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“O propósito da ética não é sabermos o que é o bem, e sim fazer-nos bons.” 
Aristóteles 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 

 

 

A partir da análise de potenciais conflitos éticos inferidos de informações 
obtidas em prontuário de uma paciente internada no Centro de Terapia Intensiva 
do Hospital Universitário Antônio Pedro, este trabalho discorre sobre a 
necessidade da equipe médica se imbuir da responsabilidade pelas propostas de 
mudança de metas terapêuticas de curativas para paliativas, quando pertinentes, 
sem incorrer em unilateralidade. Para isso, enumera os elementos técnicos - 
provenientes da literatura médica - que poderão ser utilizados para a formulação 
de tais propostas, e apresenta a Ética Convergente, desenvolvida pelo filósofo 
Ricardo Maliandi e explicitada com o auxílio do médico Oscar Thüer no que 
tange à Bioética, como um valioso arcabouço teórico, efetivamente capaz de 
minimizar os conflitos dessa natureza, tanto os relativos ao caso em questão 
como os de qualquer outro caso conflitivo. 
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ABSTRACT 

 

 

Based on the analysis of potential ethical conflicts, inferred from 

information found in the medical records of a patient admitted in the Intensive 

Care Unit of Hospital Universitário Antonio Pedro, this work addresses how the 

medical staff must assume full responsibility for any proposals dealing with a 

switching in the therapeutic goals, from curative to palliative (if appropriate), 

without undue unilateralism. The method employed is the enumeration of 

technical elements - from the medical literature - which may be used for the 

formulation of such proposals, tempered by Convergent Ethics, developed by the 

philosopher Ricardo Maliandi and explained with the aid of the physician Oscar 

Thüer as refers to bioethics, presented here as a valuable theoretical framework 

which is actually able to minimize ethical conflicts, both relating to the specific 

case studied and to any other conflicted case. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Dizia Oscar Niemeyer: “toda escola superior deveria oferecer aulas de 

filosofia e história. Assim, fugiríamos da figura do especialista e ganharíamos 

profissionais capacitados a conversar sobre a vida” (NIEMEYER apud NOBLAT, 

2012). 

Esse anseio de integração entre “Humanidades” e “Ciência” permeia a 

Bioética desde o seu nascimento, concebida em 1971 por Van Rensselaer Potter 

como a ponte entre essas “duas culturas”: 

 

 If there are “two cultures” that seem unable to speak to each other- 

science   and humanities- and if this is part of the reason that the future 

seems in doubt, then possibly, we might build a “bridge to the future” by 

building the discipline of Bioethics as a bridge between the two cultures 

(POTTER,1971, p.vii).  

 

No âmbito da “Ciência”, os impressionantes avanços tecnológicos 

ocorridos nas décadas de 60 e 70 trouxeram consigo esperança e temores, com 

a eclosão de problemas éticos muito específicos vinculados à prática médica, em 

especial no que se refere a transplantes de órgãos, hemodiálise e o chamado 

“encarniçamento terapêutico” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 7-8).  

 E é isso o que seguimos vivenciando hoje: grandes avanços tecnológicos 

tornando os conflitos éticos cada vez mais complexos e de difícil solução. 



 

 

Os cursos de Medicina, embora formem profissionais que estarão em 

contato frequente com a doença e com a morte, dificilmente entregam à 

sociedade esse tipo de profissional que Niemeyer reivindica.   

 Não havendo nesses cursos uma formação suficiente em Humanidades, 

o estudante e, posteriormente, o médico, encontra dificuldades para lidar com 

conflitos éticos relacionados ao adoecer e ao morrer. 

Essa situação de tensão cotidiana pode levar o médico a duas atitudes 

prejudiciais: afastar-se de tudo o que há de humano nesses conflitos, 

contribuindo apenas com informações e ações técnicas, sem qualquer empatia 

com o paciente ou seus familiares ou, por outro lado, envolver-se de tal modo a 

ficar paralisado, sem saber como contribuir para a solução dos mesmos. 

Acreditamos que o estudo da Bioética, que reúne saberes diversos, mas 

especialmente biológicos e filosóficos, é o caminho para esclarecer e estimular 

os médicos a protagonizarem esses complexos conflitos.  

Especificamente, nossa proposta é trazer a perspectiva da Ética 

Convergente de Ricardo Maliandi para o dia a dia da prática médica, por 

reconhecermos ser aquela um material valioso, muito bem fundamentado e 

aplicável a esta.  

“La Bioetica fue mostrándose como um adecuado vehículo con que 

atender una necesidad práctica: la de hallar criterios razonables para tomar 

decisiones sobre investigacion médica y cuidado de la salud” (MALIANDI; 

THÜER, 2008, p. 8). 

A obra consultada de maior relevância para a confecção desta 

dissertação, a saber, “Teoría y Praxis de los Principios Bioeticos” é fruto concreto 



 

 

do diálogo entre aquelas duas culturas, pois Ricardo Maliandi é filósofo e 

especialista em ética enquanto que Oscar Thüer é médico e bioeticista. 

  

Reconocemos el carácter dialógico de la razón no solo embarcándonos   

en  la crítica dialógica a ideas que nos preceden, sino también 

elaborando el presente trabajo como resultado de nuestro próprio 

diálogo, entendido como diálogo entre la medicina y la filosofia 

(MALIANDI; THÜER, 2008,p.11).   

 

Esse esforço do filósofo Maliandi de se unir ao médico Oscar Thüer nessa 

difícil tarefa de esclarecer os princípios que devem nortear a prática médica, e 

como esses devem ser aplicados à mesma, está intrinsecamente ligado à obra 

daquele autor:   

 

                            La ética no enfrenta sólo el problema de la fundamentación, sino 

también el de la aplicación. Entonces es absolutamente imprescindible 

el diálogo interdisciplinario entre la filosofía y la ciencia, porque los 

filósofos no podemos opinar acerca de las ciencias concretas, 

específicas, técnicas, que correponden a los científicos, pero los 

científicos tampoco pueden dar indicaciones acerca de lo que legitima o 

justifica normas o valoraciones determinadas (MALIANDI apud 

FERNÁNDEZ, 2003, p. 26). 

 

Maliandi e Thüer integram a corrente principialista da Bioética, como 

também o fazem os conhecidos autores Beauchamp e Childress, que 

preconizam o uso dos princípios da Beneficência, Não-Maleficência, Autonomia e 

Justiça na análise dos casos conflitivos. 

Entretanto, percebemos que a argumentação daqueles autores tem 

melhor fundamentação e mais ampla aplicabilidade que a destes, sendo, 

portanto, mais esclarecedora e útil. 



 

 

A partir dessas ideias, nossa proposta é analisar o caso de uma paciente 

internada no Hospital Universitário Antônio Pedro com evolução clínica 

potencialmente geradora de conflitos éticos, visando à recomendação de 

caminhos de solução para os mesmos, protagonizados pela equipe médica, sob 

o prisma da Ética Convergente. 

 Certamente, outros cenários seriam possíveis para o desenvolvimento 

dessa análise, mas escolhemos esse por bem refletir a seguinte questão, 

relacionada ao rechaço do “encarniçamento terapêutico”: ainda que 

determinados recursos tecnológicos estejam disponíveis, quando podemos ou 

mesmo devemos deixar de utilizá-los?  

Exatamente por priorizarmos a utilidade deste trabalho na resolução de 

conflitos éticos que ocorrem no cotidiano de nossos hospitais, preferimos 

contextualizar a discussão dentro da perspectiva jurídica atual do Brasil. Assim, 

nosso intuito é propor caminhos compatíveis com a nossa legislação e nosso 

Código de Ética Médica. 

Além disso, levaremos em consideração a realidade do Sistema Único de 

Saúde, que também é a da Saúde Suplementar, na qual os recursos financeiros 

são limitadores das possibilidades de solução. 

Consideraremos também, como pressupostos, os mutáveis 

conhecimentos atuais da Medicina Ocidental, probabilística. Desde já, fazemos 

essa importante ressalva aos adeptos da mesma. 

Esperamos que, com esta discussão, os estudantes e médicos desejem 

aprofundar-se no tema, encontrando caminhos de solução para as diversas 

situações que sua própria prática lhes apresentará.  



 

 

 Sabemos que conflitos e dúvidas sempre existirão, mas se este trabalho 

puder trazer mais segurança e menos solidão nesse processo de tomada de 

decisão inerente à relação médico-paciente ou médico-família, terá cumprido seu 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1- OBJETIVO GERAL 

 

Difundir a bioética convergente de Ricardo Maliandi e Oscar Thüer como 

fundamentação teórica da formação continuada de estudantes de Medicina e de 

médicos, visto que percebemos nela um material mais completo, mais 

esclarecedor e, portanto, mais útil que a já disseminada proposta, também 

principialista, de Beauchamp e Childress.  

 

2.2- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Propor um caminho de decisão e minimização de conflitos éticos inferidos 

da análise do prontuário da paciente estudada, sob o prisma da bioética de 

Maliandi e Thüer, demonstrando assim um exemplo concreto de sua 

aplicabilidade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3- METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sendo aprovado 

sob o número 37658714.6.0000.5243.  

Após consultarmos os registros de evoluções médicas realizados pela 

Coordenação Clínica do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) entre os anos de 2009 e 2015, selecionamos 

um caso de uma paciente cuja evolução seria potencialmente geradora de 

conflitos éticos. 

 Partimos, portanto, para uma leitura reflexiva do prontuário médico da 

mesma, procurando detectar esses potenciais conflitos éticos. 

Buscamos nos aprofundar na proposta Bioética de Maliandi e Thüer, 

pormenorizada no livro “Teoría y Praxis de los Principios Bioeticos”.     

Concomitantemente, procuramos na literatura médica e de forma não 

sistematizada, artigos e livros que trouxessem elementos teóricos para a melhor 

compreensão do caso e propostas práticas para a condução de conflitos 

semelhantes. 



 

 

Com todas essas valiosas informações, construímos a nossa proposta 

para a condução daqueles conflitos inferidos da leitura do prontuário. 

Uma proposta que sublinha o protagonismo do médico na condução 

dessas situações e que acreditamos ser compatível com a fundamentação 

teórica de Maliandi e Thüer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4- RESULTADOS 

 

4.1- REVISÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO 

 

Paciente MMC, feminina, 59 anos, chega à emergência do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) com tosse produtiva, febre, dispneia e 

redução do volume urinário, com três dias de evolução. Ao exame, lúcida e 

orientada, desidratada, hipertensa, taquicárdica, taquipneica e com roncos e 

estertores crepitantes no hemitórax direito.  Passado de etilismo e tabagismo. 

Sem outras comorbidades diagnosticadas (negava uso regular de 

medicamentos).  

Exames complementares evidenciaram anemia, leucocitose, infiltrado 

alveolar com broncograma aéreo em ambos os pulmões e aumento das escórias 

nitrogenadas. Diagnóstico presuntivo: sepse pulmonar grave.  

Foram seguidos os procedimentos habituais para essa doença: coleta de 

material biológico para realização de culturas, reposição volêmica, 

antibioticoterapia e solicitação de vaga em terapia intensiva. 



 

 

O Serviço de Nefrologia, nesse primeiro momento, recomendou 

tratamento da insuficiência renal apresentada com reposição volêmica (a 

princípio com retorno da diurese) e solicitou ultrassonografia renal.  

Transferida ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do mesmo hospital ao 

terceiro dia da internação, estando lúcida e verbalizando suas necessidades, 

apresentando esforço respiratório com elevação da pressão arterial  sistêmica.  

Encontrava-se em uso de oxigênio suplementar sob máscara e 

nitroprussiato de sódio para controle pressórico.  

Devido ao esforço respiratório que apresentava, a equipe de intensivistas 

realizou a intubação orotraqueal da mesma, com o acoplamento ao suporte 

ventilatório (ventilação mecânica), logo após sua admissão.  

Com a sedação para a intubação, a pressão arterial diminuiu e, não sendo 

possível recuperá-la apenas com reposição volêmica, foi iniciado suporte 

hemodinâmico com noradrenalina.   

Não houve sucesso na introdução do cateter nasoentérico para nutrição. 

Portanto, solicitou-se endoscopia digestiva alta para posicionamento do mesmo 

sob visão direta.  

Ao ser realizado esse procedimento, observou-se uma lesão estenosante 

nos terços superior e médio do esôfago, com fístula traqueoesofágica (uma 

comunicação entre o esôfago e a traqueia). Realizada biópsia dessa lesão e 

enviada à análise histopatológica, que posteriormente confirmou um carcinoma 

epidermóide de esôfago localmente avançado, acometendo a traqueia.  

Essa nova informação introduziu uma mudança na impressão da equipe 

médica sobre o quadro clínico. Não se tratava apenas de uma pneumonia 



 

 

comunitária evoluindo para sepse ou choque séptico (infecção generalizada com 

colapso circulatório).  

Havia uma doença de base de mau prognóstico em curso, até então 

desconhecida. O avançar da neoplasia teria gerado a fístula que facilitara a 

grave pneumonia bilateral, provavelmente provocada pela aspiração traqueal de 

conteúdo alimentar.  

Apesar da gravidade do caso, com a antibioticoterapia e o suporte 

orgânico, observou-se retorno discreto da diurese, recuperação da pressão 

arterial (a noradrenalina foi suspensa) e melhora da função pulmonar, 

possibilitando o paulatino desmame do suporte ventilatório.  

Esse desmame, porém, encontrava-se prejudicado pelo edema 

generalizado para o qual evoluíra a paciente. Em vista disso, foi indicada a 

hemodiálise.  

Em paralelo a essas medidas, encontrava-se em aberta a definição da via 

alimentar da paciente, visto que a via enteral estava impossibilitada pela massa 

esofagiana e a realização de uma gastrostomia cirúrgica era arriscada naquele 

período de instabilidade hemodinâmica. Optou-se, portanto, pela instituição de 

nutrição parenteral total.  

Essa paciente chegou a ficar independente da ventilação mecânica, mas 

evoluiu com infecção pulmonar nosocomial.   

Novamente, a equipe médica retomou o tratamento intensivo com intuito 

de reverter mais essa grave infecção, causadora de novo choque séptico. 

Entretanto, dessa vez, a paciente rapidamente evoluiu para falência 

orgânica múltipla, seguida do óbito. 



 

 

Não constava em prontuário nenhuma diretriz sobre as preferências da 

mesma nesse contexto de doença grave e nenhum registro que sugerisse que 

seus familiares desejariam uma condução diferente do caso, devido ao 

reservado prognóstico da doença de base recém-diagnosticada (câncer de 

esôfago avançado). 

 

 

4.2- PRINCÍPIOS BIOÉTICOS, POR MALIANDI E THÜER 

 

A Ética Convergente é fruto do estudo e do trabalho de toda a vida de 

Ricardo Maliandi, influenciada pela Ética Material dos Valores de Hartmann e 

Scheler e pela Ética do Discurso de Karl Otto Apel. Representa a convergência 

destas duas éticas, que influenciaram o pensamento daquele autor 

contemporâneo (MISSERI, 2015, p. 208). 

A preocupação de Maliandi é a de desenvolver uma ética com forte 

fundamentação, entendida como o reconhecimento ou estabelecimento dos 

princípios que regem as ações morais, mas que ao mesmo tempo reconheça a 

conflitividade do ethos (MISSERI, 2015, p. 209). 

Maliandi reconhece a conflitividade a priori do ethos. Ela é a regra e não a 

exceção (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 115).   

Entende-se por ethos o conjunto de costumes, normas e orientações que 

regem as condutas humanas (MISSERI, 2015, p. 208). 



 

 

“Los actos morales unívocos son una abstracción. Todo acto moral (o 

inmoral) está necesariamente vinculado a una situación conflictiva” (MALIANDI; 

THÜER, 2008, p. 137).  

“Las normas y los valores de los individuos tienden a ‘chocar’, a entrar en 

conflicto, con las normas y valores de otros individuos e incluso en algunos casos 

con las normas y valores de uno mismo” (MISSERI, 2015, p. 208). 

“Hay conflictos entre deberes, entre valores, y entre deberes y valores, y, 

no obstante, cabe afirmar que al menos algunos deberes y algunos valores son 

objetivos. La clave está en que la conflictividad no excluye la objetividad” 

(MALIANDI; THÜER, 2008, p. 116). 

Discorrendo sobre a realidade da conflitividade a priori, rechaça tanto a 

visão rigorista kantiana de que os conflitos são aparentes (pois para Kant só 

poderia haver conflito entre dever e inclinação, sendo que esse se resolveria pela 

constante opção, ainda que difícil, pelo dever) quanto a visão relativista ou 

subjetivista de que os conflitos entre deveres ou entre valores não são aparentes 

e sim são reais mas, exatamente por isso, tanto os deveres quanto os valores 

são subjetivos ou relativos. 

“Casi todos los relativismos confunden la validez de las normas morales 

com la vigencia fáctica de las mismas”, afirma (MALIANDI APUD FERNÁNDEZ, 

2003, p. 30). 

Ele certamente admite que existam diferenças culturais, em relação a 

crenças morais, e delas se ocupa a ética descritiva, desde a perspectiva da 

antropologia cultural. 

Mas acrescenta que: 

 



 

 

El relativismo cultural –corriente en antropología– no es meramente una 

postura teórica, sino el resultado de la reiterada comprobación de un 

hecho.  Pero el grande y frecuente error  estriba en inferir del relativismo 

cultural un relativismo moral. Esa es una manera de cometer la “falacia 

naturalista”: Lo descriptivo puede ofrecer información valiosa a la 

reflexión normativa, pero no puede servirle de premisa. La vigencia 

fáctica debe distinguirse de la validez (MALIANDI APUD FERNÁNDEZ, 

2003, p. 29). 

 

Assim, para Maliandi, nem o rigorismo nem o relativismo. Esse filósofo 

reconhece que toda a moralidade é conflitiva, mas existem conflitos que são 

aparentes outros que são autênticos, alguns subjetivos e outros objetivos, assim 

como alguns que são contingentes e outros que são a priori.  

 Maliandi postula que é a razão (a racionalidade) que ajuda a distingui-los 

e a fornecer critérios para evitá-los, solucioná-los ou regulá-los. 

Afirma ainda que é uma exigência da razão reconhecer a conflitividade 

inevitável e procurar minimizá-la (MISSERI, 2015, p. 208). 

 E que os conflitos a priori -inevitáveis e insolúveis- podem ao menos ser 

minimizados (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 116-117). 

 Como em Kant se nota um sentimento de respeito pela lei moral, em 

Maliandi se nota o sentimento de rechaço pelo conflitivo (MISSERI, 2015, p. 

214). 

Portanto, a Ética Convergente reconhece a razão prática como a instância 

anti-conflitiva por excelência, entendida como um esforço por compensar a 

conflitividade (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 2003, p. 32-33). 

E esse esforço se concretiza na busca da convergência entre princípios, 

os quais chama de cardeais, e que deverão ser identificados na análise de cada 

caso conflitivo (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 116-117). 



 

 

Logo, além do reconhecimento da conflitividade do ethos, Maliandi e 

Thüer ressaltam a necessidade de se identificar princípios para a ação moral 

racional e razoável. Sendo assim, integram a corrente principialista da Bioética. 

 

Muchos prefieren prescindir de los “principios” y apelar para critérios           

diferentes. Los autores del presente libro no compartimos esa opinión. 

Creemos que los principios no son uma cuestión de “gustos” ni de 

opciones arbitrarias o temperamentales, sino que radican en la 

estructura misma de la razón. Es decir, si se quiere obrar de modo 

racional y razonable, hay que   hacerlo según determinados principios, 

aun cuando eventualmente no se sea conciente de ellos (MALIANDI; 

THÜER, 2008,p.8). 

 

 Nessa busca pelos princípios que determinam a ação moral, Maliandi 

confere novamente grande importância à razão, à racionalidade. Postula que os 

mesmos são inferidos das dimensões da razão. E essas são duas: dimensão 

fundamentadora e dimensão crítica. A razão é, portanto, bidimensional. 

 Para ele, a razão teria duas funções distintas: a busca da ordem ou da 

sistematização, com a consequente impugnação da conflitividade (concordando 

com Kant, ressalta a dimensão fundamentadora da razão e afirma que essa é a 

faculdade que proporciona os almejados princípios que guiam as ações morais) 

e o reconhecimento de que o conflitivo é inevitável (MALIANDI; THÜER, 

2008,p.9-10).  Assim, complementa esse extraordinário filósofo, 

sublinhando os limites dessa busca por fundamentos, na dimensão crítica.   

 A raiz etimológica da palavra crítica é separação.   “Es la razón misma la 

que separa lo que está a su alcance de lo que no está; la que encuentra y traza 

sus propios límites.” E também a dimensão crítica, como a fundamentadora, se 

expressa através de princípios (MALIANDI; THÜER, 2008,p.10). 



 

 

 Aspecto inovador e interessante da proposta de Maliandi é a sugestão de 

que, dessas dimensões da razão, pode-se inferir os princípios que regem a ação 

moral, os quais chama de cardeais.  Da dimensão fundamentadora, os princípios 

cardeais da Conservação e da Universalidade. Da dimensão crítica, os princípios 

da Realização e da Individualidade. 

Dessa forma, Maliandi procura responder a este questionamento: 

 

Qué princípios podrian proponerse en un pluriprincipialismo restringido 

en el que, a diferencia de lo que ocurre tanto en Ross, cuanto en 

Frankena, Beauchamp y Childress e incluso Gracia, se reconociera el 

carácter a priori de los pricipios y si, además se reconocieran las 

relaciones conflictivas entre ellos (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 2003, 

p. 32)? 

 

Ademais, Maliandi e Thüer reconhecem que os conhecidos princípios 

bioéticos (difundidos por Beauchamp e Childress, mas antecipados por outros 

pensadores) da Justiça, Não-Maleficência, Autonomia e Beneficência podem ser 

estudados e compreendidos como especificações daqueles princípios cardeais, 

respectivamente: Universalidade, Conservação, Individualidade e Realização 

(MALIANDI; THÜER, 2008,p.10 e 118).   

 Assim, avançam no esclarecimento de questões que frequentemente se 

formulam em relação aos citados princípios bioéticos, como sua fundamentação 

teórica e dificuldades na aplicabilidade dos mesmos (MALIANDI; THÜER, 

2008,p.10). 

 No que tange à fundamentação, irão postular que tais princípios, 

denominados por Beauchamp e Childress como prima facie (isto é, 

reconhecíveis à primeira vista), não o são por acaso, e sim porque são 



 

 

provenientes das dimensões da nossa racionalidade, como apontado acima 

(MALIANDI; THÜER, 2008, p. 113). 

 Quanto à aplicabilidade, diferem por observarem a conflitividade do 

ethos. Assim, por assumirem o caráter conflitivo a priori de toda discussão ética, 

Maliandi e Thüer discordam de Beauchamp e Childress - que ensinam que a 

situação em questão deverá indicar qual princípio deverá prevalecer sobre os 

demais – e sugerem que, quando da análise de algum caso específico 

(abordagem também preconizada pelos autores norte-americanos), nenhum 

princípio deverá ser voluntariamente preterido em favor de outro (MALIANDI; 

THÜER, 2008, p. 113-114).  

 Para Maliandi, Beauchamp e Childress “provisionalizan la aplicabilidad y, 

en consecuencia, ablandan excessivamente los fundamentos, se mantienen en 

el área endeble de las teorias relativistas” (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 2003, 

p. 31). 

Ou, com mais clareza, aqui se nota a importante discordância entre essas 

teorias: 

 

                               Estos autores norteamericanos conciben los “principios” como puntos 

de partida para orientar moralmente las acciones médicas. Su 

contribución, de indudable valor, no sólo para la bioética, sino también 

para la teoría ética en general, presenta sin embargo, a mi juicio, la 

deficiencia de que no brinda una justificación suficiente de los principios 

propuestos y, en relación con esto, los relativiza. No se trata sólo de 

que restringe su aplicabildad (la cual puede, y hasta debe, hacerse 

también desde posiciones no relativistas), sino de que los convierte en  

soportes poco confiables, de manera similar a lo que acaece cuando se 

recurre a “intuiciones” (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 2003, p. 30). 

 



 

 

A proposta de Maliandi se assemelha a de Beauchamp e Childress na 

medida em que propõem um pluriprincipialismo restrito. Apenas quatro princípios 

para Beauchamp e Childress e também quatro princípios para Maliandi, além do 

metaprincípio da convergência, proposto pelo último. 

Entretanto, Maliandi discorda desses autores quando afirmam que, 

dependendo da situação, haveria que se determinar o princípio que deveria 

prevalecer sobre os demais, pois isso conduz o agente moral ao débil terreno do 

relativismo, quando como recorremos a intuições. Propõe, em contrapartida, uma 

constante busca pela convergência entre os quatro princípios norteadores das 

ações morais. 

Reconhece o que chama de “incomposibilidad de los optimos”. Isto é, 

afirma que aplicar todos os princípios plenamente seria impossível. Por outro 

lado, acrescenta que “mas vale la simple indemnidad de los cuatro princípios que 

la contravención de uno solo” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 139). 

Assim, entendemos que esse autor nos orienta a buscar a convergência 

entre os quatro princípios e não uma determinação de qual princípio deverá 

prevalecer em cada situação, com prejuízo explícito e voluntário de qualquer um 

dos outros.   

“El a priori de la conflictividad tiene su contrapartida en un a priori de la 

exigencia de convergencia” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 136).  

“No es preciso demonizar la conflictividad, pero si minimizarla. Ella 

tampoco tiene que ser celebrada o preconizada, pero sí admitida (reconocida en 

su carácter inevitable)” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 137).  

 Como Maliandi reconhece de antemão que muitos conflitos jamais 

poderão se submeter à convergência, lhe interessa mais a compreensão da 



 

 

estrutura conflitiva do que a tentativa de convergência em si (MALIANDI; 

THÜER, 2008, p. 116).  

 Baseando-se na ideia de que a aplicação ótima desses quatro princípios é 

impossível (“incomposibilidad de los optimos”), aponta para a necessidade de 

detecção clara dos princípios em conflito (compreensão da estrutura conflitiva) e 

posterior busca da convergência entre os mesmos, podendo haver situações 

onde o caminho de convergência passará pela aplicação gradual desses 

princípios (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 116 e 145). 

Seguindo-se a Ética Convergente de Maliandi, três regras devem estar 

claras para aquele que se vê diante das situações conflitivas (MALIANDI; 

THÜER, 2008, p. 139):  

1) A já conhecida regra de ouro: procurar fazer ao outro aquilo que 

gostaria que o outro fizesse a si (em sua forma positiva, exposta no 

Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 12, mais ampla e exigente 

que a negativa: “não fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro 

fizesse a si”- Confúcio, Pítaco, Tobias). 

2) A regra de prata: a aceitação da diversidade, ou seja, a compreensão 

de que por vezes o que o outro deseja para si difere do que o próprio 

deseja para si. 

3)  A regra de bronze: está vinculada ao que Maliandi chama de 

“metaprincípio da convergência”. Percebendo a contraposição entre as 

regras de ouro e de prata, pois os interesses pessoais são diversos, 

Maliandi a descreve da seguinte maneira: 



 

 

“Trata de que tus intereses armonicen com los del otro, pero no tanto que 

ambos lleguen a olvidarse de que la armonia nos es estable” (MALIANDI; 

THÜER, 2008, p. 140).  

Ou, em outras de suas palavras: 

“Para lo que hás de hacer o dejar de hacer al otro, busca la armonía (o el 

consenso), pero mantén siempre un razonable grado de disarmonía (o de 

disenso)” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 140). 

“Haz (o deja de hacer) al outro lo que quisieras que el outro te hiciera (o 

dejara de hacer) a ti si tuviera tus mismos gustos” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 

140).  

Logo, a regra de bronze deixa transparecer que devemos procurar a maior 

harmonia ou o maior equilíbrio entre os quatro princípios, sabendo que essa 

harmonia não será nem perfeita e nem constante.  

Concluindo essa breve exposição da Ética Convergente, destacamos: 

- A conflitividade a priori como seu tema central 

- A prerrogativa da razão em tentar minimizá-la, através da  

- Busca da convergência entre os quatro princípios cardeais (inferidos das 

duas dimensões da razão: fundamentadora e crítica) 

- Na análise caso a caso. 

 

 

 

 

 



 

 

4.3- INFORMAÇÕES PROVENIENTES DA LITERATURA 

MÉDICA 

 

 

4.3.1- Classificação de pacientes com prognóstico 

reservado 

 

Jonsen e colaboradores acrescentaram à nossa reflexão uma interessante 

classificação do paciente quanto a seu prognóstico (JONSEN et al., 2012, p. 12-

17). 

Eles apontam que existem situações em que determinados tratamentos, 

embora disponíveis, simplesmente não são “medicamente indicados”. Essa 

expressão, na visão desses autores, “descreve o que um raciocínio clínico 

robusto determina como fisiológica e medicamente apropriado nas circunstâncias 

de um caso específico” (JONSEN et al., 2012, p. 11). 

 São situações em que “o paciente está tão gravemente doente ou 

lesionado que o julgamento clínico minucioso sugeriria que as metas de 

restauração da saúde e da função são inatingíveis” (JONSEN et al., 2012, p. 12). 

Essas situações seriam a do “paciente que está morrendo”, a do “paciente 

terminal” e a do “paciente incurável portador de enfermidade letal progressiva”. 

1-  Paciente que está morrendo: quando “as condições clínicas 

definitivamente indicam que os sistemas orgânicos estão se 

desintegrando rápida e irreversivelmente”. Nessa situação, “pode-se 



 

 

esperar que a morte ocorra em questão de horas”. Entendemos que esse 

momento corresponderia à falência orgânica múltipla. Nenhuma 

intervenção médica conhecida poderia reverter esse quadro. Aqui, a 

insistência por se manter tratamentos que visem prolongar a vida é 

claramente inútil. Ou fútil, para referirmo-nos ao conhecido termo 

“futilidade terapêutica”. Nesse caso, a futilidade é praticamente 

incontroversa. “Alguns autores utilizam a expressão ‘futilidade fisiológica’ 

para essa situação; alguns acreditam que seja a única situação em que a 

palavra futilidade deveria ser aplicada”, sem o risco de se negar a chance 

de oferecer ao paciente um tratamento com alguma probabilidade de 

sucesso, ainda que pequena (JONSEN et al., 2012, p. 12-13). 

Afirmam que “a futilidade fisiológica é uma justificativa ética para que o 

médico recomende a interrupção de todas as intervenções, com exceção 

daquelas que podem oferecer conforto” (JONSEN et al., 2012, p. 13). 

 

2- Paciente terminal: Segundo esses autores, “não existe definição clínica 

padrão de ‘terminal’”.  Defendem que esse termo só poderia ser utilizado 

quando os “clínicos com experiência esperam que o paciente morra de 

enfermidade letal, progressiva, apesar do tratamento apropriado, em um 

período de tempo relativamente curto, medido em dias, semanas, ou 

vários meses, no máximo”. Deve haver “evidências médicas e julgamento 

clínico de que a condição é progressiva, irreversível e letal” (JONSEN et 

al., 2012, p. 13-14). 



 

 

Esses autores reconhecem que há muito de subjetivismo nessa definição, 

ressaltando que estudos mostram que mesmo os mais experientes 

clínicos podem ser ou “abertamente pessimistas” ou “otimistas de forma 

imprópria”, não informando ao paciente e/ou familiares da morte iminente 

(JONSEN et al., 2012, p. 14). 

Entretanto, ressaltam que a Medicina tem se desenvolvido no sentido de 

fornecer bases mais “sólidas para o julgamento clínico”, reduzindo as 

incertezas em relação aos seus prognósticos (JONSEN et al., 2012, p. 

15). 

Logo, quando a equipe médica estiver diante de um caso em que se julga 

que “o princípio da beneficência, em seu sentido de ajudar a curar as 

condições que estão levando a morte, não é mais aplicável”, e “na 

ausência de preferências do paciente”, Jonsen e colaboradores afirmam 

que “a qualidade de vida e o uso apropriado de recursos se transformam 

em considerações éticas apropriadas”. Nessas circunstâncias peculiares, 

se poderá formular uma recomendação de omissão de algum tratamento 

para suporte à vida (JONSEN et al., 2012, p. 16).  

Enfatizam que a recomendação médica, nesses casos em que a 

probabilidade de sucesso de certo tratamento é tão baixa a ponto de ser 

quase impossível – e citam autores que delimitam tais tratamentos à 

probabilidade menor que 1% de sucesso – deve ser clara no sentido da 

limitação dos tratamentos intensivos, com a mudança da meta do 

tratamento do aumento da sobrevida para o conforto ou controle de 

sintomas, evitando-se o uso do termo “futilidade” no diálogo com a família, 



 

 

que pode remeter à ideia de que o médico desistiu do paciente (JONSEN 

et al., 2012, p. 18-23). 

 

Mais do que utilizar explicitamente a linguagem da futilidade, os 

clínicos devem levantar a questão do redirecionamento dos 

esforços de atendimento clínico para o conforto, porque o ônus 

de mais cuidados agressivos excede em muito as chances de 

beneficio. As vezes, os eticistas  referem-se a esse raciocínio 

como proporcionalidade (JONSEN et al., 2012, p. 24). 

 

A família, por sua vez, poderá aceitar ou não recomendações desse tipo. 

Pois o que se denomina “fútil” numa situação de suposta terminalidade 

(portanto, de incerteza probabilística) pode ser apenas de “baixa 

probabilidade de sucesso”. 

Sublinham a necessidade de se criar o espaço e o tempo adequados para 

esse tipo de discussão (JONSEN et al., 2012, p. 22-23).  

E ressaltam que, embora o termo “futilidade” tenha seu valor por introduzir 

uma nota de realismo ao excessivo otimismo médico, ele se refere a um 

“julgamento sobre probabilidades e sua precisão depende de dados 

empíricos resultantes de estudos clínicos e de experiência clínica” 

(JONSEN et al., 2012, p. 18). 

                       

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os médicos nunca deveriam invocar a futilidade, exceto no sentido de 

futilidade fisiológica, para justificar a tomada de decisão unilateral ou 

para evitar uma conversa difícil com a família. O julgamento de um 

médico de que um tratamento a mais seria fútil não justifica a conclusão 

de que o tratamento deve cessar; ao contrário, sinaliza que as 

discussões da situação com paciente e família são mandatórias. A 

futilidade nunca deve ser invocada quando o problema real for uma 

frustração com um caso difícil ou reflexo da avaliação negativa do 

médico sobre a futura qualidade de vida de um paciente (JONSEN et 

al., 2012, p. 23). 

    

3- Pacientes incuráveis com enfermidade progressiva letal: é aquele paciente 

portador de doença de mau prognóstico e sem possibilidade de cura. O 

paciente mais provavelmente irá morrer dessa doença ou de suas 

complicações em um prazo restrito, que depende da velocidade de 

progressão da mesma (normalmente descrita na literatura). São doenças 

que “seguem um curso de destruição gradual e, às vezes, oculta dos 

processos fisiológicos do corpo”. “A própria enfermidade ou algum 

distúrbio associado causará a morte” (JONSEN et al., 2012, p. 16). 

São exemplos algumas doenças neurológicas degenerativas como a 

Esclerose Lateral Amiotrófica e certas neoplasias malignas incuráveis. 

“Os pacientes portadores dessas doenças podem experimentar seus 

efeitos de forma contínua ou intermitente” (JONSEN et al., 2012, p. 16). 

Observam também esses autores: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os pacientes nessa condição não são terminais, mesmo que a 

enfermidade da qual sofram seja incurável. No entanto, podem, de 

tempos em tempos, experimentar episódios agudos e críticos que, se 

não forem tratados, levarão à morte. Quando tratados com êxito, os 

pacientes serão devolvidos à sua condição inicial. De certa forma eles 

são, a cada episódio, “potencialmente terminais”. Pode ocorrer, para 

esses pacientes e seus médicos, que os episódios críticos ofereçam 

uma oportunidade para terminar seu declínio progressivo.  

 

                            Em uma situação assim, os problemas exigem uma cuidadosa revisão 

das indicações médicas, pois o prognóstico de um paciente, com ou 

sem tratamento, deve ser claramente entendido. Contudo, as questões 

mais importantes concernem às preferências dos pacientes e à 

qualidade de vida (JONSEN et al., 2012, p. 17). 

 

Grifamos “preferência dos pacientes”, pois entendemos que uma decisão 

dessa ordem unilateral por parte da equipe médica poderá claramente ser 

considerada omissão de socorro ou negligência dolosa. Dialogar com o 

paciente ou seus representantes é fundamental.  

 

 

 

4.3.2- Escores e escalas que auxiliam na classificação de 

pacientes quanto ao prognóstico  

 

Para classificar um paciente como terminal, a Medicina não leva em conta 

apenas a doença, seu reservado prognóstico e o tempo de sobrevida descrito na 

literatura (que é probabilístico, ou seja, sempre refletirá uma média dos muitos 

casos, que nunca são idênticos).  



 

 

Levam-se em consideração, ao mesmo tempo, podendo-se fazer uso das 

escalas de avaliação funcional, as condições clínicas do doente em si: seu 

estado nutricional e funcional, suas comorbidades e sua condição fisiológica 

(CARVALHO; PARSONS, 2012, p. 33-34). 

São as chamadas escalas de terminalidade, úteis instrumentos para a 

avaliação clínica da expectativa de vida dos portadores de enfermidade incurável 

em estágio avançado. 

Portanto, é recomendável levar em consideração não apenas dados 

temporais probabilísticos para se afirmar que determinado paciente é terminal, 

mas também dados funcionais que a mesma literatura nos oferece como a 

“Palliative Performance Scale” (largamente utilizada hoje pelos Oncologistas), 

adaptação  moderna da escala de Karnofsky de 1940, que visa a avaliação 

objetiva da funcionalidade do paciente com doença maligna (CARVALHO; 

PARSONS, 2012, p. 33-34). 

A literatura médica também oferece os escores de prognóstico, como o 

conhecido APACHE (Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation), 

frequentemente utilizado na Terapia Intensiva (JONSEN et al., 2012, p. 15).  

. Eles visam quantificar a severidade da doença caso a caso, utilizando 

parâmetros clínicos e laboratoriais do próprio paciente, traduzindo-os em uma 

equação matemática cuja solução é a probabilidade de mortalidade hospitalar do 

paciente (ZIMMERMAN et al., 2006, p. 2517). 

Entendemos que tanto aquelas escalas de funcionalidade quanto os 

escores de prognóstico (ambos aplicados a um doente específico, de acordo 

com os elementos clínicos que ele oferece), ajudam os médicos de forma mais 



 

 

objetiva a julgar cada caso individualmente e, a partir daí, a melhor inferir as 

chances de sucesso de determinada intervenção. 

 

 

4.3.3- Definição de Cuidados Paliativos 

 

Difícil a tarefa de se definir o que é um Cuidado Paliativo. 

O verbo paliar provém do latim palliare, que significa disfarçar ou 

dissimular, sendo usado em português no sentido de remediar provisoriamente 

ou aliviar (FERREIRA, 1999, p.1479) 

 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, revista 

em 2002, Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a 

qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam 

doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e 

alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 

tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e 

espiritual (CARVALHO; PARSONS, 2012, p. 26). 

 

Parece-nos que essa visão abrangente dos Cuidados Paliativos, proposta 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) tem alguma utilidade, pois 

defendemos que o médico deve estar atento não apenas aos aspectos 

biológicos, mas também aos aspectos psicossociais e espirituais que 

acompanham seus diagnósticos.  

E quando se trata de doença de prognóstico reservado, independente do 

desfecho, ainda mais atento deverá estar o médico à qualidade de vida dos 



 

 

pacientes e familiares próximos, procurando prevenir e aliviar os sofrimentos de 

qualquer natureza, utilizando sua liderança junto à equipe multidisciplinar. 

Entretanto, reconhecemos algumas dificuldades inerentes a essa 

definição.  

Doenças crônicas que podem ser facilmente controladas com 

medicamentos como hipertensão arterial sistêmica e diabete melito, em certo 

sentido, ameaçam a continuidade da vida, contribuindo, por exemplo, com a 

fisiopatogenia de um infarto do miocárdio.   

Do mesmo modo, uma infecção aguda, como a gripe causada pelo vírus 

Influenza, pode levar ao óbito rapidamente apesar de todos os recursos 

disponíveis na Medicina moderna. Portanto a Gripe e outras doenças agudas 

também ameaçam a continuidade da vida.  

Assim que, embora seja plausível, mesmo para uma infecção aguda, 

diferenciar tratamento curativo de tratamento para controle de sintomas – afinal, 

além de um antimicrobiano, prescrevemos analgésicos e antitérmicos diante 

desse tipo de doença – sugerimos que o termo “Cuidado Paliativo” seja 

reservado para os portadores de doença letal e progressiva, para os quais os 

recursos da Medicina  (no que tange à cura ou ao menos ao controle eficiente) e 

do próprio organismo já se esgotaram.   

Mesmo porque esse é um termo frequentemente associado à 

irreversibilidade ou incurabilidade das doenças. E a Gripe ou outras doenças 

agudas, embora potencialmente fatais, frequentemente têm resolução, seja 

espontânea, seja com uso do amplo arsenal terapêutico curativo da Medicina 

moderna, e as doenças crônicas controláveis, como hipertensão ou diabete, 



 

 

apresentam evolução lenta e podem ser suficientemente bem controladas 

também com os recursos terapêuticos atuais.  

 

A medicina paliativa é a especialidade médica cuja atuação consiste em 

propiciar a melhor qualidade de vida possível para aqueles pacientes com 

doença muito avançada, sem qualquer possibilidade de cura ou reversão 

da sua condição de saúde, por meio de técnicas que aumentem o 

conforto, mas que não interfiram com a sobrevida (FREITAS et al, 2006, 

p. 1080).  

 

Nesse sentido, sublinhamos que o Código de Ética Médica (CEM) do 

Brasil de certa forma incorpora o termo “Cuidados Paliativos” com essa visão 

mais restrita e voltada aos casos supostamente terminais, alternativamente à 

ampla (e, por vezes, geradora de dúvidas) definição da OMS.  

 

Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer 

todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 

diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 

consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua 

impossibilidade, a de seu representante legal (Código de Ética Médica, 

2010, art.41, parágrafo único). 

 

Exatamente por isso, pelo fato desse termo, embora necessite de 

melhores especificações (como a proposta acima), já estar incorporado ao nosso 

código de ética, optamos por insistir em sua utilização neste nosso trabalho. 

 

 

 



 

 

4.3.4- Propostas de mudança de meta terapêutica de 

curativa para paliativa na Terapia Intensiva 

  

A leitura de Piva e colaboradores, autores que demonstram interesse em 

questões bioéticas relativas à Terapia Intensiva Pediátrica, foi proveitosa na 

medida em que descrevem o processo que denominam inversão de 

expectativas, relacionado ao prognóstico de pacientes que evoluem mal apesar 

do uso apropriado dos recursos disponíveis.  

Esses autores também ressaltam a necessidade de ambiente propício ao 

diálogo entre equipe médica e familiares para a formulação de propostas de 

mudança de meta terapêutica.   

Segundo esses autores, o APACHE e outros escores de prognóstico 

deverão ser utilizados como preditores dos desfechos adversos, ressaltando que 

os mesmos vêm sendo aprimorados no intuito de reunir os elementos capazes 

de prevê-los com cada vez mais precisão (PIVA; CARVALHO, 1993, p. 129). 

Para esses autores: 

Existe um determinado momento na evolução de uma doença que, 

mesmo que se disponha de todos os recursos, o paciente não é mais 

salvável, ou seja, está em processo de morte inevitável. Este conceito 

não abrange apenas a potencialidade de cura ou reversibilidade de uma 

função orgânica atingida, mesmo tratando-se de órgão nobre. Refere-se 

àquele momento em que as medidas terapêuticas não aumentam a 

sobrevida, mas apenas prolongam o processo lento de morrer. A 

terapêutica, neste caso, torna-se fútil ou pressupõe sofrimento. Neste 

momento, a morte não mais é vista como um inimigo a ser temido e 

combatido, muito pelo contrário, deve ser bem-vinda e recebida como 

um amigo que trará alívio aos sofrimentos (PIVA; CARVALHO, 1993, 

129). 

 



 

 

Entendemos que esses autores estão se referindo ao que chamamos de 

mudança da meta do tratamento – de se buscar sobrevida a se priorizar o 

conforto- quando o paciente se encontra evoluindo para a terminalidade. 

Tratar-se-ia de, nessa situação - que pensamos ser mais um processo que 

um momento de inversão de expectativas – propor ao paciente/família a 

mudança de um tratamento prioritariamente intensivo para prioritariamente 

paliativo: controle de sintomas, ou conforto físico, psíquico e espiritual.  

Piva e colaboradores ressaltam dois aspectos fundamentais desse 

processo de mudança na meta terapêutica: a realidade de que essa decisão se 

constrói paulatinamente dentro da equipe médica (e somente depois de 

alcançado o consenso sobre a “futilidade terapêutica” deve-se transmitir ao 

paciente/família essa impressão) e a necessidade de uma escuta atenta e 

comunicação clara com os familiares: 

                                 O consenso sobre a irreversibilidade é, muitas vezes, um processo 

lento a ser alcançado dentro da própria equipe médica. Informações 

antagônicas e perspectivas conflitantes por parte de membros da 

equipe médica em relação às possibilidades terapêuticas pode ser um 

fator desagregador e causador de muita ansiedade que influenciará 

todo o longo caminho que virá posteriormente. Portanto, antes de obter-

se o consenso na equipe médica, esse ambiente de incerteza não 

deveria ser estendido à família. (PIVA; GARCIA; LAGO, 2011, p.81) 

 

                                 Para conduzir esse processo, a equipe médica deve manter um 

ambiente de confiança, respeito, solidariedade e propício para o 

entendimento. É o momento de escutar muito, responder de forma 

objetiva, direta e o mais simples possível aos questionamentos, 

evitando o jargão técnico e a imprecisão estatística que não contribui 

em nada nesse momento. Deve-se ter bem claro que cada pessoa (ou 

família) tem o seu tempo de convencimento (PIVA; GARCIA; LAGO, 

2011, p.81-82). 

 



 

 

 

 

 Mais uma vez, recordamos o posicionamento de Jonsen a respeito da 

futilidade terapêutica, entendida como um “tratamento não efetivo ou não 

benéfico”. Ao se alcançar o consenso sobre a futilidade de algum tratamento, a 

recomendação da equipe (no sentido de limitação da terapêutica intensiva e 

aprimoramento da terapêutica paliativa) deverá ser clara, em “uma atmosfera de 

negociação ou mediação aberta, em vez de confrontação” (JONSEN et al., 2012, 

p. 18 e 23). 

Com isso, evita-se outra atitude inconveniente nesses difíceis momentos: 

hipervalorizar a autonomia do paciente que está apenas representada por seus 

familiares, sendo, portanto, uma autonomia limitada. O médico deve estar 

preparado para discutir com a família os prós e os contras de cada uma das 

abordagens (intensiva versus paliativa). Deve ouvir a família e dar tempo para a 

compreensão e assimilação dos conceitos. Mas não deve deixar a decisão 

unicamente a cargo da família, que poderá, posteriormente, se sentir culpada por 

sua decisão (PIVA; GARCIA; LAGO, 2011, p. 82). 

Embora o Código de Ética Médica do Brasil só respalde a mudança da 

meta terapêutica para paliação quando o paciente já foi classificado como 

terminal, a realidade das doenças de mau prognóstico e da provável inutilidade 

dos recursos de alta tecnologia para essas (acrescida do sofrimento causado) 

vêm motivando algumas propostas de limitação de terapêutica intensiva também 

nesses casos.  

 “A presença de discussões sobre interrupção de medidas terapêuticas em 

pacientes sem expectativa de cura mostrou-se rotineira nesse meio (terapia 



 

 

intensiva), acompanhando uma tendência nacional e internacional” (ATHANAZIO 

et al, 2005, p. 183). 

Além das já conhecidas “ordens de não reanimar” ou “ordem para não 

ressuscitar” (JONSEN et al., 2012, p. 24), vem se tornando frequente a 

codificação dos pacientes, de acordo com sua doença de base e da baixa 

probabilidade de sucesso das medidas terapêuticas de suporte vital intensivo.  

A leitura de Azoulay e colaboradores, com publicações voltadas para a 

Oncologia, referentes a pacientes com doença de base de prognóstico 

reservado, que em algum momento de sua evolução precisam de suporte 

intensivo, nos foi muito útil por indicar algumas propostas concretas de condução 

de casos que geram dúvidas quanto à limitação do tratamento intensivo. 

Eles propõem uma interessante classificação dos pacientes oncológicos à 

admissão em centros de terapia intensiva. Dependendo do prognóstico, a 

admissão poderá ser classificada desde plena até paliativa, passando por 

estágios intermediários, como uma internação que vise à reversão da disfunção 

orgânica em um prazo determinado. Caso o paciente não responda, poder-se-ia 

propor ao paciente ou seus substitutos a mudança da meta terapêutica para a 

paliação (AZOULAY et al, 2005).  

Notamos que Azoulay versa sobre pacientes com neoplasias incuráveis 

com prognóstico mais ou menos reservado e que, em sua evolução, apresentam 

alguma complicação que os levam à terapia intensiva. Ou seja, complicação 

ameaçadora à vida. Portanto, baseados no prognóstico da doença de base, 

classificam o paciente à entrada no CTI, para um uso mais racional dos recursos 

disponíveis. 



 

 

Entendemos que esses pacientes, quando ainda não classificados como 

terminais, enquadrar-se-iam na terceira categoria descrita por Jonsen: pacientes 

incuráveis com enfermidade progressiva letal. São aqueles que, de tempos em 

tempos, apresentam complicação aguda, podendo evoluir, nessa ocasião, para a 

terminalidade.  

Sublinhamos que todos esses autores afirmam que as propostas da 

equipe médica devem ser claramente entendidas pelo paciente ou sua família, 

sendo o aval dos mesmos imprescindível para a limitação da terapêutica 

intensiva.  

 

 

4.3.5 – Dados probabilísticos relacionados à paciente em 

questão 

 

Houve necessidade de se recorrer aos dados probabilísticos da literatura 

médica para a melhor compreensão do prognóstico da paciente em questão.  

Autores como Thuler e colaboradores trouxeram informações sobre a 

expectativa de vida de pacientes portadores da doença da paciente estudada 

(neoplasia maligna de esôfago em estágio avançado). 

A sobrevida média de pacientes com essa doença nesse estágio é de 

quatro a seis meses, independente do tratamento (THULER; FORONES; 

FERRARI, 2006). 



 

 

  Esses mesmos autores informam que a sobrevida em cinco anos dos 

pacientes com neoplasia de esôfago localmente avançada só ocorre em 10%-

15% dos casos (THULER; FORONES; FERRARI, 2006).  

Segundo o American Joint Committee on Cancer, o carcinoma 

epidermóide de esôfago com invasão de traqueia (estágio T4b) é irressecável. 

Assim, qualquer tratamento, nesse estágio, tem por objetivo o controle de 

sintomas e não a cura da neoplasia (EDGE, 2010, p. 103). 

A presença da fístula complica ainda mais o prognóstico, sendo uma 

contraindicação relativa à quimioterapia ou à radioterapia (ISHIDA et al, 1996, p. 

310). 

Esses dados, embora claramente associados a estatísticas e 

probabilidades, nos indicaram o quão avançada estava a doença de base da 

paciente em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5- DISCUSSÃO 

5.1- ENTENDENDO A ESTRUTURA CONFLITIVA PARA SE 

PROPOR CAMINHOS DE SOLUÇÃO 

 

O ser humano é chamado a decidir a todo custo. Optar entre um ou outro 

valor, um ou outro dever, constantemente. Nem sempre essas escolhas se 

fazem de forma consciente.  

Mas, frequentemente, estamos escolhendo e confrontando valores e 

deveres para realizar nossas escolhas. Não agir também é, na realidade, uma 

decisão da vontade. Uma escolha que emerge do confronto entre valores e/ou 

deveres. 

  

Alli donde el valor está, en una situación, contra el valor, no hay 

salida libre de culpa, pues el hombre tampoco puede abstenerse 

de la decisión. Tiene que elegir de um modo u otro, y también la 

inacción es uma decisión positiva. Justamente esto es lo que 

significa ‘estar em situación’: tener que elegir a toda costa. El 

hombre, entonces, está en realidad constantemente ante la 

necesidad de resolver conflictos, de decidirse de tal modo que 

pueda hacerse cargo de la culpa. Su destino es no poder escapar 

totalmente de la culpa. (HARTMANN, 1962, p.295 apud 

MALIANDI;THÜER, 2008, p. 115) 

 



 

 

A realidade da prática médica implica em decisões habituais de 

maior ou menor dificuldade, mas que sempre carregam grande relevância 

por influenciarem diretamente a vida e a saúde das pessoas.  

Quando essa decisão se dá diante de situações extremas, como as 

tratadas nesse estudo, o médico, detentor do saber científico sobre a 

doença e por isso mesmo também ciente de que tal saber é limitado, 

precisa esforçar-se por manter a objetividade e a clareza de pensamento e 

de palavra ao dialogar com o paciente ou seus familiares. 

Precisa, portanto, aprender a detectar os princípios e valores que 

influenciam suas propostas e os que eventualmente motivam a recusa de 

seus interlocutores em aceitá-las. 

Na linguagem de Maliandi, precisa aprender a reconhecer a 

estrutura dos conflitos nos quais está envolvido profissionalmente. 

 Como exemplo de conflitos relacionados à prática médica, 

verificamos que qualquer medicamento pode trazer efeitos colaterais. 

Assim, o clínico ponderará o risco e o benefício, decidindo por prescrevê-

lo ou não. 

 Na linguagem de Beauchamp e Childress, esse conflito do risco 

versus benefício é expresso como o conflito entre os princípios da Não-

Maleficência versus Beneficência (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 72).  

Na Ética Convergente de Ricardo Maliandi, como- Conservação 

versus Realização (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 132).  

Existem muitas outras situações conflitivas na Medicina, certamente 

não tão habituais, nas quais devemos identificar os princípios que estão se 

contrapondo. 



 

 

É frequente a dúvida sobre prescrever ou não algum medicamento 

de custo elevado, quando o paciente é muito idoso ou tem uma doença de 

base de mau prognóstico. Existe aqui um conflito entre Beneficência e 

Justiça. Ou, para utilizarmos a linguagem de Maliandi, entre Realização e 

Universalidade (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 119).  

O conflito entre Universalidade e Individualidade (Justiça versus 

Autonomia) poderia ser exemplificado com a cada vez mais frequente 

situação na qual um usuário do Sistema Único de Saúde, não 

conseguindo ser satisfatoriamente atendido, recorre ao Judiciário e 

consegue dessa forma resolver sua demanda pessoal, em detrimento de 

outros com a mesma demanda, que seguem “aguardando na fila”, como 

se diz popularmente. 

 Já o conflito entre Universalidade e Conservação (Justiça versus 

Não- Maleficência) estaria talvez representado nos episódios históricos de 

vacinação compulsória, nos quais, pelo bem do coletivo, os agentes de 

saúde pública não divulgavam os potenciais efeitos colaterais das 

mesmas.   

Nessa mesma situação encontra-se também implícito o conflito 

entre Individualidade e Conservação (Autonomia versus Não-

Maleficência), pois ao se obrigar um indivíduo a receber determinada 

vacina, retira-se dele a parcela de responsabilidade pela decisão que 

poderá vir a afetar a sua integridade física, ainda que raramente. 

Finalizamos esses exemplos de conflitos inerentes à prática médica 

recordando a recorrente dúvida entre se transfundir ou não um paciente 

Testemunha de Jeová. Essa situação tem como pano de fundo um conflito 



 

 

entre a Autonomia (do paciente) e a Beneficência médica. Na linguagem 

de Maliandi, esse é um conflito entre os princípios da Individualidade e da 

Realização (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 181).  

Ressaltamos que o médico, um profissional que, pelas exigências 

da profissão, está habituado a detectar e resolver problemas, deverá 

sempre se policiar para não sobrepujar a autonomia do paciente.  

Essa atitude somente se justifica como exceção, como nas 

urgências, pois corresponde a ignorar a “Regra de Prata” incorporada por 

Maliandi (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 139).  

Devemos, cada vez mais, compreender que tanto a Beneficência 

quanto o respeito pela Autonomia visam os melhores interesses do 

paciente. 

Frisamos, portanto, que o médico precisa estar atento para 

identificar os valores e princípios que estão em conflito em cada situação 

desse tipo, ao invés de agir de forma autocrática, com opção unilateral 

pela Realização ou Beneficência, numa atitude de “paternalismo médico” 

que, na terapia intensiva, poderá direcioná-lo a um “encarniçamento 

terapêutico” (quando insiste em tratamento curativo pleno sem nem 

mesmo consultar os valores do paciente ou família) ou, no outro extremo, 

imbuindo-se da Autonomia ou da Individualidade que não cabe a si e sim 

ao paciente (quando opta pela mudança unilateral da meta terapêutica 

para a paliação, talvez por fazer juízos sobre a baixa qualidade de vida do 

paciente, caso o mesmo sobreviva).  



 

 

Ressaltamos aqui o esforço que a equipe médica deve fazer para, 

racionalmente, minimizar os conflitos. Ela é quem tem o domínio técnico 

da situação. 

“La función de la razón, en fundamentación, no es solo la de 

resolver conflictos, sino también la de evitar conflictos (latentes), o 

situaciones capaces de engendrar conflictos” (MALIANDI; THÜER, 2008, 

p. 145).  

Maliandi nos ensina ainda que a conflitividade entre os princípios é 

a regra, e que a busca da convergência entre eles deverá ser a atitude 

habitual do médico. Numa interessante analogia com a Medicina, explica 

que os conflitos não são a patologia da moralidade e sim sua fisiologia 

(MALIANDI; THÜER, 2008, p. 182). 

Explica, também, que o primeiro passo é a detecção dos princípios 

que estão em conflito para, posteriormente, se buscar uma solução do 

mesmo, sem que se aniquile nenhum dos princípios envolvidos, para que 

estes possam ser todos aplicados, ainda que gradualmente, em cada 

circunstância (MALIANDI; THÜER, 2008, p.144-145). 

“La aplicabilidad de los principios es tanto más fácil cuanto menor 

sea la intensidad de lo conflicto” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 183).  

Sendo assim, reforçamos a necessidade da análise técnica 

minuciosa de cada caso quanto ao seu prognóstico e o estabelecimento 

do consenso dentro da equipe médica, passando pela compreensão da 

estrutura conflitiva em questão, antes de levar qualquer dilema para os 

pacientes ou suas famílias. 



 

 

5.2- APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA LITERATURA 

MÉDICA E DA ÉTICA CONVERGENTE À PACIENTE EM 

QUESTÃO  

  

Conforme explicitado acima, a literatura médica traz dados probabilísticos 

bastante pessimistas em relação à neoplasia de esôfago já complicada por 

fístula traqueoesofágica. 

Entretanto, as estatísticas não são capazes de apontar quais pacientes 

terão os piores e quais terão os melhores desfechos. Logo, se dez por cento dos 

pacientes com doença nesse estágio sobrevive cinco anos, nossa paciente 

poderá representar um desses casos.  

Os dados probabilísticos relacionados à doença deverão ser matizados 

com os dados clínicos e funcionais do indivíduo doente, podendo-se utilizar, 

como auxílio à objetividade, os escores de prognóstico e as escalas de 

terminalidade.  

Vale notar que, aparentemente, essa paciente, antes de contrair a 

pneumonia que a levou ao hospital, seguia sua vida com independência e 

autonomia. Nem ela, nem seus familiares, nem a equipe médica que a recebeu 

sabiam que havia uma doença de base de mau prognóstico em curso.  

Embora a doença de base estivesse muito avançada (e provavelmente 

esse avanço tenha sido o facilitador da complicação aguda), a gravidade e 

disfunção orgânica por ela apresentadas seriam mais facilmente explicadas pelo 

choque séptico pulmonar do que pela neoplasia que se desenvolvia silenciosa e 

cronicamente neste organismo. E choque séptico, embora grave, é curável. 



 

 

Este caso foi escolhido precisamente por essa peculiaridade: as metas 

terapêuticas deveriam ser definidas para uma paciente com choque séptico de 

origem pulmonar, necessitando de suporte vital avançado o qual lhe foi oferecido 

dentro do ambiente da terapia intensiva, no qual foi feito o diagnóstico (até então 

oculto) de uma neoplasia incurável, que muito provavelmente propiciou essa 

complicação aguda. 

A realidade é que ela possuía uma doença de base de prognóstico 

reservado, complicada por doença aguda (choque séptico) cuja reversibilidade 

dependeria de tratamento intensivo de alta tecnologia.  

Assim, a paciente melhor se enquadra no terceiro tipo proposto por 

Jonsen: paciente incurável com enfermidade progressiva letal (neoplasia de 

esôfago localmente avançada) que, no curso já avançado de sua doença, 

apresenta uma complicação aguda. 

Jonsen e colaboradores, em sua explanação sobre essa categoria de 

pacientes, lembram a antiga máxima médica de que “A pneumonia é a amiga da 

pessoa idosa” (JONSEN et al, 2012, p. 17). 

Compreendemos essa afirmação da seguinte maneira: ao assumirmos 

que o processo de envelhecimento é progressivo e inexorável, e que das 

consequências do mesmo só escapa quem morre jovem, uma infecção letal 

(como a pneumonia) poderá ceifar a vida do idoso antes que o mesmo 

experimente outras consequências mais sofridas, intimamente relacionadas ao 

envelhecimento, como as fraturas, a demência e todo o tipo de deterioração 

orgânica que gere disfunção, dependência ou dor. 

Certamente, essa afirmação, atribuída a William Osler, ao final do século 

XIX e início do XX, precisa ser contextualizada à sua época, era pré-antibiótico e 



 

 

com poucos recursos para a manutenção da saúde e da independência da 

pessoa que envelhece.   

É impensável negar um antibiótico a um paciente apenas por este ter 

idade avançada. Essa consideração, a nosso ver, reflete uma visão positiva 

sobre a morte de causa natural e inevitável (visto que havia poucos recursos 

disponíveis à época para se debelar uma pneumonia), antes da ocorrência do 

penoso declínio funcional associado ao envelhecimento naquele contexto 

histórico. 

 Essa consideração sobre doença aguda que interrompe o declínio 

funcional poderá nos ser útil atualmente, quando estamos diante de um paciente 

portador de doença incurável, progressiva e letal, cujos desfechos evolutivos são 

conhecidos e temidos através da literatura médica bem consolidada. 

Assim, caso a nossa paciente estivesse ciente de seu diagnóstico e 

prognóstico, estando já apresentando uma complicação decorrente de um 

notório avanço dessa neoplasia, não seria de se surpreender que preferisse não 

receber nenhum tratamento intensivo, supondo que esses requerem 

frequentemente procedimentos invasivos e potencialmente dolorosos. 

Dentro daquela categorização, Jonsen nos ensina que cada intercorrência 

potencialmente letal poderá ser uma oportunidade para se conversar com o 

paciente sobre seus desejos de ser ou não tratado da mesma. Pois “o paciente 

se torna, de tempos em tempos, potencialmente terminal” (JONSEN et al, 2012, 

p. 17). 

Entendemos que, dependendo da forma como o paciente sinaliza seu 

enfrentamento em relação à deterioração causada pela doença, essa conversa 



 

 

será ou não indicada, visto que o papel do médico seria de ajudar a resolver os 

conflitos e não criar conflitos até então inexistentes. 

Deverá o médico, portanto, acolher essa sinalização no sentido de 

limitação terapêutica, ponderando-a com o paciente, informando com clareza os 

dados científicos pertinentes e partilhando o que achar conveniente de seus 

próprios valores, dentro dos limites do aceitável na boa relação médico/paciente, 

sem qualquer imposição ou constrangimento.  

Repetimos que o médico deverá evitar que os juízos negativos sobre a 

subjetiva qualidade de vida do paciente com esse tipo de neoplasia influenciem 

sua conduta profissional. 

Nesse ponto, sublinhamos também o valor da autonomia do médico, que 

nunca deverá ser obrigado a agir ou omitir de forma contrária aos seus próprios 

valores. Entretanto, com altruísmo e empatia, deverá buscar, junto ao paciente, a 

solução mais adequada para sua demanda.  

Com isso, ressaltamos, nessa última categoria de pacientes proposta por 

Jonsen e colaboradores, o direito do paciente de não receber um tratamento 

intensivo (frequentemente invasivo), apenas paliativo, quando sua doença de 

base tem prognóstico sombrio, encontra-se em fase avançada e ele enfrenta 

alguma intercorrência potencialmente letal.  

  Destacamos aqui a diferença moral de se recomendar mudança da meta 

terapêutica no caso do paciente já classificado como terminal (onde se supõe, 

com embasamento não apenas nos dados estatísticos relacionados à doença, 

mas também em evidências clínicas e funcionais, que o tratamento tem pouca ou 

nenhuma chance de sucesso) em contraste com esses casos, em que o que se 

busca ao se aventar tal mudança é um caminho alternativo ao descrito na 



 

 

literatura médica (probabilística) quanto ao prognóstico muito reservado de 

determinadas doenças.  

Dentro dessa perspectiva, e retornando ao caso da nossa paciente, 

entendemos que, havendo razoáveis chances de reversibilidade da complicação 

aguda (choque séptico), os tratamentos intensivos deverão ser oferecidos à 

paciente, salvo haja solicitação da mesma em contrário (o que, aparentemente, 

não ocorreu).  

 A seguir, exporemos alguns potenciais conflitos relacionados ao caso, 

pois entendemos que o primeiro passo para a solução dos mesmos é a sua 

detecção para que, posteriormente, seja possível a proposta da convergência.  

Vale ressaltar que nossa posição de julgar o caso clínico a posteriori é 

cômoda, pois já conhecemos o desfecho do óbito. Os intensivistas envolvidos 

não o conheciam. 

 Assim, feitas essas ponderações, optamos por, didaticamente, dividir a 

análise do caso em dois momentos: 

1- Quando a paciente se apresenta ao setor de terapia intensiva, recebe o 

suporte orgânico respiratório e circulatório e, posteriormente, é diagnosticada 

com a neoplasia avançada. 

          Após o diagnóstico da tão grave e avançada doença de base, é possível 

supor que a equipe médica teve dúvidas quanto à pertinência de se insistir na 

meta curativa do choque séptico (com manutenção e acréscimo de suporte vital, 

ou seja, além da manutenção das aminas vasoativas e da ventilação mecânica já 

instituídas, acréscimo de outras terapêuticas que também visam suporte 

orgânico enquanto se busca a reversão do choque séptico com a terapia 

antimicrobiana, como prescrição de hemodiálise e de nutrição parenteral total). 



 

 

Não raramente, conflitos desse tipo vêm à tona nos rounds ou discussões 

médicas, visto que há muitos valores em jogo, além da pertinência do uso de 

recursos médicos para uma paciente tão gravemente doente. Manter a meta 

curativa - mantendo e/ou acrescentando medidas terapêuticas de suporte 

orgânico - poderia gerar altos custos financeiros, os quais poderiam ser 

aplicados para pacientes com melhor prognóstico. Ou mesmo, poderia ser 

argumentado que, nessa perspectiva, os médicos estariam causando sofrimento 

físico desnecessário à paciente, podendo-se estar incorrendo em distanásia 

(afinal tanto a hemodiálise quanto a nutrição parenteral normalmente precisam 

de procedimentos invasivos para ser instituídas). Poder-se-ia aventar também as 

preferências da paciente, ainda que, como a discussão está ocorrendo entre 

médicos, essas preferências estariam sendo aventadas apenas como hipótese, 

quando muitas vezes o médico tenta, com empatia, se colocar no lugar da 

mesma e afirma que preferiria não ser tratado com meta curativa, apenas com 

tratamento sintomático, como sedação e analgesia.   

Gostaríamos de sublinhar que existem duas atitudes antagônicas – ambas 

antiéticas - que deveriam ser evitadas pela equipe médica quando diante de um 

caso desse tipo. 

A primeira seria fruto de uma hipervalorização da doença de base, sem se 

levar em consideração o indivíduo doente e seus valores, resultando em 

decisões unilaterais de limitação terapêutica ou de mudança de meta terapêutica. 

Ou seja, o médico decide de acordo com o que pensa ser mais adequado, sem 

consultar o paciente ou sua família. 

A segunda seria oposta, ou seja, o médico ignora a doença de base e seu 

prognóstico, algumas vezes por não querer enfrentar uma difícil conversa com a 



 

 

família, outras vezes por receio quanto a alguma consequência legal, e incorre 

na obstinação terapêutica. No caso da nossa paciente seria a atitude de tratar  

sucessivas infecções ou quaisquer outras intercorrências, sem preocupação 

quanto à improvável reversibilidade do quadro clínico como um todo, ou de 

retorno da paciente para a comunidade. Entendemos por reversibilidade o 

retorno da paciente ao seu status pré-internação, ainda que com algum 

acréscimo em morbidade, habitualmente relacionado ao período de internação 

intensiva. 

Defendemos que, por precaução, especialmente quando uma situação 

conflitiva como essa se apresenta já dentro de um Centro de Tratamento 

Intensivo, enquanto não se decide qual o melhor caminho a ser tomado, o 

suporte intensivo pleno deverá ser mantido. Do contrário, a já baixa 

probabilidade de reversão da complicação aguda poderá se tornar nula. Quando 

se trata de choque séptico, como em nosso exemplo, algumas horas de 

indecisão poderão ser fatais. 

Assim, sugerimos que, ao saber da doença de base, a equipe mantenha o 

tratamento plenamente intensivo, com meta curativa (ou seja, visando à reversão 

da complicação aguda) e procure as informações que a ajudarão a formular uma 

proposta terapêutica para a família (visto que normalmente o paciente em si não 

pode ser consultado, encontrando-se sob sedação, e nem sempre deixa suas 

preferências por escrito), de acordo com a evolução da paciente. No caso 

específico, a sugestão seria recolher pareceres da Gastroenterologia e/ou 

Oncologia, conversar com familiares sobre os valores da paciente, buscar dados 

da literatura sobre o prognóstico da mesma e o que mais se entender por 

conveniente. 



 

 

Ressaltamos que negar o suporte pleno enquanto não há um acordo entre 

médicos e familiares é incorrer em uma velada unilateralidade, por parte da 

equipe médica. E isso poderá reduzir drasticamente as chances de 

reversibilidade da complicação aguda apresentada (choque séptico). 

Recolhidas, portanto, as informações supracitadas, chega a hora de a 

equipe médica protagonizar a resolução da questão. Aqui, vale a pena 

recordarmos os ensinamentos de Ricardo Maliandi e as propostas práticas que a 

literatura médica nos apresenta, referentes a casos difíceis do ponto de vista 

ético,  como o nosso. 

Traduzindo para a prática médica as Regras de Ouro, Prata e Bronze 

explicitadas por Maliandi, reforçamos a necessidade de se estimular na equipe 

médica a empatia pelo paciente, visto que a Regra de Ouro versa sobre isto: 

fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos.  

Mas, não se deve limitar a isso, pois a diversidade é uma realidade. Assim 

que, em conformidade com a Regra de Prata, a equipe médica deverá ser 

estimulada e até mesmo treinada a ouvir pacientes e familiares, procurando 

compreender quais são seus valores e suas preferências. 

E, como não raramente os valores e preferências do médico e 

paciente/família não são iguais, o médico, procurando seguir a Regra de Bronze, 

perguntar-se-á o que ele de fato poderá fazer pelo seu paciente, tentando 

atender àquelas preferências detectadas na conversa com a família. O médico, 

sujeito autônomo, nunca estará obrigado a agir ou omitir de forma contrária aos 

seus próprios valores, como já ressaltado acima.  

Sublinhamos aqui, recordando o que ensina Maliandi sobre a razão como 

instância anti-conflitiva por excelência, que o médico, por sua posição de 



 

 

protagonismo técnico, deverá também se esforçar por compreender a estrutura 

conflitiva e utilizar a sua racionalidade para evitar e minimizar conflitos, liderando 

diligentemente a resolução dos mesmos. 

Recordamos que os princípios cardeais da Realização (Beneficência), 

Conservação (Não-Maleficência), Individualidade (Autonomia) e Universalidade 

(Justiça) que regem as decisões e ações moralmente qualificáveis, não são 

hierarquizáveis (ou seja, as exigências advindas de cada um deles têm igual 

valor) e que o metaprincípio da Convergência nos impele a buscar o maior 

equilíbrio ou harmonia entre eles (MALIANDI; THUER, 2008, p. 113-114). 

Recordados esses princípios, voltamos novamente o nosso olhar para 

aquelas possíveis dúvidas expressas no round médico, supracitadas.  

Temos ali uma estrutura conflitiva, na qual basicamente o princípio da 

Realização ou Beneficência médica (expresso na prerrogativa de se manter o 

suporte orgânico já instituído e de se acrescentar mais suporte, como a 

prescrição de hemodiálise), se choca com os outros três, a saber: Universalidade 

ou Justiça (quando os médicos temem pelos custos financeiros investidos com 

paciente de prognóstico tão reservado, deixando de se oferecer os mesmos 

finitos recursos a pacientes com maior probabilidade de benefício), Conservação 

ou Não Maleficência (quando os médicos ponderam o desconforto físico e/ou as 

possíveis complicações advindas de suas decisões, como por exemplo, um 

pneumotórax após punção para realização de hemodiálise ou nutrição parenteral 

total) e Individualidade ou Autonomia (quando o médico procura se colocar no 

lugar da paciente e inferir o que talvez preferisse, ainda que, enquanto não vier a 

conhecer as preferências reais da mesma, esse seria apenas um esboço desse 

princípio).  



 

 

Já temos aqui, portanto, uma breve descrição da estrutura conflitiva em 

questão, antes mesmo de sabermos quais são as preferências da paciente. 

Uma orientação importante que Maliandi nos brinda, exatamente por 

reconhecer que muitas vezes é difícil equilibrar os princípios, é a possibilidade 

de, nesse esforço pela convergência dos mesmos, conseguirmos seus 

cumprimentos graduais. 

 

En la aplicación del principio de convergencia el supuesto básico 

es el de la posibilidad de cumplimientos graduales de los 

princípios. Hay siempre (o casi siempre) uma medida de 

cumplimiento que no implica la violación del respectivo 

contraprincipio (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 145). 

 

Assim, recorremos à literatura médica para buscar propostas concretas de 

solução de situações difíceis como essa. Propostas que sejam compatíveis com 

essa visão da Ética Convergente. 

Interessou-nos a proposta de Azoulay e colaboradores: categorizar as 

internações de pacientes com diagnósticos de neoplasias malignas com mau 

prognóstico que, em algum momento de sua evolução, requerem tratamento 

intensivo. Tais internações seriam desde plena até paliativa, passando por 

estágios intermediários (“internação restrita”) de acordo com o prognóstico dos 

doentes e da gravidade da complicação que os levou à terapia intensiva.  

Numa internação restrita, o que chamam de “prova de CTI” poder-se-ia 

propor ao paciente e/ou à sua família a seguinte conduta: oferecer durante 72 

horas todos os recursos disponíveis para a reversão do quadro que requereu 

suporte intensivo. E se observaria a resposta do paciente. Caso favorável após 

esse prazo, o suporte pleno seria mantido. Caso desfavorável, a equipe médica 



 

 

formularia propostas de limitação da terapêutica intensiva, como ordens de não 

reanimar, não aumentar suporte ou retirar suporte orgânico. Ao mesmo tempo 

em que se proporia uma nova meta: a paliação ou controle de sintomas. Sempre 

observando a evolução do paciente grave, que é imprevisível, e reavaliando as 

metas. 

Percebemos que a proposta de Azoulay se compatibiliza com os princípios 

de Maliandi na medida em que, quando propõe a dita “prova de CTI” por tempo 

limitado, esse autor, mesmo que inconscientemente, busca a convergência entre 

os quatro princípios que compõem a estrutura conflitiva: 

- Os princípios da Realização e Conservação (ou Beneficência e Não- 

Maleficência) estão sendo utilizados na medida em que a equipe de intensivistas 

coloca à disposição da paciente todos os recursos disponíveis para a reversão 

do choque séptico, com atenção aos cuidados necessários para serem evitadas 

e/ou tratadas prontamente complicações e efeitos colaterais previsíveis. 

- O princípio da Universalidade (ou Justiça) é contemplado quando se 

predetermina um tempo no qual já é possível averiguar alguma resposta clínica 

ao tratamento instituído. Como todo o processo de instituição de tratamentos e 

averiguação da resposta do paciente é dinâmico, a determinação desse prazo 

(que poderia ser outro, caso a doença a ser tratada com recursos intensivos 

fosse outra e dependesse de prazo diverso para reavaliação clínica) visa evitar 

que se mantenha ou introduza mais suporte vital para uma paciente cujo 

organismo não está respondendo, o que poderá culminar em distanásia (com 

grandes gastos financeiros sem nenhum propósito, ferindo-se nitidamente o 

princípio da Universalidade ou Justiça e incorrendo em grande risco de se 

infringir também o princípio da Conservação ou Não Maleficência).  



 

 

- O princípio da Individualidade ou Autonomia é também reverenciado, na 

medida em que, caso no prazo estipulado a paciente não responda ao 

tratamento, isso não significa que os intensivistas cessarão os esforços de cura 

do choque séptico e sim que irão formular propostas de mudança de meta 

terapêutica, de curativa à paliativa. Tudo o que se propõe nesse sentido deverá 

ser conversado com a família (já que a paciente encontra-se impossibilitada de 

decidir e não deixou preferências por escrito). E, quando não se consegue a 

aquiescência de imediato da mesma, pode-se buscar o cumprimento gradual dos 

princípios, como nos ensina Maliandi.  

Nesse sentido, para dar um exemplo prático, os intensivistas poderiam 

propor o não aumento e/ou não introdução de novos suportes vitais, caso a 

paciente não responda ao tratamento no prazo estipulado. Caso a família não 

concorde, poderiam ao menos conseguir a concordância em não realizar 

reanimação em caso de parada cardiorrespiratória. E, assim, a própria evolução 

da paciente irá corroborando ou não a impressão médica de que os esforços 

intensivos deverão ou não ser paulatinamente cessados. Reavaliar com 

objetividade as metas e propostas de limitação de terapêutica intensiva dia após 

dia, de acordo com a evolução da paciente e manter o diálogo claro, preciso e 

solidário com os familiares são fundamentais nesse processo. 

No caso em questão, há que se sublinhar que a Autonomia da paciente é 

de certa forma limitada, por estar representada por substitutos. A equipe médica 

deverá ajudar a família a eleger o substituto mais apropriado para decidir as 

questões. Nem sempre aquele que a lei determina está em condições 

emocionais para assumir tal responsabilidade.  



 

 

A paciente estudada, apesar da tão avançada doença de base, foi tratada 

com todos os recursos disponíveis naquele CTI, tendo feito uso de 

antibioticoterapia de amplo espectro, reposição volêmica, aminas vasoativas, 

ventilação mecânica, hemodiálise e nutrição parenteral total.  

Ela, aparentemente, não havia deixado diretrizes explícitas sobre suas 

preferências nesse contexto. Não há nada em prontuário que sugira alguma 

diretriz verbal ou escrita da mesma nesse sentido. 

E os seus familiares, em contato com os intensivistas, nem mesmo sabiam 

do diagnóstico sombrio e dificilmente pediriam algo diferente do típico “fazer tudo 

para salvá-la”. 

Assim, intensivamente tratada, teve seu primeiro choque séptico revertido, 

chegando a ventilar espontaneamente. 

Entretanto, contraiu nova infecção, nosocomial, possivelmente relacionada 

à ventilação mecânica. A seguir, versaremos sobre esse segundo momento na 

evolução da paciente. 

 

2- Após a recuperação do primeiro choque séptico, quando a mesma já se 

encontra em desmame ventilatório e adquire nova infecção (dessa vez 

hospitalar) e evolui com novo choque séptico. 

Nesse momento, a equipe médica poderá ter as suas “expectativas 

invertidas”, como ensina Piva e seus colaboradores. A paciente, bem mais 

debilitada do que ao chegar ao CTI, talvez já se enquadrasse em definições de 

terminalidade, tanto as temporais (sobrevida média de paciente com tão 

avançada neoplasia) quanto as funcionais (baseada em parâmetros clínicos, 

nutricionais etc). Um escore de prognóstico como o APACHE já demonstraria 



 

 

também baixíssimas probabilidades de sucesso terapêutico.  Uma conversa clara 

com os familiares sobre o prognóstico nesse ponto é mandatória, pelo risco de 

se incorrer em “encarniçamento terapêutico”, com a manutenção de meta 

curativa para um paciente evoluindo para a terminalidade. Quantas infecções 

nosocomiais desse tipo a paciente irá apresentar? Quanto tempo permanecerá 

dependente de suporte intensivo, com mínimas chances de retornar à 

comunidade? Quantas vezes será tratada com antibioticoterapia de amplo 

espectro, reduzindo a potência desses agentes e induzindo à seleção de 

microorganismos multirresistentes aos antimicrobianos disponíveis? Assim, se 

achar conveniente, mas com bem menos otimismo, a equipe médica poderá até 

sugerir aos familiares uma nova tentativa de reversão do choque séptico, mas já 

poderia, concomitantemente, propor alguma limitação de terapêutica intensiva 

diante de tão reservado prognóstico como, por exemplo, não realizar reanimação 

em caso de uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, com clareza e objetividade, 

caso a terminalidade esteja se tornando evidente, negociar a mudança da meta 

terapêutica para a paliação.  

Percebemos que, especialmente nos Centros de Terapia Intensiva, ocorre 

uma tangível luta entre o organismo doente e os recursos da medicina curativa, 

como num “cabo de guerra”. Nessa luta, há que se notar “para qual lado a corda 

está se dirigindo”, apesar da utilização de todos os recursos curativos. Se a 

doença estiver “vencendo”, talvez seja o momento de se “soltar paulatinamente a 

corda dos recursos da medicina curativa”,  propondo um  redirecionamentos dos 

recursos para o conforto do paciente. 

Dentro do CTI, a paliação costuma se resumir a manter bons níveis de 

sedação e analgesia, suspender procedimentos desnecessários e 



 

 

potencialmente dolorosos como coletas de sangue, manutenção e até 

intensificação de medidas de higiene e cuidados com a integridade da pele, mas 

poderia também ser ampliada, como sugere a OMS, com o oferecimento de 

suporte psicológico aos familiares e convite dos mesmos ao transcendente, de 

acordo com seus valores. 

 

 

 

5.3- RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS QUANDO SE COGITA  

MUDANÇA DE META TERAPEUTICA  

 

Quando surgir dentro da equipe de intensivistas a dúvida sobre qual a 

meta terapêutica a ser alcançada (curativa versus paliativa), os seguintes passos 

poderão ser seguidos: 

1- Lembrar que, enquanto nada se decide, o tratamento com meta 

curativa e o suporte orgânico oferecido dentro de um ambiente de 

Terapia Intensiva deverão ser plenos.  

2- Classificar o paciente quanto à doença de base e seu prognóstico e 

quanto à complicação aguda e sua morbi-mortalidade. Essa etapa 

muitas vezes requer o parecer de outras especialidades, como a 

Oncologia. Tentar enquadrar o caso em uma das classificações de 

Jonsen poderá facilitar a tomada de decisões. 



 

 

3- Na busca por se estabelecer um consenso entre a equipe médica 

sobre qual caminho trilhar, há que se tentar compreender a estrutura 

conflitiva entre aqueles princípios morais cujas exigências têm igual 

valor.  

4- Estabelecido o consenso, reforçar a compreensão de que o que o 

médico pode fazer é formular uma recomendação clara à família (ou ao 

paciente, quando interagindo adequadamente) de algum tipo de 

limitação de terapêutica intensiva, com mudança da meta para o 

controle de sintomas e o que mais for concernente à paliação de sua 

enfermidade.  

5- Esse diálogo deverá ocorrer em local apropriado e com tempo 

suficiente para que os familiares consigam assimilar e participar dessa 

tomada de decisões. Deverá ser preferencialmente protagonizado por 

poucos médicos, como os coordenadores ou responsáveis pela rotina 

do setor.  Há que se compreender que a aceitação ou não da proposta 

médica pelo paciente ou sua família poderá ocorrer de forma gradual. 

6- Quando as discordâncias entre a proposta da equipe médica e as 

expectativas da família se mantiverem insolúveis, procurar um caminho 

de minimização dos dilemas, como o exposto acima. Evitar decisões 

unilaterais. Lembrar que somente a chamada “futilidade fisiológica”, 

quando o paciente está evoluindo inexoravelmente para a morte em 

questão de horas ou poucos dias, traz algum respaldo ético (mas não 

jurídico) a decisões médicas unilaterais de mudança de meta 

terapêutica para a paliação.  



 

 

 

Em suma, manter o tratamento curativo pleno enquanto não se decide, 

reunir as informações relevantes da literatura, buscando o auxílio dos 

pareceristas das especialidades envolvidas no caso, identificar o motivo de se 

cogitar a mudança da meta terapêutica de cura para paliação (podendo-se 

utilizar a classificação de Jonsen como auxílio), identificar os conflitos de 

princípios dentro da própria equipe médica, encontrar o consenso de conduta 

médica, formular uma recomendação clara para a família, dialogar com a família 

com tempo e espaço adequados, identificar também nesse diálogo princípios que 

poderão estar em conflito, buscar a convergência desses princípios, ainda que 

isso implique no cumprimento gradual dos mesmos.  

São as etapas desse esforço racional por se decidir com ética na Terapia 

Intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6- CONCLUSÕES 

 

Ricardo Maliandi, preocupado com a formação dos profissionais, afirma 

que se ela se concentra exclusiva ou prioritariamente nos aspectos técnicos, os 

profissionais são reduzidos a simples instrumentos de um poder que poderá ser 

utilizado para fins injustos. Entende que se essa formação contribui para o 

desenvolvimento harmônico das capacidades cognitivas, técnicas e morais dos 

mesmos, se contribui para a melhoria da sociedade como um todo (MALIANDI, 

2002). 

Esse autor afirma que a moral é o conjunto das crenças e das atitudes que 

se referem às normas e aos valores, e que a ética é uma disciplina, na qual se 

realiza a reflexão sistemática acerca desses costumes, crenças, atitudes, valores 

e normas (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 2003, p. 23). 

Ou, em outras de suas palavras, a ética é: 

“Disciplina filosófica que representa el esfuerzo de la razón por hallar 

fundamentos de la acción moral”. Para não ficarmos a mercê do “senso comum”, 

que ele afirma ser o menos comum dos sensos (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 

2003, p. 24).  

Assim, cada vez que se quer pensar no que se faz ao invés de agir 

cegamente, segundo os impulsos circunstanciais, se está reconhecendo a 

necessidade da ética (MALIANDI apud FERNÁNDEZ, 2003, p. 23). 

Aristóteles esclarece que “o propósito da ética não é ‘sabermos o que é o 

bem’, e sim ‘fazer-nos bons’”. E que as ações morais carecem de precisão 

matemática (ARISTÓTELES apud MALIANDI; THÜER, 2008, p. 150 e 182).  



 

 

E Hartmann nos recorda que a Ética Filosófica “no elabora normas, ni se 

inmiscuye en las contingencias de la vida personal; pero ayuda a que cada 

persona tome y asuma decisiones propias. La etica no enseña juicios hechos, 

sino que enseña a ‘juzgar’” (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 150). 

Provavelmente, o que ocorre é que o estudo da Ética nos faz mais 

conscientes dos critérios gerais que já tentamos utilizar em nosso processo de 

tomada de decisão. 

Nesse aspecto, encontramos na leitura de Ricardo Maliandi um material 

valioso para a reflexão Bioética.  

Concordamos com a visão desse autor de que os conflitos éticos só se 

resolvem na prática, caso a caso, com diálogo e busca da convergência entre os 

quatro princípios (Conservação, Realização, Individualidade e Universalidade), 

cujas exigências deles advindas têm igual valor.  

E devemos estar atentos para a imoralidade de condutas médicas 

unilaterais, que não levam em consideração a vontade do paciente ou seus 

substitutos (JONSEN et al., 2012, p. 23).  

É o que Robert Veatch denomina de “modelo contractual”, ou pactual da 

Medicina (MALIANDI; THÜER, 2008, p. 157-158).  

Maliandi ressalta que “la razón es dialogica” (MALIANDI;THUER, 2008, p. 

125).   

Assim, entendemos que o médico, aprimorando seu domínio técnico 

também no que tange à compreensão da estrutura conflitiva, deverá protagonizar 

esse diálogo. 

 Médico e paciente/família em diálogo franco e honesto, visando a 

beneficência que o paciente deseja para si. 



 

 

Por outro lado, defendemos que esse “pacto” realizado entre o médico e o 

paciente deverá, sempre que possível, respeitar a Legislação e o Código de 

Ética Médica locais:  

“La prudencia en reconocer si la máxima moral a aplicar ‘calza’ con las 

circunstancias imperantes y es sustentable en el clima moral imperante” 

(KOTTOW, 1995, p. 67 apud MALIANDI; THÜER, 2008, p. 161). 

Ainda que devamos ter também em mente que a busca pela ação mais 

correta pode ser provocativa: 

“En ocasiones es inevitable afrontar um riesgo jurídico cuando por encima 

de todo se opta por la etica profesional. En la decisión por el paciente, el medico 

no solo es fiel al paciente, sino también fiel a si mismo.” (MALIANDI; THÜER, 

2008, p. 214)  

É válido também citar, nesse contexto de decidir de acordo com o “clima 

moral imperante”, que o Papa João Paulo II, canonizado pela Igreja Católica, que 

sofria de Doença de Parkinson avançada, “percebendo que sua vida chegava ao 

momento final, recusou-se (a ser levado novamente a um centro de terapia 

intensiva) e simplesmente pediu: ‘Deixem-me partir para o Senhor’” (PESSINI, 

2013).  

Por fim, sabemos que muito se alcançou em melhorias para a saúde com 

o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas essa mesma tecnologia, se 

utilizada sem uma adequada reflexão ética, poderá ser fonte de dor e sofrimento. 

Entendemos que somente com essa reflexão e a ampliação dessa 

discussão alcançaremos um uso mais racional e moral dos sempre escassos 

recursos disponíveis para a Saúde, promovendo cada vez mais a genuína 



 

 

beneficência médica, aquela que leva em consideração os valores e preferências 

dos pacientes, sem com isto ignorar o valor da autonomia do médico. 
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