devem ter no mínimo 5 anos de experiência no bloco operatório; 

 Devem aceitar responder livremente as questões apresentadas; 
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Como critérios de exclusão definiu-se que: 

 Enfermeiros ainda não licenciados; 

 Enfermeiros recém-formados ou em voluntariado; 

 Enfermeiros com anos de experiência no bloco operatório inferior a 5 

anos; 

 

2.4.  Descrição do Campo de Pesquisa 

 

O bloco operatório situa-se na ala esquerda do Hospital Baptista e Sousa, um piso 

acima do serviço de quartos particulares, sendo um serviço de fácil acesso pelas 

enfermarias, tanto por via das escadas como pelo elevador.  

O espaço no qual se situa o serviço está organizado da seguinte forma: logo a 

entrada encontramos os administrativos. Num enorme corredor, encontram-se uma entrada 

que dá acesso a lixeira e duas casas de banho destinadas aos utentes, duas salas de pré-

operatório, masculino e feminino, dois vestiários, masculino e feminino, uma sala 

destinada aos médicos, o gabinete do anestesista de urgência e a sala dos serviços gerais. 

No final do mesmo corredor está situado o pós-operatório, uma quarto para arrumação de 

lençóis e roupa operatória, e mais duas casas de banho. 

No lado direito, encontra-se um segundo corredor que dá acesso a duas salas 

operatórias e que comporta alguns materiais e os lavabos. Ainda há a presença de um 

terceiro corredor que comporta uma terceira sala operatória, o gabinete da enfermeira-

chefe, uma sala de stock e uma sala de materiais estéreis. O serviço é bem organizado 

sendo o acesso as salas operatórias facilitado pela presença de inúmeras portas. 

Encontram-se escalados no serviço dezassete enfermeiros, cinco agentes de 

serviços gerais e um administrativo. Quanto ao funcionamento do serviço decorre de 

segunda a sexta-feira em sistema de programação de internamento e monitorização dos 

utentes. O serviço está disponível durante 24h para atender a urgências e cumprir com o 

programa de cirurgias; e de segunda a domingo sendo que a partir das 15h nos dias úteis e, 

nos fins-de-semana funciona somente em regime de urgência. 

O plano de trabalho semanal, que se realiza nos dias úteis das 8h às 15h, está 

organizado da seguinte forma: 

 Segunda-feira – são realizadas cirurgias gerais, cirurgias plásticas, 

urgências e IVG; 
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 Terça-feira – são realizadas cirurgias de ginecologia, otorrinolaringologia, 

urgência e IVG; 

 Quarta-feira – Ortopedia, Urologia, urgência e IVG; 

 Quinta-feira – são realizadas cirurgias de Cirurgia Geral, oftalmologia, 

urgência e IVG; 

 Sexta-feira – são realizadas cirurgias de Ortopedia, Ginecologia, urgência 

e IVG; 

 

2.5. Procedimentos Éticos e Legais 

 

A realização de um trabalho de investigação implica necessariamente a 

observância de um conjunto de questões de natureza ética e legais que garantam o 

cumprimento de requisitos tais como a confidencialidade e o anonimato. Procurando, 

assim, garantir o cumprimento destes princípios, foi elaborada uma carta dirigida à Direção 

do HBS e aprovada pelo Comité de Ética da mesma instituição (anexo III), onde se 

solicitava a devida autorização para a recolha dos dados e informações necessárias a 

realização da investigação referente a monografia. 

Foi elaborado ainda um consentimento informado (anexo II) onde se explicava à 

população alvo os objetivos do trabalho e a importância da entrevista para o trabalho. No 

decorrer da elaboração deste trabalho foi garantida a confidencialidade e o anonimato 

sobre todas as informações recolhidas.  

Foram também atribuídos nomes fictícios aos cuidadores informais com o 

objetivo de proteger a sua identidade. Os dados recolhidos com as entrevistas realizadas 

foram utilizados apenas na realização deste trabalho respeitando-se deste modo, a 

identidade e a privacidade de todos os entrevistados. No questionário de recolha de dados 

os indivíduos foram caracterizados pelo sexo, faixa etária e pelas habilitações académicas. 
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Capítulo III: Fase Empírica 

  



43 
 

3. Análise das Informações 

 

Após a apresentação e exposição dos instrumentos e procedimentos 

metodológicos utilizados na elaboração deste estudo, dedicar-se-á este capítulo à análise e 

interpretação das informações recolhidas. 

 

3.1.  Análise e interpretação das categorias 

 

Categoria I: Importância atribuída ao uso do direito a objeção de consciência na prática da 

enfermagem.  

Pretende-se com esta categoria analisar a importância que os enfermeiros do bloco 

operatório atribuem ao uso do direito de objeção de consciência na prática de enfermagem. 

Questionados se têm a noção básica do significado de objeção de consciência, os 

entrevistados responderam, na sua maioria, que sim.  

 Enf 1: “Sim. É quando segundo as suas ideologias, forma de pensar, algumas 

práticas de enfermagem não se adequam a sua maneira de ser ou de ver as 

coisas.” 

 Enf 2: “Sim. Objetor de consciência é qualquer individuo que por questões éticas, 

religiosa e morais não pratique alguns atos porque têm certos princípios a seguir.” 

 Enf 3: “Sim. Dentro da saúde, é a objeção de consciência é quando não se 

concorda com certos atos tendo em conta o que o profissional pensa do assunto.” 

 Enf 4: “Sim. No caso da enfermagem é quando o enfermeiro não realiza uma 

prática que vai contra os seus princípios.” 

 Enf 5: “Não sei bem o que é mas, pelo que já ouvi falar por alto, é o direito de 

alguém escolher fazer ou não algo, de acordo com a sua consciência.” 

 

Constatou-se que a maioria dos enfermeiros tem a noção básica do significado de 

objeção de consciência e associam-no a princípios religiosos e a forma de ser do 

enfermeiro, sem levar em conta que a questão possa estar associada a princípios éticos e 

morais.  



44 
 

De modo geral, a maioria dos entrevistados refere que é importante dar atenção a 

objeção de consciência na sua vida profissional, notando-se apenas um dos entrevistados 

que não atribui importância a esta temática. 

 Enf 1: “É importante porque sei que o enfermeiro tem liberdade de consciência e 

de escolha e que nesse caso é protegido.” 

 Enf 2: “Penso que é importante porque cada enfermeiro tem o seu direito de 

escolha e como pessoa esse direito não lhe deve ser negado. Ninguém deve ser 

obrigado a praticar atos que não vão de acordo com os seus princípios morais ou 

religiosos. Deve-se ter em conta que para além de ser um profissional, o 

enfermeiro é uma pessoa que deve ser encarado como um todo.” 

 Enf 3: “Acho que a importância que se atribui varia de acordo com o profissional. 

Para mim talvez não seja tão importante. Mas para outros profissionais é claro 

que é. Todos temos o direito a crenças, valores e princípios. Os princípios de uns 

não são os de outros. Por isso todos devem ter o direito a escolha de acordo com a 

sua liberdade de consciência.” 

 Enf 4: “É importante porque o enfermeiro está protegido e vê seus princípios e 

valores respeitados.” 

 Enf 5: “Não sei se é realmente importante. Para mim não é lá muito. Mas a 

opinião varia e se é um direito então é porque outros a valorizam.” 

 

Instados a opinar relativamente a implementação da objeção de consciência em 

Cabo Verde as respostas dos entrevistados demonstraram um certo desconhecimento em 

relação ao assunto. 

 Enf 1: “Penso que os enfermeiros não têm muitos conhecimentos acerca do 

assunto. Talvez por isso não haja um documento legal onde se possam declara 

como objetores de consciência.” 

 Enf 2: “Não sei.” 

 Enf 3: “Não sei. Talvez porque os enfermeiros não têm noção dos seus direitos.” 

 Enf 4: “Não sei. Talvez porque aqueles que devem interessar-se ainda não têm 

real interesse nisso. Talvez porque os enfermeiros não conhecem bem aspetos 
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relacionados a seus direitos e deveres e acerca da bioética. Os enfermeiros no 

nosso país são ainda pouco autónomos quanto a estes assuntos.” 

 Enf 5: “Talvez porque nunca ninguém mostrou interesse na existência de um 

documento que pudesse ser assinado.” 

 

Pode-se perceber que embora a Constituição da República de Cabo Verde, 

consagre, no seu artigo 49º, a liberdade de consciência e garanta o direito à objeção de 

consciência, os enfermeiros do bloco operatório do HBS não sentem que este direito seja 

respeitado tendo em conta que não é usual falar-se deste tema e não existe qualquer 

documento que lhes seja dado a conhecer e que lhes permita invocar o direito a objeção de 

consciência. 

Por outro lado, os entrevistados defendem, de modo geral, que a existência de 

uma Ordem de Enfermeiros poderia contribuir para a valorização da enfermagem em Cabo 

verde e assim, contribuir para a implementação do direito a objeção de consciência. 

 Enf 1: “Uma ordem de enfermeiros é necessária em Cabo Verde tanto para que 

nossos direitos sejam defendidos como para que nossos deveres sejam relembrados. 

Sim, a objeção de consciência talvez se tornasse mais real se houvesse uma 

ordem.” 

 Enf 2: “Uma Ordem de enfermeiros ajudaria a nossa profissão. Muitos enfermeiros 

não conhecem seus direitos e seus deveres. Uma ordem ajudaria para que isso 

acontece-se. O caso da objeção de consciência é um caso.” 

 Enf 3: “Todos temos ideias e essas precisam ser respeitadas. Uma ordem deferia 

melhor nossos deveres e direitos e claro, defenderia o objetor se este tivesse razão 

como também não permitiria o mau uso do direito a abjeção de consciência.” 

 Enf 4: “Não é só a ordem que deve fazer por nós. Como enfermeiro sei dos meus 

direitos e deveres. E tal como me esforço para cumprir com os meus deveres devo 

também lutar pelos meus direitos. A ordem fornece apoio quando o enfermeiro age 

dentro da lei.” 

 Enf 5: “Talvez. Mas a ordem ajudaria em vários aspetos da nossa vida 

profissional.” 
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Na perspetiva dos entrevistados a existência de uma Ordem de Enfermeiros 

contribuiria para a valorização e implementação da objeção de consciência em Cabo 

Verde. A Ordem daria mais enfase a objeção de consciência, contribuindo para que os 

enfermeiros tivessem conhecimento acerca dos aspetos relacionados ao tema. 

 

De modo similar, ao se questionar os entrevistados, se tendo autoridade para 

implementar a objeção de consciência em Cabo Verde, o fariam, as respostas divergiram.  

 Enf 1: “Não sei. Mas penso que cada um tem o seu direito a escolha e que por 

isso, não vejo mal nenhum na sua existência.” 

 Enf 2: “Sim porque penso que a objeção de consciência não é só por causa da 

religião. Cada um tem seus valores e todos têm o direito de defende-los.” 

 Enf 3: “Claro. É um direito que deve ser respeitado. Apoiaria sim o seu uso.” 

 Enf 4: “Talvez eu não intenda aqueles que são objetores de consciência mas penso 

que se tivesse autoridade para redigir um documento legal e implementar uma lei 

específica para o caso da enfermagem, não o faria. É muita responsabilidade.” 

 Enf 5: “Penso que não. Não porque não apoio mas sim, porque não tenho 

conhecimento o suficiente sobre o assunto.” 

 

Observa-se que alguns dos entrevistados, embora apoiando o uso da objeção de 

consciência, não se encontram dispostos a responsabilizarem-se pela sua regulamentação 

ou implementação. De se realçar que, os entrevistados que responderam que não a 

implementariam, não o fariam porque pensam que a objeção de consciência é 

desnecessária mas, sim, porque não têm muito conhecimento sobre o tema ou pensam que 

é uma enorme responsabilidade que teriam de assumir. 

De um modo geral, foi possível observar que os entrevistados possuem uma noção 

básica acerca do tema em questão e, pelas opiniões expressas, são a favor da 

implementação da objeção de consciência.  

A seu ver a objeção de consciência é importante na medida que o enfermeiro não 

deve ser considerado apenas como um profissional, mas sim como um individuo humano e 

que deve ser encarado de modo holístico e humanizado. Assim sendo, este tem o direito a 
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liberdade de consciência e a que seus valores e princípios morais, religiosos e éticos sejam 

respeitados.  

Embora o direito a objeção de consciência esteja expresso na CRCV, não existe 

um documento no qual o enfermeiro possa declarar-se como objetor de consciência. A 

maioria dos entrevistados concorda com a implementação desse documento no serviço pois 

pensam que isso minimizaria constrangimentos. 

Os entrevistados concordam que é necessária a existência de uma ordem de 

enfermeiros em Cabo Verde, mas nem todos pensam que a sua existência seja crucial para 

a implementação e valorização do direito a objeção de consciência. 

 

Categoria II: Contexto e frequência com que a objeção de consciência é usada 

Os dados analisados nesta categoria tem por objetivo determinar o contexto e a 

frequência que a objeção de consciência é usada pelos enfermeiros do bloco operatório do 

HBS. Neste sentido, os entrevistados foram questionados acerca de situações em que 

sentiram a necessidade de usar o seu direito a objeção de consciência. Ao falar das 

experiências pessoais no respetivo serviço, as respostas obtidas foram as seguintes: 

 Enf 1: “Nunca senti necessidade de fazer proveito da objeção de consciência.” 

 Enf 2: “Sim. Já tive uma situação de um aborto em que preferia não estar 

presente. Ver o dilema que a pessoa enfrentava também fez-me questionar aquilo 

em que eu acreditava. Ver o seu sofrimento foi algo que mexeu com as minhas 

crenças e fez-me sentir vontade de negar participação na prática. Participei, mas 

foi difícil.” 

 Enf 3: “Não.” 

 Enf 4: “Sim. Tivemos um paciente que não conseguia respirar sozinho. Podemos 

dizer que o utente estava morto, sustentado apenas por respiradores. Deram 

ordens para desligar os aparelhos que sustentavam a sua vida mas, embora eu 

soubesse que o utente estava morto, eu não queria desligar os aparelhos por 

questão de consciência. Foi difícil aquela situação.” 

 Enf 5: “Nunca objetei por motivo de consciência.”  
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Pode-se concluir que o uso do direito de objeção de consciência não é frequente 

pelos enfermeiros do bloco operatório do HBS. Pois, verifica-se que alguns enfermeiros 

afirmam não ter sentido a necessidade de ser objetor de consciência tendo em conta que 

sempre consideraram corretas as praticas realizadas. No entanto, deparamos com dois 

enfermeiros que em situações pontuais sentiram uma certa necessidade de ser objetores de 

consciência dadas as situações vivenciadas. Um dos enfermeiros perante uma interrupção 

voluntária da gravidez acabou por sentir-se mal com a situação tendo participado apenas 

pelo dever profissional. Já o outro enfermeiro relatou um caso em que lhe foi solicitado 

desligar os aparelhos de respiração de um paciente que aparentemente já se encontrava no 

estado de morte cerebral. Perante a situação, este alegou que por questões de consciência 

não iria efetuar o procedimento.  

Podemos concluir que embora a objeção de consciência não seja uma prática 

regulamentada no HBS e no bloco operatório, os enfermeiros a praticam de forma 

involuntária. Perante as situações em que estes não se sintam a vontade com a realização 

de algumas práticas, por questões de consciência, estes tem mostrado alguma resistência ou 

mesmo negado a sua realização.      

 

Categoria III: Como o direito a objeção de consciência afeta o exercer da enfermagem 

Esta categoria visa compreender como a objeção de consciência influencia o dia-

a-dia do enfermeiro permitindo analisar as vantagens e desvantagens do seu uso. Pretende-

se também verificar em que medida o uso do direito de objeção de consciência contribui 

para a valorização da função do enfermeiro e salvaguarda dos seus direitos.  

Neste sentido, questionou-se os enfermeiros relativamente ao seu entendimento 

em relação aos benefícios e malefícios do uso do direito a objeção de consciência, tendo-se 

obtido as seguintes respostas: 

 Enf 1: “As vantagens são que, segundo a maneira de pensar do enfermeiro, este 

pode se recusar a participar de um ato médico que não está de acordo com a sua 

consciência e não é penalizado por lei. As desvantagens refletem-se mais no 

doente. Como por exemplo, o enfermeiro tem uma prática de enfermagem por 

realizar mas recusa-se a fazê-lo por motivo de consciência e este repercute sobre o 

doente. Como no caso de aborto em locais isolados. Se um enfermeiro é o único 
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técnico disponível para realizar a técnica e é objeto de consciência já não o 

poderia fazer porque é objetor de consciência.” 

 Enf 2: “Penso que em cada profissão a objeção de consciência tem as suas 

vantagens e desvantagens. Acho que uma das desvantagens está entre salvar e não 

salvar uma vida. Por ser objetor de consciência o enfermeiro poderia negar-se a 

realizar atos urgentes e que custariam a vida de um utente. Vantagens são para o 

enfermeiro. Penso também que o enfermeiro se sente mais valorizado quando seus 

princípios são levados em conta.” 

 Enf 3: “Os benefícios são o enfermeiro sentir-se valorizado. Quando assim, ele se 

sente muito mais motivado a prestar melhores serviços. O fato de ser objetor não 

quer dizer que é um mau enfermeiro, apenas que é uma pessoa com valores. E 

quando o enfermeiro se declara como objetor, aquilo que ele não consegue fazer, 

outros podem fazê-lo. Os malefícios são o desconforto com os colegas no trabalho 

porque ele não faz certas práticas, para o próprio utente e o risco do mau uso do 

direito.” 

 Enf 4: “As desvantagens são que o enfermeiro vê-se em conflito com aqueles que 

discordam ou não respeitam as suas ideias. Penso que ser objetor de consciência, 

por exemplo no bloco operatório, condiciona o trabalho do profissional. Imagina 

que temos um objetor de consciência que trabalha na sala 3 e chega uma IVG. 

Quais os constrangimentos que terão? O enfermeiro terá que sair da sala. E se 

outros enfermeiros não estiverem disponíveis? São constrangimentos que afetam 

toda a equipa e o próprio objetor. Também pode estar privando outros de 

tratamento médico. As vantagens são que o enfermeiro vê-se em paz com a sua 

consciência.” 

 Enf 5: “Não tenho noção. Mas acho que os benefícios são o enfermeiro ter voz 

ativa naquilo que pensa e poder agir de acordo com os seus valores. Quanto aos 

malefícios penso que ser objetor de consciência talvez prejudique a prática de 

enfermagem em certos serviços do hospital tal como aqui no bloco.” 

 

Conclui-se que para a maioria dos enfermeiros as vantagens da objeção de 

consciência residem mais no fato de se sentirem valorizados. Isto quer dizer que quando 
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não realizam algum procedimento por questões de consciência e o seu direito é respeitado, 

estes sentem que tem voz ativa no processo de tomada de decisão.  

Por outro lado, entendem que as desvantagens se relacionam mais com o utente já 

que, perante estas situações, é este quem fica por mais tempo a espera de ser submetido a 

alguma intervenção. Referem ainda como desvantagens o desconforto no ambiente de 

trabalho e os conflitos com outros profissionais de saúde que não entendem a sua posição.  

Interrogados se na sua perspetiva, seria proveitoso e benéfico que em Cabo Verde 

se adotasse a objeção de consciência como direito legal do enfermeiro, as respostas não 

foram unânimes. Se para alguns este seria claramente uma forma de zelar pelos direitos 

dos enfermeiros, outros mostram-se indiferentes face a esta perspetiva.     

 Enf 1: “É sempre proveitoso que o enfermeiro também tenha direito de escolha. 

Saber que esse direito existe faz com que saibamos que os sentimentos dos 

enfermeiros também são respeitados. Por isso é proveitoso sim que o direito seja 

exercido em Cabo Verde.” 

 Enf 2: “Acho que sim. Não sei se existe, mas se existisse um documento legal que 

os enfermeiros objetores pudessem assinar, isso permitiria que estes fossem 

identificados e minimizaria constrangimentos para os enfermeiros do serviço, os 

utentes e o próprio enfermeiro objetor.” 

 Enf 3: “Sim. Assim o enfermeiro consegue trabalhar tranquilo em relação a si 

mesmo e a colegas. Porque senão o enfermeiro tem sempre um conflito por 

resolver no local de trabalho. Isso não é bom para o trabalho em equipa.” 

 Enf 4: “Depende da perspetiva de cada um. Na minha perspetiva seria bom que 

aqueles que se quisessem declarar como objetores o pudessem fazer.” 

 Enf 5: “Talvez. Para mim não.” 

 

De modo geral, entendem que havendo suporte legal com regulamentos 

específicos, seria mais fácil a promoção do diálogo e a discussão no seio das equipas de 

enfermagem sendo assim possível ultrapassar a dificuldades na prestação de serviços de 

qualidade aos utentes. 
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Por outro lado, quando questionados sobre a opinião que têm sobre a necessidade 

de colocar restrições ao uso do direito de objeção de consciência, caso seja implementado 

na estruturas de saúde, as respostas foram variadas. 

 Enf 1: “Penso que o seu uso deve ser vigiado para que não seja usado mal.” 

 Enf 2: “Talvez sim.” 

 Enf 3: “Sinceramente, não sei. Penso que os enfermeiros também devem ser 

relembrados dos seus deveres.” 

 Enf 4: “Sim.” 

 Enf 5: “Sim.” 

Pode- se concluir pelas respostas dos entrevistados que a questão das restrições do 

uso da objeção de consciência não é pacífica. Se para alguns é necessário colocar 

restrições, outros entendem que a questão deve ser tratada com muita seriedade e o uso do 

direito deve ser controlado pelos responsáveis das unidades de saúde. Há também um 

entrevistado que entende que além do direito de objeção de consciência os enfermeiros 

devem estar cientes dos seus deveres profissionais. Assim, devem estar sempre cientes que 

além do seu direito a objeção devem respeitar o dever de cuidar, procurando deste modo, a 

via que melhor harmonize a sua posição.  

 

Por fim, procurou-se saber a opinião do entrevistados acerca dos casos que 

entendam ser necessário colocar restrições ao uso do direito de objeção de consciência, 

tendo-se obtido as seguintes respostas:  

 Enf 1: “Pelos poucos conhecimentos que tenho acerca do assunto, não consigo 

dar uma resposta concisa a essa pergunta. Mas penso que deve se ter cuidado para 

que o enfermeiro não use o direito de objeção como desculpa para não trabalhar. 

Por isso a frequência e os casos em que é usado devem ser vigiados.” 

 Enf 2: “Não faço ideia em que caso seria necessário, talvez em casos onde a vida 

de uma criança estivesse em risco.” 

 Enf 3: “Não tenho casos em concreto. Mas acho que o enfermeiro pudesse 

exemplificar em que casos é objetor e assim seria mais fácil evitar que ele recorre-

se a esse direito sem caso de necessidade.” 
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 Enf 4: “Alguns profissionais podem usar da desculpa de serem objetores de 

consciência para escapar ao trabalho ou a responsabilidades. Nesses casos seria 

bom ter uma entidade que regulamentasse o seu uso. Penso que esses são casos 

que são resolvidos pelas autoridades locais, mas posso estar enganado. 

 Enf 5: “Não sei.” 

 

De um modo geral, os entrevistados acreditam ser necessário colocar 

restrições ao uso do direito de objeção de consciência evitando-se assim, que esta 

prerrogativa seja utilizada de modo abusivo e desnecessário. Um dos entrevistados 

defende mesmo a restrição do direito de objeção de consciência quando tal coloque em 

risco a vida de crianças. Outro entende que deve ser feito um documento em que o 

enfermeiro declara os casos em que exerceria o direito de objeção de consciência de 

modo a evitar o uso desnecessário do mesmo. 

 

3.2. Discussão dos Resultados 

 

Após a análise das entrevistas e informações recolhidas é necessário a 

interpretação, a discussão e a formulação das principais conclusões e reflexões procurando-

se desta forma, analisar se o objetivo geral e os específicos foram ou não atingidos. 

Neste sentido, iniciou-se com a análise do primeiro objetivo específico 

estabelecido que pretendia analisar a importância que os enfermeiros do bloco operatório 

atribuem ao uso do direito à objeção de consciência na prática da enfermagem em Cabo 

Verde.  

Após analisar os dados, foi possível constatar que este objetivo foi alcançado, na 

medida que ao longo das entrevistas verificou-se que a maioria dos entrevistados tem a 

noção básica do significado de objeção de consciência. Para além disso, a maioria dos 

entrevistados refere que é importante dar atenção a objeção de consciência na sua vida 

profissional, demonstrando que ela é importante na medida que o enfermeiro não deve ser 

considerado apenas como um profissional, mas sim como um individuo humano e que 

deve ser encarado de modo holístico e humanizado. Assim sendo, este tem o direito a 

liberdade de consciência e a que seus valores e princípios morais, religiosos e éticos sejam 

respeitados.  
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Franco (2014) raciocina de modo a mostrar que o enfermeiro deve ser encarado 

como um todo, sendo detentor de valores que afetam as decisões que toma ao longo da 

vida profissional. Aquele que um dia se torna em um enfermeiro, cresce em uma sociedade 

onde a cultura é definida pelos valores ou crenças das pessoas. Esses mesmos valores 

revelam-se em suas emoções afetando o julgamento e a tomada de decisão, alterando o 

comportamento dos decisores, nesse caso dos enfermeiros.  

Os fatos ou acontecimentos vividos pelo ser humano durante a sua vida tornam-se 

em experiências e passam a fazer parte da consciência do mesmo. É de levar em conta que 

embora diferentes pessoas possam viver os mesmos fatos e acontecimentos, ou partilhar da 

mesma cultura, revelarão sentimentos, perceções e decisões diferentes e pessoais. Sendo 

assim, enfermeiros devem ser encarados como pessoas humanas portadoras de sentimentos 

e que devem ser respeitados (Amaral,2007). 

Conclui-se ainda que, embora o direito a objeção de consciência tenha suporte 

constitucional, os enfermeiros do bloco operatório do HBS não sentem que este direito seja 

respeitado tendo em conta que não é usual falar-se deste tema e não existe qualquer 

documento que lhes seja dado a conhecer e que lhes permita invocar o direito a objeção de 

consciência. A maioria dos entrevistados concorda com a implementação desse documento 

no serviço pois pensam que isso minimizaria os constrangimentos verificados. 

Assim sendo, e de um modo geral, os entrevistados defendem que a existência de 

uma ordem de enfermeiros poderia contribuir para a valorização da enfermagem em Cabo 

Verde e assim, contribuir para a implementação do direito a objeção de consciência. A 

ordem daria mais ênfase a aplicação desse direito, contribuindo para que os enfermeiros 

tivessem conhecimento acerca dos aspetos relacionados a objeção de consciência. 

A OEP (2005) defende que a existência de uma ordem dos enfermeiros visa o 

desenvolvimento da prática profissional de enfermagem, e, consequentemente, aa melhoria 

da qualidade dos cuidados de enfermagem; a salvaguarda dos direitos dos cidadãos a 

cuidados de enfermagem e dos direitos dos enfermeiros, porém sempre tendo em conta as 

responsabilidades ético-deontológica dos mesmos. 

Observa-se, porém, que alguns dos entrevistados, embora apoiando o uso da 

objeção de consciência, não se encontram dispostos a responsabilizarem-se pela sua 

implementação. Entretanto, conclui-se que, os entrevistados que responderam que não a 

implementariam, não o fariam porque pensam que a objeção de consciência é 
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desnecessária mas, sim, porque não têm muito conhecimento sobre o tema ou pensam que 

é uma enorme responsabilidade que teriam de assumir. 

Nesse sentido, mostra-se a necessidade do enfermeiro desenvolver certo grau de 

autonomia na sua vida profissional.  

Fentanes et al (2011) dizem que a autonomia profissional do enfermeiro 

corresponde à realização de ações de enfermagem por meio da utilização de habilidades, 

conhecimentos e atitudes com vista a tomada de boas decisões e resolução de situações no 

seu espaço de atuação. Considera-se a autonomia como um direito conquistado e garantido 

no exercício diário de nossas atitudes e ações. Está diretamente ligada à enfermagem, seja 

na relação interpessoal dos profissionais, seja nas relações estabelecidas com o utente. 

Assim, a autonomia possibilita ao enfermeiro rever a profissão de enfermagem em um 

exercício de interdisciplinaridade. 

No que diz respeito ao segundo objetivo que visava escrever a frequência do uso 

do direito a objeção de consciência por parte dos enfermeiros do Bloco Operatório foi 

possível observar que não é frequente o uso da objeção de consciência pelos enfermeiros 

do bloco operatório do HBS. Conclui-se, assim, que o segundo objetivo foi alcançado. 

É digno de nota que alguns enfermeiros afirmam não ter sentido a necessidade de 

ser objetor de consciência tendo em conta que sempre consideraram corretas as praticas 

realizadas. Por outro lado pode-se constatar que, alguns enfermeiros, em situações pontuais 

sentiram uma certa necessidade de ser objetores de consciência dadas as situações 

vivenciadas.  

O terceiro objetivo, que tinha por intuito descrever o contexto em que os 

enfermeiros do Bloco Operatório usam a objeção de consciência, também foi atingido. Os 

enfermeiros entrevistados citaram situações, tais como o aborto ou a decisões acerca do 

fim de vida, em que necessitaram recorrer ao seu direito a objeção de consciência. 

Foi possível esclarecer que embora a objeção de consciência não seja uma prática 

regulamentada no HBS e no bloco operatório, os enfermeiros a praticam de forma 

involuntária. Perante as situações em que estes não se sintam a vontade com a realização 

de algumas práticas, por questões de consciência, estes tem mostrado alguma resistência ou 

mesmo negado a sua realização. 

A realização de práticas contrárias a consciência afetam significativamente o 

enfermeiro. Por exemplo, Barth et al (2013) relacionam o sofrimento moral à violação da 

integridade moral que, ao romper-se, faz com que o profissional desenvolva sentimentos de 



55 
 

culpa, medo, ansiedade, frustração, raiva, mágoa, além de diversos problemas irreversíveis 

tanto para os profissionais, quanto para os pacientes e instituições, podendo chegar ao 

extremo de abandono da profissão. A vivência de dilemas éticos no ambiente do trabalho 

faz com que os profissionais de enfermagem vivenciem sentimentos de impotência que 

conduzem ao sofrimento moral.  

O quarto e, último objetivo visava analisar como o direito a objeção de 

consciência afeta o exercer da enfermagem pelos enfermeiros do bloco operatório. Pode-se 

afirmar que este objetivo foi alcançado tendo em conta que para a maioria dos enfermeiros 

a objeção de consciência permite a valorização e a autonomia do enfermeiro no exercer da 

sua profissão. Afirmam que quando não realizam algum procedimento por questões de 

consciência e o seu direito é respeitado, sentem que tem voz ativa no processo de tomada 

de decisão.  

Por outro lado, defendem que as decisões que são tomadas em virtude da objeção 

de consciência repercutem sobre o utente, o que constitui uma desvantagem. Referem que 

o enfermeiro objetor vê-se em situações desconfortáveis e que comprometem o ambiente 

de trabalho e a relação com outros profissionais de saúde que não entendem a sua posição. 

No entanto, havendo suporte legal com regulamentos específicos, seria mais fácil a 

promoção do diálogo e a discussão no seio das equipas de enfermagem sendo assim 

possível ultrapassar a dificuldades na prestação de serviços de qualidade aos utentes. 

Segundo Broca e Ferreira (2015), a comunicação é imprescindível para o 

desenvolvimento do trabalho em equipa. A comunicação se reveste de objetivos e metas a 

serem alcançadas, de forma que se produza certa reação; assim, quando se aprende a 

exprimir nossos objetivos em termos de respostas específicas da parte daqueles que 

recebem nossas mensagens, teremos dado o primeiro passo para a comunicação positiva e 

eficiente. 

Ferreira e Castro (2013) argumentam que o papel da comunicação dentro de uma 

organização é promover o máximo de interação entre a organização e os seus empregados. 

Assim, um dos principais objetivos da promoção desta integração é conhecer os 

sentimentos e opiniões das pessoas que integram a organização. 

Por fim, é de se notar que alguns entrevistados defenderam a necessidade de se 

colocar restrições ao uso da OC, e embora demonstrem algumas reservas face a essa 

possibilidade, afirmam que o uso do direito deveria ser controlado pelos responsáveis das 

unidades de saúde evitando-se assim, o uso abusivo e desnecessário do direito a objeção de 
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consciência. Tal pode ser justificado com o fato de ser importante que os enfermeiros 

estejam cientes dos seus deveres profissionais para que possam assim, e de forma plena e 

justa, reivindicar o direito de se declarar objetor de consciência.  

Para Ortiz (2017, p.39), “nada obsta a que a lei estabeleça um procedimento para 

que se comprove a sinceridade e a admissibilidade das razões que levam à objeção de 

consciência. Tal exigência permitiria que fossem diferenciados os objetores genuínos 

daqueles que confundem objeção de consciência com opinião política ou pessoal.” 

De modo geral, e a partir da análise do alcance de cada um dos objetivos 

específicos, pode-se afirmar que o objetivo geral deste trabalho de investigação, que 

consiste em analisar a perceção dos enfermeiros do bloco operatório do HBS sobre o 

direito a objeção de consciência na prática de enfermagem foi alcançado de modo 

satisfatório.  

Ao longo das entrevistas e da discussão dos dados foi possível verificar o nível de 

conhecimento de cada entrevistado a respeito do significado de objeção de consciência e 

analisar as suas perceções perante situações vivenciadas e durante as quais os profissionais 

de enfermagem sentiram a necessidade de objetar por consciência. De modo geral, os 

enfermeiros apercebem-se da importância do direito a objeção de consciência na prática da 

enfermagem apesar das informações sobre o tema serem escassas. Não obstante isso, os 

conhecimentos que os enfermeiros possuem acerca da mesma permite-lhes formar opiniões 

importantes para o desenvolvimento do presente estudo. 

Pôde-se concluir ainda que, apesar de ser um direito que a partida deve ser 

assegurado a cada enfermeiro, nem sempre tal acontece de forma pacífica, podendo-se 

gerar conflitos entre os enfermeiros e os seus pares e com os próprios utentes. Percebe-se 

assim, que a existência de um conjunto de normas e procedimentos a adotar perante 

situações do género, e ainda a disponibilização de informações em tempo útil e oportuno, 

poderiam minimizar em grande medida os efeitos negativos da decisão de objetar por 

consciência.  

Assim, se entende que a adoção de um regulamento ou consentimento informado 

que os enfermeiros pudessem utilizar perante situações de objeção de consciência é uma 

necessidade, não apenas no sentido ético, mas também como forma de assegurar aos 

enfermeiros objetores um direito fundamental consagrado na CRCV no seu artigo 49º 

(CRCV, 2010). 
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Considerações Finais 

 

Tendo atingido a fase final do trabalho é importante tecer algumas considerações 

acerca do estudo desenvolvido. 

Chegou-se a conclusão de que é necessário que os enfermeiros adquiram mais 

conhecimentos acerca de quando, como e do porquê do uso da objeção de consciência. 

Como um direito fundamental e que permite preservar a dignidade de toda a pessoa 

humana, a objeção de consciência necessita ser respeitada em todas as suas modalidades, 

incluindo na prática da enfermagem. 

Enfermeiros são no seu todo, pessoas humanas e que ao longo do seu 

desenvolvimento tanto físico, como emocional e cultural, incrementam valores éticos, 

morais e religiosos que os acompanham pela vida. O respeito por esses valores na vida 

cotidiana e na prática da sua profissão confere ao enfermeiro um senso de humanidade e de 

satisfação. O desrespeito por esses valores não só afeta o enfermeiro, como também 

prejudica o seu trabalho, devido ao sofrimento moral consequente. 

É verdade que a responsabilidade profissional dos enfermeiros é com os utentes 

que necessitam de cuidados de saúde. O enfermeiro promove um ambiente de respeito 

pelos direitos humanos, valores, costumes e crenças espirituais do individuo, da família, 

bem como da comunidade quando presta cuidados abstendo-se de preconceitos. Contudo é 

direito do enfermeiro a sua saúde pessoal, tanto a nível físico como também a nível 

psicológico, de forma que a sua capacidade de prestar cuidados não seja comprometida. É 

seu direito que sua saúde física, psicológica, social e espiritual, bem como sua consciência 

seja protegida. 

No entanto, apesar do direito a objeção de consciência ser assegurado a cada 

enfermeiro, isto não acontece de forma serena, visto que o enfermeiro vê-se em conflitos 

com seus colegas e utentes. 

Há, então, a necessidade da implementação de um conjunto de normas que o 

enfermeiro deve seguir ao declarar-se objetor de consciência e que os serviços de saúde, 

neste caso o bloco operatório, devem adotar perante situações do género.  

A disponibilização de informações minimizaria os resultados negativos da decisão 

de objetar por consciência e seria uma forma de assegurar aos enfermeiros que se declaram 

objetores de consciência, um direito fundamental consagrado na Constituição da 

República. 
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Propostas 

 

Em meio as várias considerações feitas, surgem as seguintes propostas: 

 A realização de seções de formação pontuais acerca do tema, não somente 

no bloco operatório, mas em outros serviços do HBS e da Delegacia de 

Saúde; 

 Realização de estudos mais alargados acerca do tema; 

 Produção de um documento onde o enfermeiro pudesse declarar-se como 

objetor de consciência, enumerando casos em concreto, anexado a uma 

declaração abonatória assinada por três testemunhas, confirmando a 

coerência do comportamento do enfermeiro com as suas convicções; 
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Anexos: 

Anexo I: Guião de entrevista 

I - Identificação do entrevistado:  

Género: ____ 

Idade: ____ 

Estado civil; solteiro (a) ____; casado(a) ____; Divorciado(a) ____ ; viúvo____  

Anos que exerce a profissão: __________ 

Anos de trabalho no Bloco Operatório;____________ 

 

II - Habilitações profissionais/ académicas  

Curso geral de enfermagem _____ 

Bacharelato em enfermagem_____ 

Licenciatura em enfermagem______ 

 

III – Guião de entrevista (semiestruturada) 

1- Tem noção Básica do significado de Objeção de Consciência? 

 Sim ____; Explique 

 Não ____ 

2- Levando em conta os conhecimentos que possui, qual a importância que atribui ao uso da 

Objeção de Consciência na sua vida profissional? 

3- Sendo assim, quais pensa serem os benefícios e malefícios do uso do direito a Objeção de 

consciência? 

4- Nesta perspetiva, é proveitoso e benéfico que em Cabo Verde se adote a Objeção de 

Consciência como direito legal do enfermeiro? 

5- Pensa ser necessário que se colocasse restrições ao seu uso? 

6- Em que casos acha ser necessário que se restrinja o uso do direito a objeção de 

consciência? 

7- Como enfermeiro do Bloco Operatório, em que situações necessitou de usar o seu direito a 

objeção de consciência ou, em que situações acha que a mesma poderia ser usada? Conte 

uma experiência pessoal vivenciada neste serviço. 

8- Na sua opinião, por que a Objeção de Consciência ainda não foi implementada em Cabo 

Verde? 
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9- Pensa que a existência de uma Ordem de Enfermeiros poderia contribuir para a valorização 

da enfermagem em Cabo verde e assim, contribuir para a implementação do direito a 

Objeção de Consciência? 

10- Se lhe fosse dada autoridade para implementar a Objeção de Consciência em Cabo Verde, 

faria isso? Explique o motivo da sua resposta. 
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Anexo II: Consentimento informado 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

No âmbito do trabalho de conclusão de curso da Licenciatura em Enfermagem na 

Universidade do Mindelo, a aluna Adarlene Rodrigues n.º3536 pretende realizar um estudo 

intitulado “Objeção de consciência em Enfermagem: No Caso do Bloco Operatório do 

Hospital Dr. Baptista de Sousa”, com o objetivo de analisar a perceção dos enfermeiros do 

Bloco operatório sobre o direito a objeção de consciência na prática de enfermagem. Neste 

sentido, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o tema em estudo pelo que se solicita a sua 

participação para o mesmo.  

Informa-se que a sua participação na investigação é livre e voluntária, podendo desistir a 

qualquer momento. A sua tarefa consiste em responder algumas questões pelo que as suas 

respostas sinceras serão de mais-valia para o desenvolvimento do estudo.  

Informa-se ainda, que as respostas serão gravadas em áudio, e usadas somente neste estudo 

pelo que o material colhido será destruído após o uso no estudo. Garante-se ainda a 

confidencialidade dos dados colhidos e a garantia do anonimato tanto no decorrer e como 

após o estudo.  

Comprometo-me a utilizar as informações que me forem fornecidas únicas e 

exclusivamente para o fim proposto, e que o mesmo atendera a todos os preceitos éticos 

inerentes aos trabalhos do género. 

Este documento apenas deverá ser assinado no caso de todas as suas dúvidas 

referentemente à participação no estudo já tiverem sido esclarecidas. E caso houver alguma 

dúvida e necessite de alguma explicação não hesite em perguntar antes de autorizar a 

participação no estudo. A assinatura no presente documento representa seu consentimento 

para participação.  

Eu,__________________________________________ declaro que aceito participar no 

estudo por minha livre e espontânea vontade.  

 

Mindelo, ___de____________de 2018 

 

Assinatura do(a) participante  

____________________________ 

Assinatura do pesquisador 

_____________________________ 
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Anexo III: Pedido de autorização para recolha de informações 
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Anexo IV: Análise e interpretação das categorias 

Tema Categorias Subcatego

rias 

Indicadores/unidades de 

registo 

Unidades de Contexto 

 Categoria I:  

Importância 

atribuída ao 

uso do direito 

a objeção de 

consciência na 

prática da 

enfermagem 

 Enf 1: Praticas não 

adequadas a maneira de ser. 

Enf 2: Ética e religião não 

permitem prática. 

Enf 3: forma de pensar em 

desacordo com atos. 

Enf 4: práticas vão contra 

princípios. 

Enf 5: não sabe bem. 

Direito de escolher de 

acordo com consciência. 

Enf 1: Sim. É quando segundo as suas ideologias, forma de pensar, algumas práticas 

de enfermagem não se adequam a sua maneira de ser ou de ver as coisas. 

Enf 2: Sim. Objetor de consciência é qualquer individuo que por questões éticas, 

religiosa e morais não pratique alguns atos porque têm certos princípios a seguir. 

Enf 3: Sim. Dentro da saúde, é a objeção de consciência é quando não se concorda 

com certos atos tendo em conta o que o profissional pensa do assunto. 

Enf 4: Sim. No caso da enfermagem é quando o enfermeiro não realiza uma prática 

que vai contra os seus princípios. 

Enf 5: Não sei bem o que é mas, pelo que já ouvi falar por alto, é o direito de 

alguém escolher fazer ou não algo, de acordo com a sua consciência. 

 

Enf 1: importante 

 

Enf 2: importante 

 

 

Enf 3: importante 

 

 

Enf 1: É importante porque sei que o enfermeiro tem liberdade de consciência e de 

escolha e que nesse caso é protegido. 

Enf 2: Penso que é importante porque cada enfermeiro tem o seu direito de escolha 

e como pessoa esse direito não lhe deve ser negado. Ninguém deve ser obrigado a 

praticar atos que não vão de acordo com os seus princípios morais ou religiosos. 

Deve-se ter em conta que para além de ser um profissional, o enfermeiro é uma 

pessoa que deve ser encarado como um todo. 

Enf 3: Acho que a importância que se atribui varia de acordo com o profissional. 
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Enf 4: importante 

 

 

Enf 5: não é importante 

Para mim talvez não seja tão importante. Mas para outros profissionais é claro que 

é. Todos temos o direito a crenças, valores e princípios. Os princípios de uns não 

são os de outros. Por isso todos devem ter o direito a escolha de acordo com a sua 

liberdade de consciência. 

Enf 4: É importante porque o enfermeiro está protegido e vê seus princípios e 

valores respeitados. 

Enf 5: Não sei se é realmente importante. Para mim não é lá muito. Mas a opinião 

varia e se é um direito então é porque outros a valorizam. 

 Enf 1: enfermeiros não têm 

conhecimento 

Enf 2: não sei 

Enf 3: enfermeiros não têm 

noção dos seus direitos. 

Enf 4: Talvez porque não 

têm interesse; enfermeiros 

pouco autónomos 

Enf 5: Ninguém mostrou 

interesse 

Enf 1: Penso que os enfermeiros não têm muitos conhecimentos acerca do assunto. 

Talvez por isso não haja um documento legal onde se possam declara como 

objetores de consciência. 

Enf 2: Não sei. 

Enf 3: Não sei. Talvez porque os enfermeiros não têm noção dos seus direitos. 

Enf 4: Não sei. Talvez porque aqueles que devem interessar-se ainda não têm real 

interesse nisso. Talvez porque os enfermeiros não conhecem bem aspetos 

relacionados a deus direitos e deveres e acerca da bioética. Os enfermeiros no nosso 

país são ainda pouco autónomos quanto a estes assuntos. 

Enf 5: Talvez porque nunca ninguém mostrou interesse na existência de um 

documento que pudesse ser assinado. 
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Enf 1: Não sei 

 

Enf 2: Sim 

Enf 3: Claro 

 

Enf 4: Não 

 

 

Enf 5: Não 

Enf 1: Não sei. Mas penso que cada um tem o seu direito a escolha e que por isso, 

não vejo mal nenhum na sua existência. 

Enf 2: Sim porque penso que a objeção de consciência não é só por causa da 

religião. Cada um tem seus valores e todos têm o direito de defende-los. 

Enf 3: Claro. É um direito que deve ser respeitado. Apoiaria sim o seu uso. 

Enf 4: Talvez eu não intenda aqueles que são objetores de consciência mas penso 

que se tivesse autoridade para redigir um documento legal e implementar uma lei 

específica para o caso da enfermagem, não o faria. É muita responsabilidade. 

Enf 5: Penso que não. Não porque não apoio mas sim, porque não tenho 

conhecimento o suficiente sobre o assunto. 

 Enf 1: sim 

Enf 2: ajudaria 

Enf 3: defenderia e não 

permitiria o mau uso do 

DOC 

Enf 4: luto pelos meus 

direitos. Ordem fornece 

apoio. 

Enf 5: Talvez. 

Enf 1: Uma ordem de enfermeiros é necessária em cabo verde tanto para que nossos 

direitos sejam defendidos como para que nossos deveres sejam relembrados. Sim, a 

objeção de consciência talvez se tornasse mais real se houvesse uma ordem. 

Enf 2: Uma Ordem de enfermeiros ajudaria a nossa profissão. Muitos enfermeiros 

não conhecem seus direitos e seus deveres. Uma ordem ajudaria para que isso 

acontece-se. O caso da objeção de consciência é um caso. 

Enf 3: Todos temos ideias e essas precisam ser respeitadas. Uma ordem deferia 

melhor nossos deveres e direitos e claro, defenderia o objetor se este tivesse razão 

como também não permitiria o mau uso do direito a abjeção de consciência. 

Enf 4: Não é só a ordem que deve fazer por nós. Como enfermeiro sei dos meus 

direitos e deveres. E tal como me esforço para cumprir com os meus deveres devo 

também lutar pelos meus direitos. A ordem fornece apoio quando o enfermeiro age 
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dentro da lei. 

Enf 5: Talvez. Mas a ordem ajudaria em vários aspetos da nossa vida profissional. 

 

Categoria II:  

Contexto e 

com que 

frequência 

usam a 

objeção de 

consciência 

 Enf 1: Nunca 

Enf 2: sim. Aborto. 

Enf 3: não 

Enf 4: sim. Desligar 

respiradores. 

Enf 5: nunca 

Enf 1: Nunca senti necessidade de fazer proveito da objeção de consciência. 

Enf 2: Sim. Já tive uma situação de um aborto em que preferia não estar presente. 

Ver o dilema que a pessoa enfrentava também fez-me questionar aquilo em que eu 

acreditava. Ver o seu sofrimento foi algo que mexeu com as minhas crenças e fez-

me sentir vontade de negar participação na prática. Participei, mas foi difícil. 

Enf 3: Não. 

Enf 4: Sim. Tivemos um paciente que não conseguia respirar sozinho. Podemos 

dizer que o utente estava morto, sustentado apenas por respiradores. Deram ordens 

para desligar os aparelhos que sustentavam a sua vida mas, embora eu soubesse que 

o utente estava morto, eu não queria desligar os aparelhos por questão de 

consciência. Foi difícil aquela situação. 

Enf 5: Nunca objetei por motivo de consciência.  

 

 

Categoria III:  

Como o direito 

a objeção de 

consciência 

 Enf 1: Vantagem - pode 

recusar e não é penalizado; 

Desvantagem – repercute 

sobre o doente. 

Enf 2: Vantagens – 

Enf 1: As vantagens são que, segundo a maneira de pensar do enfermeiro, este pode 

se recusar a participar de um ato medico que não esta de acordo com a sua 

consciência e não é penalizado por lei. As desvantagens refletem-se mais no doente. 

Como por exemplo, o enfermeiro tem uma prática de enfermagem por realizar mas 

recusa-se a faze-lo por motivo de consciência e este repercute sobre o doente. Como 
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afeta o exercer 

da 

enfermagem 

enfermeiro sente-se mais 

valorizado. 

Desvantagens – negar-se a 

realizar ações urgentes que 

custam a vida de um utente. 

Enf 3: Vantagens – 

enfermeiro valorizado 

Desvantagens – 

desconforto com colegas e 

utente; mau uso do direito. 

Enf 4: Vantagens -  

Desvantagens – conflito 

com os que discordam; 

condiciona o seu trabalho 

no bloco; 

constrangimentos; 

Enf 5: Vantagens – 

enfermeiro ter voz ativa;   

Desvantagem – talvez 

prejudique a prática de 

enfermagem 

no caso de aborto em locais isolados. Se um enfermeiro é o único técnico disponível 

para realizar a técnica e é objeto de consciência já não o poderia fazer porque é 

objetor de consciência. 

Enf 2: Penso que em cada profissão a objeção de consciência tem as suas vantagens 

e desvantagens. Acho que uma das desvantagens está entre salvar e não salvar uma 

vida. Por ser objetor de consciência o enfermeiro poderia negar-se a realizar atos 

urgentes e que custariam a vida de um utente. Vantagens são para o enfermeiro. 

Penso também que o enfermeiro se sente mais valorizado quando seus princípios 

são levados em conta. 

Enf 3: Os benefícios são o enfermeiro sentir-se valorizado. Quando assim, ele se 

sente muito mais motivado a prestar melhores serviços. O fato de ser objetor não 

quer dizer que é um mau enfermeiro, apenas que é uma pessoa com valores. E 

quando o enfermeiro se declara como objetor, aquilo que ele não consegue fazer, 

outros podem fazê-lo. Os malefícios são o desconforto com os colegas no trabalho 

porque ele não faz certas práticas, para o próprio utente e o risco do mau uso do 

direito. 

Enf 4: As desvantagens são que o enfermeiro vê-se em conflito com aqueles que 

discordam ou não respeitam as suas ideias. Penso que ser objetor de consciência, 

por exemplo no bloco operatório, condiciona o trabalho do profissional. Imagina 

que temos um objetor de consciência que trabalha na sala 3 e chega uma IVG. 

Quais os constrangimentos que terão? O enfermeiro terá que sair da sala. E se 

outros enfermeiros não estiverem disponíveis? São constrangimentos que afetam 
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toda a equipa e o próprio objetor. Também pode estar privando outros de tratamento 

médico. As vantagens são que o enfermeiro vê-se em paz com a sua consciência. 

Enf 5: Não tenho noção. Mas acho que os benefícios são o enfermeiro ter voz ativa 

naquilo que pensa e poder agir de acordo com os seus valores. Quanto aos 

malefícios penso que ser objetor de consciência talvez prejudique a prática de 

enfermagem em certos serviços do hospital tal como aqui no bloco. 

 Enf 1: proveitoso 

Enf 2: sim 

Enf 3: sim 

Enf 4: Depende da 

perspetiva de cada um 

Enf 5: Para mim não. 

Enf 1: É sempre proveitoso que o enfermeiro também tenha direito de escolha. 

Saber que esse direito existe faz com que saibamos que os sentimentos dos 

enfermeiros também são respeitados. Por isso é proveitoso sim que o direito seja 

exercido em Cabo Verde. 

Enf 2: Acho que sim. Não sei se existe, mas se existisse um documento legal que os 

enfermeiros objetores pudessem assinar, isso permitiria que estes fossem 

identificados e minimizaria constrangimentos para os enfermeiros do serviço, os 

utentes e o próprio enfermeiro objetor. 

Enf 3: Sim. Assim o enfermeiro consegue trabalhar tranquilo em relação a si mesmo 

e a colegas. Porque senão o enfermeiro tem sempre um conflito por resolver no 

local de trabalho. Isso não é bom para o trabalho em equipa. 

Enf 4: Depende da perspetiva de cada um. Na minha perspetiva seria bom que 

aqueles que se quisessem declarar como objetores o pudessem fazer. 

Enf 5: Talvez. Para mim não. 
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 Enf 1:deve ser vigiado 

Enf 2: sim 

Enf 3: não sei 

Enf 4: sim 

Enf 5: sim 

Enf 1: Penso que o seu uso deve ser vigiado para que não seja usado mal. 

Enf 2: Talvez sim. 

Enf 3: Sinceramente, não sei. Penso que os enfermeiros também devem ser 

relembrados dos seus deveres. 

Enf 4: Sim 

Enf 5: Sim. 

 Enf 1: frequencia e casos 

em que é usado devem ser 

vigiados 

Enf 2: em casos onde a vida 

da criança esteja em risco 

Enf 3: não tenho casos em 

concreto 

Enf 4: quando usado para 

escaper ao trabalho e a 

responsabilidades 

Enf 5:não sei 

Enf 1: Pelos poucos conhecimentos que tenho acerca do assunto, não consigo dar 

uma resposta concisa a essa pergunta. Mas penso que deve se ter cuidado para que o 

enfermeiro não use o direito de objeção como desculpa para não trabalhar. Por isso 

a frequência e os casos em que é usado devem ser vigiados. 

Enf 2: Não faço ideia em que caso seria necessário, talvez em casos onde a vida de 

uma criança estivesse em risco. 

Enf 3: Não tenho casos em concreto. Mas acho que o enfermeiro pudesse 

exemplificar em que casos é objetor e assim seria mais fácil evitar que ele recorre-

se a esse direito sem caso de necessidade. 

Enf 4: Alguns profissionais podem usar da desculpa de serem objetores de 

consciência para escapar ao trabalho ou a responsabilidades. Nesses casos seria bom 

ter uma entidade que regulamentasse o seu uso. Penso que esses são casos que são 

resolvidos pelas autoridades locais, mas posso estar enganado. 

Enf 5: Não sei. 

 


