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RESUMO 

 

Atualmente, pode-se perceber um crescente aprimoramento na atenção prestada aos recém-

nascidos de maneira geral e, de modo particular, aos recém-nascidos prematuros. É nítido o 

aumento da sobrevida de recém-nascidos, cada vez mais prematuros, em diversos lugares do 

mundo, incluindo o Brasil, o qual leva a diminuição dos limites de viabilidade. Diante de um 

cenário incerto, da possibilidade de graves sequelas e de sofrimento para o recém-nascido e 

sua família, a reanimação na sala de parto de um recém-nascido no limite de viabilidade 

envolve inúmeras questões bioéticas. Este estudo consistiu numa pesquisa qualitativa, na qual 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas (em anexo) com os médicos da UTI neonatal de 

um Hospital de Ensino na Região Metropolitana do Rio de Janeiro que realizam salas de 

parto. Foram analisados aspectos relacionados à prática da assistência neonatal em sala de 

parto aos recém-nascidos extremamente prematuros, objetivando compreender os fatores 

associados à conduta médica diante destes recém-nascidos sob a ótica da bioética. O propósito 

deste trabalho é o de conhecer e analisar os valores éticos e/ou argumentos morais que 

embasavam a conduta médica ante ao nascimento de um recém-nascido no limite de 

viabilidade. 

Palavras-chaves: bioética, ética clínica, reanimação, recém-nascido e prematuro. 
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ABSTRACT 

 

Currently, it can be seen a growing improvement in the care provided to newborns in general 

and, particularly, to premature infants. It is clearly increased newborn survival of increasingly 

premature, in various parts of the world, including Brazil, which leads to decreased viability 

limit. Faced of an uncertain scenario, the possibility of serious consequences and suffering for 

the newborn and his/ her family, resuscitation in the delivery room of a newborn in the limit 

of viability involves numerous ethical issues. This study was a qualitative research in which  

semi-structured interviews with the doctors at the neonatal ICU of the University Hospital in a 

Metropolitan Region of Rio de Janeiro, who perform delivery rooms, were realized. There 

were analyzed practices related to aspects of neonatal care in the delivery room to extremely 

premature newborn, aiming at understanding the factors associated to medical management 

before these newborns from a bioethics perspective. The purpose of this work is to understand 

and analyze the ethical values and / or moral arguments which were based on a medical 

management before the birth of a newborn in the limit of viability.   

Key words: bioethics, clinical ethics, cardiopulmonary ressuscitation, infant, newborn and e 

infant premature, premature birth, extremely premature. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ingressei no curso de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1993, 

após anos de militância no movimento estudantil secundarista de Niterói. Participei 

ativamente do diretório acadêmico, acompanhando de perto a discussão em torno da 

implantação do currículo novo de medicina e referente às políticas públicas de saúde. 

Apaixonei-me pela pediatria e, após concluída a graduação, iniciei minha formação nesta 

área. Em 2003, fiz residência em neonatologia, ingressando em 2004 como médica da UTI 

neonatal de uma universidade pública. Desde então, o trabalho com recém-nascidos 

prematuros tem feito parte da minha vida. 

  Quando resolvi ingressar no mestrado, o fiz numa perspectiva de trazer para o meu 

cotidiano o olhar da saúde coletiva, numa tentativa de me reaproximar do campo. Como as 

questões éticas que envolvem a reanimação de recém-nascidos extremamente prematuros há 

muito me afligiam, resolvi me debruçar sobre este tema e tentar estabelecer um diálogo entre 

a saúde coletiva, a bioética e a neonatologia.  

 A população atendida no serviço público, frequentemente, encontra-se numa situação 

de vulnerabilidade, o que faz com que as questões éticas relacionadas a reanimação do 

prematuro extremo em sala de parto somem-se a outras questões, como a garantia da 

integralidade na atenção e defesa do SUS. Ao exercer-se a neonatologia num hospital público, 

convivo cotidianamente com os graves problemas que a assistência materno-infantil no Brasil 

ainda enfrenta nos dias de hoje. 

             O Brasil é um país que ainda apresenta um alto índice de mortalidade materno-

infantil. A má assistência pré, per e pós-natal acabam por demandar inúmeros leitos de UTI 

neonatal, além de contribuir para mortalidade materna. Soma-se a isto os altos índices de 

partos cesáreos, o aleitamento materno aquém do preconizado, a elevada prevalência de 

doenças como sífilis congênita e AIDS, fazendo com que o caminho a ser percorrido, no que 

diz respeito à assistência materno-infantil, seja longo e árduo. Segundo o IDB - Brasil 2012 

(Indicadores e Dados Básicos – Brasil 2012/ Ministério da Saúde), foram registrados neste 

ano 14366 casos novos de AIDS em mulheres e confirmados 11314 casos de sífilis congênita. 

Em 2011, dados do IDB mostram que 53,88% dos partos foram cesáreos.  De acordo com os 

Indicadores e Fatores de Proteção e Risco do Ministério da Saúde, a prevalência de 
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aleitamento materno exclusivo em lactentes aos 180 dias de vida foi de 9,3%, apesar da 

Organização Mundial de Saúde recomendar aleitamento exclusivo por seis meses de vida; em 

2011, 19,25% dos nascidos vivos foram de mães adolescentes e neste mesmo ano, 8,53% dos 

nascidos vivos tiveram baixo peso ao nascer (PN <2500g). 

           De Carvalho e Gomes (2005) citam que 36% dos óbitos em menores de cinco anos em 

todo o mundo são devido ao componente neonatal. Nos países em desenvolvimento a 

mortalidade neonatal representa 50% do coeficiente de mortalidade infantil. 
 

        Segundo dados preliminares de 2013 (DATA-SUS) no Rio de Janeiro, a distribuição 

do número de nascidos vivos por idade gestacional ocorreu conforme dados abaixo: 

 

Tabela 1 - Nascimento p/ residência mãe por duração gestação segundo Macrorregião de 

Saúde - Período: 2013 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC - Dados preliminares 2013 

 

            Podemos observar que do total de 223833 nascimentos 26055 foram de recém-

nascidos prematuros, com idade gestacional menor do que 37 semanas, correspondendo à 

11,6%. 

 

Tabela 2 - Nascimento p/residência mãe por Consulta pré-natal segundo Macrorregião 

de Saúde - Peso ao nascer: 500 a 999g e 1000 à 1499g - Período: 2013 

 

MACRORREGIÃO 

DE SAÚDE 

NÚMERO DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

NENHUMA 1 a 3 4 a 6 Mais de 7 IGNORADO TOTAL 

MACRORREGIÃO 

DE SAÚDE 

<  22s 22 a 27s 28 a 31s 32 a  36s 37 à 41s > 42s IGNORADO TOTAL 

TOTAL 142 1240 2694 21979 182503 6857 8418 223833 
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PN 500 à 999g 134 353 518 177 106 1288 

PN 1000 à 1499g 13 385 766 507 91 1883 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC - Dados preliminares 2013 

 

De acordo com os dados preliminares para o ano de 2013 (DATA-SUS), dos 3171 

recém-nascidos com peso de nascimento menor que 1500g, apenas em 684 (21,6%) destes a 

mãe apresentava mais de seis consultas de pré-natal e em 1006 casos (31,7%) a mãe tinha 

realizado até três consultas de pré-natal, demonstrando como o pré-natal inadequado ainda é 

uma realidade no Brasil e sua correlação com a prematuridade.  

 

Tabela 3 - Óbitos p/ Residência por Faixa Etária, segundo Região 

Período: 2013  

REGIÃO FAIXA ETÁRIA 

0 a 6 DIAS 7 a 27 DIAS 28 a 364 dias IGNORADO TOTAL 

TOTAL 20.152 6.466 12.231 1 38.850 

Região Norte 2.552 782 1.810 - 5.144 

Região 

Nordeste 

7.063 1.876 3.722 - 12.671 

Região Sudeste 6.812 2.547 4.352 - 13.711 

Região Sul 2.073 723 1.336 1 4.133 

Região Centro-

Oeste 

1.642 538 1.011 - 3.191 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC - Dados preliminares 2013 

    Em 2013, do total de 38850 óbitos em crianças menores de um ano, 26618 ocorreram 

até o vigésimo oitavo dia de vida, correspondendo à 68,5% dos óbitos em menores de um ano 

de vida. Destes, 20152 (51,9%) ocorreram nos primeiros seis dias de vida e 6466 (16,6%) nos 

primeiros vinte e oito dias de vida, ilustrando o peso do componente neonatal na mortalidade 

infantil no Brasil. 
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   Hoje, a neonatologia enfrenta novos desafios - não basta diminuir a letalidade 

neonatal, principalmente entre os prematuros de muito baixo peso (menores de 1500g) e de 

extremo baixo peso (menores de 1000g); é necessário melhorar o prognóstico no que diz 

respeito ao desenvolvimento psicomotor e cognitivo, diminuir o número de reinternações 

hospitalares, aumentar a sobrevida destes bebês a longo prazo e, em última análise, pensar na 

qualidade de vida destes e de suas famílias. Coloca-se em pauta questões éticas relacionadas a 

decisões fundamentais da prática clínica cotidiana.  

   Entre as questões éticas mais pertinentes na neonatologia, encontram-se a decisão de 

reanimar ou não um recém-nascido extremamente prematuro na sala de parto. Estabelecer um 

limite de viabilidade neonatal, definir protocolos cientifica e eticamente embasados, 

determinar quem participa da decisão de reanimar ou não o recém-nascido (RN) e quais 

valores éticos que norteiam esta decisão tem sido uma preocupação da neonatologia em todo 

o mundo.   

    O presente trabalho tem como proposta trazer a discussão sobre a reanimação na sala 

de parto de recém-nascidos extremamente prematuros, num Hospital de Ensino na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, abordando as questões éticas que envolvem o tema. A 

maternidade deste hospital é referência para gestação de alto risco de uma extensa região 

metropolitana, atendendo pacientes de diversos municípios. É formada pelas seguintes 

unidades: UTI neonatal, Unidade Intermediária, Alojamento Conjunto, Centro Obstétrico e 

enfermaria de gestantes de alto risco. Questionar, diretamente, esses médicos torna-se 

necessário para entendermos esse processo em nosso meio e podermos gerar condições mais 

éticas de atendimento a esse grupo de pacientes. 

           Reconhecer os fatores envolvidos nesse processo tais como a estrutura tecnológica 

disponível, a realização ou não de pré-natal adequado, a atuação dos diversos profissionais 

envolvidos, a falta de escolaridade e informação dos pais, as diferenças socioeconômicas em 

nosso meio que possam modificar os cuidados após a alta de pacientes com sequelas e o que 

realmente vem pautando a assistência a esses prematuros em sala de parto, garantirá que os 

direitos desses pacientes, de seus familiares e dos profissionais de saúde envolvidos no 

cuidado sejam garantidos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

           Discutir questões éticas associadas à prática da assistência aos recém-nascidos 

extremamente prematuros em sala de parto, do ponto de vista dos médicos neonatologistas de 

um Hospital de Ensino. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Caracterizar o perfil do médico que assiste aos recém-nascidos extremamente 

prematuros em sala de parto nesta instituição quanto à idade, ao sexo, à religião, à 

formação, à experiência e ao local de atuação profissional. 

 Descrever os conceitos éticos citados pelos médicos, na tomada de decisão de 

reanimar ou não esse grupo de recém-nascidos. 

 Avaliar eticamente, do ponto de vista dos neonatologistas, a utilização do critério de 

viabilidade neonatal. 

 Descrever o papel dos pais na tomada de decisão acerca da reanimação dos recém-

nascidos extremamente prematuros, do ponto de vista dos neonatologistas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Atenção neonatal e prematuridade 

 

         A neonatologia é a área de atuação da pediatria responsável pela atenção integral aos 

recém-nascidos e lactentes. Surgiu na França, em 1882, com o obstetra Pierre Budim. (SILVA 

e MENDONÇA, 2010) Budin e seus discípulos foram pioneiros ao aquecerem os recém-

nascidos nas incubadoras de vidro, diminuindo a mortalidade dos prematuros. 

              
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, um e cada dez recém-nascidos precisam de 

ajuda para respirar ao nascimento e um em cada mil precisam de manobras agressivas de 

reanimação na sala de parto, sendo a necessidade de reanimação inversamente proporcional 

ao peso ao nascer e a idade gestacional. No Brasil, entre 2005 e 2009, treze recém-nascidos 

morreram por dia devido à asfixia neonatal, o que reforça a importância do profissional 

capacitado em reanimação neonatal estar presente na sala de parto. (SBP, 2013)
 

          O avanço tecnocientífico na área de saúde vem trazendo substancial mudança no 

cuidado de recém-nascidos extremamente prematuros considerados no limite da viabilidade. 

Vários modelos terapêuticos estão sendo aplicados com melhora na sobrevida de pacientes 

outrora inviáveis. O extenso uso do corticoide antenatal e do surfactante, diminuindo a 

mortalidade por doença de membrana hialina, o surgimento de novos e melhores 

equipamentos médicos, o avanço no conhecimento sobre a fisiopatologia das doenças 

decorrentes da prematuridade possibilitaram a sobrevida destes recém-nascidos. De fato, a 

sobrevivência dos recém-nascidos prematuros melhorou ao longo das últimas cinco décadas. 

A idade gestacional em que pelo menos metade das crianças sobrevive diminuiu de 30-31 

semanas nos anos 60 para 23-24 semanas, durante esta década. (SERI e EVANS, 2008) 

            Segundo Margoto et al (2005), em 1960, a taxa de letalidade nos RN< 1000g era de 

99,3% (de 10.241 RN abaixo de 1000g, apenas 67 sobreviveram); em 1983, de 8.542 RN 

abaixo de 1000g, 3840 sobreviveram (letalidade de 55%). Rugolo (2005) cita que nos Estados 

Unidos da América, no fim dos anos de 1990, os prematuros de 750-1000g e de 500-749g 

apresentavam sobrevida entre 85% e 45%, respectivamente.  
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        Tyson e colaboradores (2008) realizaram estudo prospectivo no National Research 

Network of the National Institute of Child Health and Human Development com uma coorte 

de 4446 recém-nascidos com idade gestacional entre 22 e 25 semanas, entre 1 de janeiro de 

1998 e 31 de dezembro de 2003. A sobrevida destes recém-nascidos variou de 3-23% com 22 

semanas, 8-33% com 23 semanas e 26-51% com 24 semanas. 

        O Estudo EPICURE, de base populacional, realizado no Reino Unido e na Irlanda, traz 

taxas de sobrevivência de pré-termos extremos, obtidos em 1995, de 1% com 22 semanas, 

11% com 23 semanas, 26% com 24 semanas e 44% com 25 semanas de idade gestacional. 

(WOOD et al, 2000) 
 

        Na Espanha, entre 2004 e 2010, foi realizado um estudo de base populacional, onde 

foram incluídos os recém-nascidos com IG ≤ 26 semanas admitidos nos centros 

colaboradores, num total de 3226 pacientes. Como resultado, a sobrevida por IG foi de 12, 5% 

para os nascidos com 22s, 13,1% para os nascidos com IG 23s, 36,9% para os RN`s com IG 

24s, 55,7% para os RN’s com IG 25s e 71,9% para aqueles nascidos com IG 26s. Neste 

estudo, a sobrevida sem hemorragia intracraniana grave, leucomalácia periventricular, 

displasia broncopulmonar e retinopatia da prematuridade foi de 1,5%, 9,5%, 19% e 29,9% às 

23, 24, 25 e 26 semanas de IG, respectivamente. (GARCÍA-MUÑOZ  et al, 2014)
 

Foi realizada, pela Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais (RBPN), uma coorte 

prospectiva de todos os nascidos vivos com idade gestacional de 23 0/7 a 33 6/7 semanas e 

peso de 400-1500g nascidos em oito maternidades públicas terciárias universitárias, todas 

referências para gestação de alto risco, localizadas em cinco cidades de três estados brasileiros 

(RJ, RS e SP), entre junho de 2004 e maio de 2005. Neste período nasceram vivas 17.219 

crianças nas oito unidades, das quais 579 (3%) eram prematuras com idade gestacional entre 

23 0/7 e 33 6/7, peso de 400-1500g, sem malformações congênitas maiores. Morreram 92 

recém-nascidos antes de 168 horas de vida, dos quais 47 ocorreram em pacientes entre 23 e 25 

semanas, delimitando a viabilidade nas maternidades estudadas ao redor de 26 semanas de 

idade gestacional (de ALMEIDA et al, 2008).
 

Dados de 2012 da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais (RBPN), da qual participam 

20 hospitais universitários no Brasil, mostraram sobrevida média de 29,5% dos recém-

nascidos com peso de nascimento inferior a 749g e de 32,7% daqueles nascidos vivos com 

idade inferior a 27 semanas de idade gestacional, excetuando-se os óbitos ocorridos em sala 

de parto e daqueles com malformações incompatíveis com a vida. Nesta casuística pode-se 
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observar que 90% das gestantes com partos de recém-nascidos com peso de nascimento 

inferior a 1500g tinham realizado adequadamente o pré-natal. Todas as estatísticas colocam o 

óbito neonatal como responsável por aproximadamente 70% dos óbitos infantis e o 

subdividem em óbito neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) e óbito neonatal tardio (7 a 27 dias 

de vida), sendo a maior ocorrência dos óbitos no período precoce. O peso de nascimento, 

isoladamente, não se constitui como bom parâmetro para avaliação da maturidade fetal e, por 

isso, métodos para estimar a idade gestacional tornam-se padrão para avaliação da viabilidade 

frente à reanimação neonatal.(www.redeneonatal.fiocruz.br/images/stories/relatorios/rbpn2012.pdf) 

 

Tabela 4 – Prematuridade e suas co-morbidades 

Hemorragia Intracraniana (HIC) Ocorre devido a ruptura de frágeis vasos 

sanguíneos presentes no cérebro do recém-

nascido prematuro. 

Leucomalácia periventricular Constitui em lesão na substância branca cerebral. 

Displasia broncopulmonar (DBP) Constitui numa doença pulmonar crônica que 

desenvolve-se em recém-nascidos submetidos ao 

uso de oxigênio e ventilação com pressão 

positiva. 

Retinopatia da Prematuuridade (ROP) Decorrente de uma vasoproliferação anormal da 

retina, de causa multifatorial. Uma das principais 

causas de cegueira no mundo.  

Doença Metabólica Óssea (DMO)  Caracterizada por uma osteopenia, frequente em 

recém-nascidos prematuros, causada 

principalmente por deficiência de cálcio e fósforo 

Perda auditiva Os recém-nascidos prematuros constituem grupo 

de risco para perda auditiva neurossensorial, cuja 

etiologia é multifatorial 
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                    Tabela 5 – Sobrevida por faixa de peso (RBPN – 2012) 

N = 1439 

Sobrevida por faixa de 

Peso 

Média 

% 

 

400 – 499 7,4 

500 – 749 29,5 

750 – 999 64,6 

1000 – 1249 85,3 

1250 – 1499 94,3 

Total 72,8 

              Fonte: www.redeneonatal.fiocruz.br/images/stories/relatorios/rbpn2012.pdf 

 

 

Tabela 6 – Sobrevida por faixa idade gestacional em semanas (RBPN – 2012) 

N = 1439 

Sobrevida por Idade 

Gestacional em semanas 

Média 

% 

<24 0,0 

24 até 27 32,7 

27 até 29 59,6 

29 até 32 83,9 

32 até 34 91,7 

34 até 37 95,2 

37 até 42 77,8 

Total 72,8 

               Fonte: www.redeneonatal.fiocruz.br/images/stories/relatorios/rbpn2012.pdf 

 

Pode-se observar nos números da literatura, da RBPN e a do DATASUS, pelo menos 

15 a 20% de recém-nascidos morrendo em sala de parto e que não temos informação quanto à 

reanimação, já que nos dados vitais estes pacientes são registrados como nascidos vivos e não 

como óbitos fetais. Não há registro de análise qualitativa da conduta adotada nesses casos o 

que dificulta o reconhecimento de ações pautadas na bioética e seus princípios fundamentais. 

http://www.redeneonatal.fiocruz.br/images/stories/relatorios/rbpn2012.pdf
http://www.redeneonatal.fiocruz.br/images/stories/relatorios/rbpn2012.pdf
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3.2. Viabilidade neonatal 

De acordo com o Dicionário Aurélio, viabilidade é definida com “qualidade do que é 

viável.” Segundo este mesmo autor, viável pode ser definido como: 1. Que pode ser 

percorrido; transitável; que não oferece obstáculos. 2. Duradouro, vivedouro. 3. Executável, 

exequível, realizável (FERREIRA, 1975).
 

Em seu consenso – na Secção de Neonatologia –, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, 

em 2004, discute o tema viabilidade. Inicialmente, Peixoto e colaboradores confrontam 

conceitos sobre viabilidade e consideram-na por suas inerências filosóficas, éticas e práticas 

como um dos temas chaves da Perinatologia:
 

 “... é paradigma da continuidade dos cuidados materno-fetais e neonatais, da                          

incerteza da vida e da sua qualidade e da pletora de vivências e sentimentos que 

envolvem o exercício da medicina.” (PEIXOTO, 2004). 

Neste mesmo consenso, Peixoto e colaboradores citam definições de viabilidade, 

bastante imprecisas, sem contudo, adotar uma definição específica: 

“... será a capacidade de manter uma existência separada.” (Oxford Universal 

Dictionary, citado por PEIXOTO et al, 2004).
 

 “... será a capacidade de em simultâneo viver, crescer e desenvolver 

normalmente.” (DUNN e GEE,1988, citado por PEIXOTO et al, 2004)
 

 “... o potencial para sobreviver.” (BLACKMON, 2003). 

Segundo este autor faz-se necessário, para definir viabilidade, a inclusão de duas 

variáveis: tempo e espaço. Para este, a viabilidade depende destas variáveis, diferindo 

segundo local e época.” (PEIXOTO et al, 2004).
 

Desta forma, a Sociedade Portuguesa, em suas recomendações, orienta que, desde que haja 

certeza da idade gestacional, em prematuros com menos de 23 semanas, deve-se ofertar apenas 

cuidados neonatais de conforto, não sendo recomendado reanimar.  Em contrapartida, para aqueles 

com mais de 25 semanas ficam claras as recomendações de se instituir todas as intervenções 

necessárias para reanimar este paciente. Entre 23 e 25 semanas, evidencia-se um quadro em que se 

deve analisar caso a caso, confirmando-se a idade gestacional e conhecendo a expectativa dos pais 
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antes da tomada final de decisão, a qual deve ser pautada em questões éticas e técnicas, sendo a 

opinião dos pais um dos fatores determinantes” (PEIXOTO et al, 2004).
 

Seri e Evans (2008) publicaram a definição de “zona cinzenta” para limites de 

viabilidade para crianças muito prematuras. A “zona cinzenta” de viabilidade neonatal, aquela 

em que a sobrevida e as consequências são extremamente incertas, é então caracterizada como 

nascimento de crianças entre 23 e 24 semanas de gestação e com peso de nascimento de 500 a 

599g. Como o nível de maturidade necessário para sobreviver e/ou o grau aceitável de 

comprometimento neurocomportamental são cada vez menores, de acordo com os recursos 

tecnológicos e com o conhecimento científico disponíveis no momento estabeleceu-se como 

23 semanas o limite inferior de viabilidade em que prover tratamento intensivo não se 

justifica. Bebês que nascem com IG ≥ 25 semanas e peso nascimento ≥ 600g tem maturidade 

suficiente e cuidado intensivo deve ser iniciado. 
 

Pignotti e Donzelli (2008) compararam protocolos de diversos países sobre o cuidado 

aos recém-nascidos no limite de viabilidade. Neste artigo, os autores referem-se a 

complexidade do tema, o qual envolve questões clínicas, socioeconômicas, éticas, entre 

outras. 
 

As Sociedades de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia
 
do Canadá enfatizam a 

necessidade de se incluir a família no processo decisório. A Academia Americana de Pediatria 

(AAP) traz recomendações específicas de acordo com a idade gestacional. Para os recém-

nascidos com IG < 23s ou peso nascimento < 400g, a reanimação não é recomendada. O 

Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia orientam o transporte materno antes do parto 

para um centro especializado e um único curso de corticoide antenatal entre 24 e 34 semanas 

de gestação. Na Alemanha, abaixo de 22 semanas é indicado apenas se ofertar conforto. 

(PIGNOTTI e DONZELLI, 2008). 
 

Segundo este estudo, a Federação Nacional de Pediatras Neonatologistas da França 

considera o limite de viabilidade entre 24 e 26 semanas. Entre 24 e 26 semanas a sobrevida 

depende de numerosos fatores específicos de cada gestação. A Sociedade Suíça de 

Neonatologia publicou orientações para prematuros nascidos entre 22 e 26 semanas. Cuidados 

paliativos são normalmente recomendados para aqueles com menos de 24 semanas. Suporte 

de vida continuado é oferecido se é possível sobrevida com qualidade de vida aceitável. Caso 

contrário, são recomendadas apenas medidas de conforto. (PIGNOTTI e DONZELLI, 2008). 
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Em 2003, o Comitê para os Aspectos Éticos da Reprodução Humana e da Saúde da 

Mulher da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, definiu bebês nascidos entre 

22 e < 28s como estando no limiar de viabilidade, devendo ser analisado o melhor para a 

criança. (PIGNOTTI e DONZELLI, 2008)
 

No Guideline da Associação Holandesa de Pediatria, aprovado em 2005, até 23 

semanas completas recomenda-se medidas de conforto. A partir de 25 semanas, recomenda-se 

reanimação agressiva, com intubação orotaqueal, ventilação com pressão positiva, massagem 

cardíaca externa e uso de drogas, caso necessárias. Com 24 semanas avalia-se 

individualmente. (PIGNOTTI e DONZELLI, 2008)
 

Na maioria dos países, considera-se que os recém-nascidos com IG ≤ 22 semanas não 

há possibilidade de sobrevida, sendo recomendado apenas cuidados de conforto. Entre 23 e 24 

semanas, os recém-nascidos encontram-se na chamada “zona cinzenta”, onde a decisão de 

reanimar baseia-se nas condições clínicas e na opinião dos pais, entre outros fatores. Para 

aqueles nascidos com IG ≥ 25s recomenda-se reanimação agressiva. (PIGNOTTI e 

DONZELLI, 2008) 
 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em seu “PROGRAMA DE 

REANIMAÇÃO NEONATAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA: 

CONDUTAS 2011”, atualização de 2013”
 
coloca a decisão de reanimar ou não prematuros 

extremos na sala como uma das questões éticas mais relevantes. Refere a dificuldade em se 

estabelecer a idade gestacional, ainda na sala de parto, de parcela significativa dos prematuros 

extremos. Enfatiza a importância de se discutir, sempre que possível, antes do nascimento, 

com a família e a equipe multidisciplinar, sobre a decisão de reanimar ou não um recém-

nascido no limite de viabilidade (SBP, 2013).
 

“Mas, nesse momento, as estimativas de vida e de vida sem sequelas maiores se 

baseiam apenas na idade gestacional, uso de corticóide antenatal, sexo, presença de 

gemelaridade e desnutrição intrauterina, além da vitalidade fetal. Os resultados 

dessas estimativas serão uma probabilidade; ou seja, de 100 prematuros com uma 

condição semelhante àquela do paciente, um percentual sobrevive e outro sobrevive 

sem sequelas. Tal probabilidade não responde à principal questão da família: o que 

vai acontecer com o nosso bebê? Diante das múltiplas incertezas, informações 

adicionais são agregadas na sala de parto, durante a recepção do neonato, e a decisão 

de não reanimar pode ser tomada pela equipe, nesse momento. Outras vezes, ainda 

na sala de parto, as incertezas permanecerão grandes e novas informações serão 

necessárias para decidir qual a intensidade do suporte vital a ser oferecido ao 

prematuro extremo.” (SBP, 2013) 
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            Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, avaliar a evolução do recém-nascido nos 

primeiros dias na UTI neonatal, conhecer a expectativa da família, considerar a opinião da 

equipe multidisciplinar, talvez seja uma conduta mais adequada do que decidir na sala de 

parto, diante de tantas incertezas, em reanimar ou não um RN. Para A SBP: 

 “sempre que não houver uma decisão estabelecida de não iniciar a reanimação 

tomada antes ou ao nascimento, os procedimentos de reanimação devem ser feitos 

de maneira plena e adequada, até que mais dados possam ser colhidos para uma 

nova discussão e decisão. A conduta de “esperar e ver” para então iniciar a 

reanimação deve ser abandonada, pois retardar o início dos procedimentos pode 

resultar em um recém-nascido com lesão pelo estresse ao frio, hipoglicemia, 

hipotensão e hipoxemia, aumentando ainda mais sua morbidade e mortalidade.” 

(SBP, 2013) 
 

 

    Diversas Sociedades de Pediatria, de vários países do mundo, apresentam 

recomendações de conduta na sala de parto de prematuros extremos, discutindo o limite de 

viabilidade. Não aprofundam, porém, a definição da viabilidade neonatal. O artigo de Peixoto 

et al
20

  introduz a discussão da viabilidade. Faz-se necessário aprofundar a discussão acerca 

do que representa a viabilidade neonatal na nossa sociedade. 

 

3.3.  Aspectos éticos do cuidado aos recém-nascidos extremamente prematuros 

A bioética surge nos Estados Unidos da América no fim da década de 60 e início da 

década de 70, a partir da necessidade de se dar respostas a diversos conflitos, num momento 

político-cultural que coloca em pauta a questão da ética aplicada, como, por exemplo, a ética 

relacionada as pesquisas envolvendo pessoas. Podemos citar o movimento feminista, trazendo 

o debate sobre o aborto; o primeiro transplante de coração, em 1967; a discussão sobre o 

acesso à diálise; o caso de Karen Ann Quinlan e diversos escândalos envolvendo pesquisas 

em seres humanos (MORI, 1994).
 

 O nome bioética foi criado pelo oncologista Van Renseelaer Potter
1
, em 1970 ao 

propor o neologismo bioethics, inicialmente, num sentido amplo, a partir da união dos termos 

                                                           

1 Fritz Jahr, em 1927, definiu bioética como a emergência de obrigações éticas não apenas com o homem, mas a todos os 

seres vivos. Até o presente momento, esta pode ser considerada a primeira utilização do termo Bioética em algum texto 
conhecido. O autor utilizava a palavra Bio=Ethik, com esta grafia, por peculiaridades da língua alemã. ENGEL, 2004;  
(http://www.ufrgs.br/bioetica/bioet27.htm) 

 

http://www.ufrgs.br/bioetica/bioet27.htm
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gregos bios e ethos, visando estabelecer uma “ponte” entre o universo dos “fatos científicos” e 

os “valores éticos”. Segundo Schramm, para Potter a bioética deveria ser o produto de uma 

nova aliança entre o saber científico e a sabedoria moral; de fato, o autor queria estabelecer 

uma relação de diálogo entre a ciência da vida e a sabedoria prática (SCHRAMM, 2011).
 

            Em 1971 foi fundado o Kennedy Institute for Study of Human Reprodution and 

Bioethics, em Washington, quando o termo bioética passou a ser usado não como a nova 

“ética científica”, mas como a ética aplicada a um novo campo de estudo, o campo médico e 

biológico (MORI, 1994).
 

Para Guy Bourgeault, citado por Durand, a bioética nasce da “constatação da 

incapacidade das morais existentes, especialmente da moral católica, de enfrentar as novas 

situações no domínio biomédico.” Segundo Durand o desenvolvimento do pluralismo social e 

moral, assim como a insatisfação em relação às morais existentes, acentuam o desejo e a 

necessidade de uma nova abordagem das questões éticas colocadas pelo mundo da saúde 

(DURAND, 2003). Ademais, Bezerra et al (2014) citam que:  

“As novas concepções filosóficas e a falência do modelo biologicista têm 

propiciado o repensar das práticas de cuidar, buscando ressaltar a visão 

humanista e existencial do cuidado. Sublinhe-se nesse contexto que o 

objetivo da bioética é buscar benefício e garantia da integridade do ser 

humano, tendo como fio condutor o princípio básico de proteção à dignidade 

humana.” (BEZERRA et al, 2014)
 

 

Uma das publicações mais difundidas neste campo foi o livro Principles of biomedical 

ethics, de Beauchamp e Childress (2011), trazendo para a prática clínica a discussão dos 

quatro princípios – autonomia, beneficiência, não-maleficiência e justiça, inicialmente, 

aplicados a pesquisas envolvendo seres humanos (Relatório Belmont, 1978). Para Beauchamp 

e Childress (2011) é importante ressaltar que na origem da reflexão ética principialista norte-

americana está a preocupação pública com o controle social da pesquisa em seres humanos.
 

O Principialismo engloba quatro grupos de princípios centrais a ética biomédica:  

autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Segundo Beauchamp e Childress (2011), 

diretrizes gerais que deixam um espaço considerável para um julgamento em casos 

específicos e que proporcionam uma orientação substantiva para o desenvolvimento de regras 

e políticas mais detalhadas.
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O Principialismo tem sido criticado por não abranger temas como os direitos humanos 

e a cidadania, a distribuição de renda, a preservação do planeta, o acesso das populações à 

saúde e educação, a alocação dos recursos, por não contemplar a multiplicidade de culturas e 

valores (GARRAFA et al, 2006). Assim, Juan Carlos Tealdi (2006), no livro Bases 

conceituais da Bioética enfoque latino-americano, enfatiza que o Principialismo: 

“exalta a moral individualista e minimiza a ideia de justiça, menosprezando 

os contextos históricos e culturais. Para o autor, o principialismo inverte o 

slogan “pensar globalmente e agir localmente”, transformando-se em “um 

pensamento local que busca agir de forma global.” (GARRAFA et al, 2006) 
11 

 

 Apesar das críticas ao Principialismo, o mesmo foi utilizado nesta dissertação por 

abranger aspectos importantes da discussão sobre a reanimação na sala de parto de recém-

nascidos no limite de viabilidade. O nascimento de um recém-nascido extremamente 

prematuro envolve toda uma discussão ética, permeada por aspectos culturais e históricos, 

uma vez que, ao se prolongar a vida de recém-nascidos extremamente prematuros, pode-se 

expor o RN e sua família a situações de dor e sofrimento. Valoriza-se não só a sobrevivência 

destes bebês, mas a manutenção da sua qualidade de vida, com o mínimo de sequelas possível 

(BEZERRA et al, 2014).
 

 Para Bezerra et al. (2014):  

“Com o nascimento prematuro, a decisão de início e manutenção de cuidados 

intensivos ou paliativos é muito difícil e envolve uma série de aspectos éticos 

complexos. A instituição de cuidados avançados pode resultar na 

sobrevivência de neonatos severamente comprometidos do ponto de vista 

neuromotor, cognitivo e afetivo; por outro lado, a não reanimação ou a não 

instituição de cuidados intensivos ao nascimento implica deixar o bebê 

morrer e pode suprimir a possibilidade de vida de um prematuro que se 

desenvolveria normalmente. O dilema da equipe na tomada de decisão, sobre 

considerar prematuros viáveis ou não, reside no reconhecimento e na 

percepção da pessoalidade daquele recém-nascido, além de atribuições de 

valor à vida de acordo com fatores culturais e religiosos.” (BEZERRA et al, 

2014).
 

     

Beauchamp e Childress (2011), no livro Princípios da ética biomédica, no capítulo 

referente ao respeito à autonomia, trazem a discussão dos modelos de decisão substitutos (o 

modelo do julgamento substituto, o modelo de pura autonomia e o modelo dos melhores 

interesses): 

“Os decisores substitutos tomam as decisões por pacientes não-autônomos ou 

cuja autonomia é incerta. Se um paciente não é capaz de escolher ou de 

recusar um tratamento, então um hospital, um médico ou um membro da 
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família podem, justificadamente, ser investidos do papel de decisores.”
  

(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011). 

 

Em se tratando de recém-nascidos, nenhum paciente é autônomo, sendo seus pais, 

salvo exceções, os decisores substitutos respaldados pela lei.  Pacientes com autonomia 

incerta são aqueles momentânea ou definitivamente incapacitados de tomar alguma decisão, 

por exemplo, idosos, portadores de demência, internados em estado grave. Apesar dos pais 

serem os representantes legais dos recém-nascidos, a autonomia em neonatologia ainda é 

conflitante, discute-se quem deve determinar o melhor para o recém-nascido, se os pais, na 

condição de representantes legais, ou a equipe de saúde, detentora do conhecimento técnico 

acerca da condição clínica do pequeno paciente (BEZERRA et al, 2014).  

No presente trabalho iremos utilizar como referência o modelo dos melhores 

interesses. Segundo este modelo, o decisor substituto deverá definir o maior benefício dentre 

as possíveis opções, avaliando riscos e benefícios para o paciente em cada uma das opções, 

com a função de maximizar os benefícios para o paciente, o que justifica o uso do termo 

“melhor”
 
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011). 

“O modelo dos melhores interesses protege o bem-estar de uma outra pessoa, 

avaliando os riscos e os benefícios de vários tratamentos e das alternativas ao 

tratamento, levando em consideração a dor e o sofrimento e avaliando o 

restabelecimento e a perda de funções. É indispensável, portanto, um critério 

de qualidade de vida”. (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011)
 

 

Para Ribeiro e Rego (2006)
 
qualidade de vida: 

“... significa avaliar, em primeiro lugar, as condições de funcionamento de 

seu equipamento biológico inato, já que este é a base necessária para que o 

recém-nascido possa vir a desenvolver e exercer, pelo menos, num nível 

mínimo, suas capacidades básicas, incluindo funcionamentos tais como ser 

capaz de viver uma vida de duração considerada razoável, ser capaz de 

mover-se livremente de um lugar para outro e ser capaz de usar a imaginação 

e o pensamento e engajar-se em várias formas de interação social.” 

(RIBEIRO e REGO, 2006)  

 

           Beauchamp e Childress
 
(2011) citam que ”a qualidade de vida é um conceito eticamente 

essencial que enfoca o bem do indivíduo, que tipo de vida é possível, dada a condição da 

pessoa, e se essa condição permitirá que o indivíduo tenha uma vida que considere que vale a 

pena ser vivida.” Ressaltando que, em se tratando de um recém-nascido, o próprio não é capaz 

de avaliar sobre a sua vida, sendo esta questão delegada à família e à equipe de saúde.  
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Beauchamp e Childress (2011) citam que há bastante tempo a lei vem definindo a 

responsabilidade dos pais em relação aos filhos, no sentido dos pais agirem visando o melhor 

interesse dos filhos. Julga-se que os pais possuem legitimidade e serão os mais adequados 

para defender os interesses da criança. Seri e Evans (2008) citam o quanto esta constitui uma 

tarefa extremamente difícil, uma vez que os pais têm a tendência de fazer qualquer coisa para 

garantir a sobrevivência de um filho, mas como o fazer na perspectiva de uma vida sem 

sentido, de sofrimento, dor e dependência? É uma decisão que implica discutir qualidade de 

vida, e no caso dos pais, em definir a qualidade de vida para seu filho. Neste artigo, os autores 

colocam que esta complexa decisão dos pais é influenciada por vários fatores, como crenças 

religiosas, vivências, apoio familiar, nível socioeconômico, entre outros. Da mesma maneira, 

vale lembrar que a decisão dos médicos também é influenciada por questões socioculturais, 

pelas vivências pessoais, pela formação técnica. 

              Outro princípio a ser discutido quando se avalia a questão da reanimação em sala de 

parto de recém-nascidos no limite de viabilidade, é o princípio da beneficência. Para 

Beauchamp e Childress (2011) “a beneficência refere-se a uma ação realizada em benefício de 

outros; e o princípio da beneficência refere-se à obrigação moral de agir em benefício de 

outros”.
 

         Historicamente, a medicina tem como função promover o bem e evitar o mal. 

Segundo Ambrósio (2010), o princípio da beneficência é usado como diretriz geral quando se 

tem que decidir entre diferentes opções de tratamento. 

A não-maleficência traz a obrigação de não causar dano intencionalmente. Encontra-se 

na ética médica associado com a máxima primum non nocere: “acima de tudo (ou antes de 

tudo) não causar dano.
2
 Para Miller (2007) o princípio da não-maleficência pode também 

justificar o não tratamento de um bebê baseado no fato de que o tratamento implicaria em 

danos e sofrimentos, sem proporcionar benefícios. Mas a falta de benefícios, os danos e o 

sofrimento que serão causados pelo tratamento devem estar bem estabelecidos e assim, o não 

tratamento, de acordo com o princípio da beneficência, estaria respaldado como o melhor 

interesse do recém-nascido. Neste caso, vale ressaltar a necessidade desta decisão ser 

pactuada com os pais.  

A obstinação terapêutica ou futilidade médica consiste no uso de medidas terapêuticas 

que impõem sofrimento e dor ao paciente sem, no entanto, trazer benefícios e mudar a 

evolução clínica. Para Diniz (2006), “não se define obstinação terapêutica em termos 
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absolutos. Um conjunto de medidas terapêuticas pode ser considerado necessário e desejável 

para uma determinada pessoa e excessivo e agressivo para outra”.
 

A dissonância entre a obstinação terapêutica, evidenciada em inúmeras situações, e o 

princípio bioético da não-maleficência deve pautar a discussão da melhor abordagem a ser 

adotada. Também está bastante fundamentada a necessidade de incluir os pais, aqui figurados 

como os indivíduos com melhores qualificações para decidir pelo nosso paciente, de maneira 

livre e absolutamente esclarecida na discussão do que realmente é abordagem terapêutica ou 

futilidade, mostrando de forma clara sobre o quadro clínico, as possíveis sequelas, os aspectos 

legais (AMBRÓSIO, 2010).
 

Em estudo europeu de 2000 do EURONIC Study Group, ao analisar as atitudes dos 

médicos e as interrelações pessoais na prática clínica em 10 países europeus, demonstrou que 

a decisão de preservar a vida de recém-nascidos internados em UTI Neonatal a qualquer custo 

ou que a qualidade de vida no futuro exerce poder sobre a decisão de reanimar um paciente 

internado tinha o país do qual o médico provinha como principal preditor da atitude e prática 

adotada. Esta conclusão nos faz refletir sobre algumas questões: como os aspectos culturais e 

históricos podem interferir nesta decisão? Como o acesso às tecnologias disponíveis 

influencia na decisão de reanimar ou não, na sala de parto, um recém-nascido no limite de 

viabilidade? Existem diferenças marcantes na formação da área de saúde dos diferentes 

países? (REBAGLIATO et al, 2000). 

Outro estudo realizado na Califórnia, após trabalho inicial em que apontava variações 

na prática de reanimação neonatal para neonatos extremamente prematuros, considerou a 

aplicação de questionário entre os neonatologistas locais a fim de reconhecer se a implantação 

de legislação federal, que definiu o estado legal de crianças “nascidas vivas”, modificaria a 

prática adotada até então. Não evidenciaram nos questionários aplicados, em que participaram 

44% dos neonatologistas da Califórnia, tendência à mudança na prática clínica tendo em vista 

possíveis sanções legais. Também não foi possível demonstrar correlação com preceitos 

religiosos na decisão de reanimar o neonato extremamente prematuro. Foi possível observar 

nesse estudo que médicos que trabalhavam em hospitais universitários utilizavam idades 

gestacionais e pesos de nascimento mais elevados como ponto de corte para reanimação, 

provavelmente pelo fato de poderem ter acesso aos dados do ambulatório de 

acompanhamento neonatal (“follow-up”) e por terem que lidar com pacientes criticamente 

enfermos mais constantemente. Também puderam observar que os pais deste grupo de 

pacientes sentiam necessidade de participar da discussão de qual intervenção aplicar e que a 



32 
 

 

opinião desses pais pesava para aqueles médicos que se encontravam indecisos (PARTRIDG 

et al,  2009). 

Trazemos então evidências de que o exercício da prática clínica no campo da 

neonatologia carrega consigo inúmeros dilemas éticos com os quais os médicos se deparam. 

Dentre esses dilemas, aquele em que a escolha de reanimar ou não um recém-nascido no 

limite da viabilidade em sala de parto se faz necessária seja talvez um dos mais extremos e, 

também, frequentes.  

 Desta forma, existe uma nítida questão ética envolvendo valores morais do médico 

pediatra/neonatologista na tomada de decisão de reanimar ou não recém-nascidos na chamada 

zona cinzenta de viabilidade. 

 Dados casuísticos; a possibilidade da continuidade de cuidados; dados de sobrevida 

perinatal; a opinião dos pais, salientando a importância da informação como instrumento para 

que se possa esclarecer de forma mais apropriada as famílias envolvidas, incluindo-as na 

tomada de decisão; o sofrimento imputado ao pacientes e seus correlatos e a disponibilização 

de custos e recursos ilimitados para a assistência desses neonatos tornam-se pilares para 

pautar a decisão da reanimação de pacientes extremamente prematuros. 

 

 

 

  



33 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

            Este estudo consiste numa pesquisa qualitativa na qual foi realizada uma entrevista 

semi-estruturada (em anexo). Foram analisados aspectos relacionados à prática da assistência 

neonatal em sala de parto aos recém-nascidos extremamente prematuros, objetivando 

compreender os fatores relacionados à conduta médica diante destes recém-nascidos sob a 

ótica da bioética. Buscou-se conhecer e analisar os valores éticos e/ou argumentos morais que 

embasavam a conduta médica frente ao nascimento de um recém-nascido no limite de 

viabilidade.  

A escolha da abordagem qualitativa como metodologia a ser utilizada nesta pesquisa 

parte do entendimento desta ser a que melhor responde aos objetivos do estudo. Segundo 

Minayo (2010), as metodologias qualitativas: 

“são aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e da 

INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas.” (MINAYO, 2010) 

 

Para a autora, a pesquisa qualitativa: 

”visa a compreender a lógica interna de grupos, instituições e atores quanto a: 

(a) valores culturais e representações sobre sua história e temas específicos; 

(b) relações entre indivíduos, instituições e movimentos sociais; (c) processos 

históricos, sociais e de implantação de políticas públicas e sociais.”
 

(MINAYO, 2010)
 

 

 

O estudo foi elaborado em três fases. A primeira fase consistiu na fase exploratória, 

onde foi realizado o levantamento bibliográfico e estudo aprofundado do tema. Foi feita 

revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE e LILACS, utilizando as palavras-chaves 

bioética (bioethics), clinical ethics (ética clínica), reanimação (cardiopulmonar 

ressuscitation), recém-nascido (infant, newborn) e prematuro (infant premature, premature 

birth, extremely premature). Foram incluídos artigos em português, inglês e espanhol, 

publicados entre 1990 e 2014. Novos artigos foram obtidos através da busca na bibliografia 

dos próprios artigos selecionados. Livros, dissertações, monografias, guidelines e documentos 

sobre o tema também foram utilizados. Após a seleção, foram obtidas setenta e quatro 

referências, das quais trinta e uma foram utilizadas na elaboração desta dissertação.  
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O presente estudo foi inserido na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, parecer de número 744237, data da 

relatoria de 15 de agosto de 2014. 

A segunda fase, iniciada após aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, consistiu no trabalho de campo, onde se 

realizou uma entrevista semi-estruturada com os médicos que trabalham na UTI neonatal do 

Hospital de Ensino onde foi realizado o estudo.  Foram incluídos todos os médicos vinculados 

ao serviço (estatutários ou com contrato temporário) que realizam salas de parto no referido 

hospital, com residência em neonatologia concluída ou tempo de experiência nesta área maior 

do que cinco anos, totalizando treze participantes. Foram excluídos os médicos que estavam 

fazendo residência em pediatria ou em neonatologia no hospital em questão no período da 

pesquisa. A entrevista foi realizada após assinatura por parte dos participantes do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo individual e gravada. A participação foi voluntária 

e este consentimento poderia ser retirado a qualquer tempo. Em todas as fases da pesquisa 

garantiu-se a proteção da instituição e dos participantes através do sigilo em publicações ou 

quaisquer tipos de apresentações científicas. Escolhi este hospital para realização da pesquisa 

por fazer parte do serviço de neonatologia do mesmo e acreditar na possibilidade deste estudo 

fomentar a discussão no serviço e, com isso, melhorar o cuidado para com nossos pequenos 

pacientes.   

A terceira parte consistiu na análise de conteúdo (temática), podendo ser subdividida 

em:  

a) Ordenação e classificação dos dados (mapa de entrevistas); 

b) Análise descritiva dos dados; 

c) Etapa interpretativa. 

Lembrando que, segundo Minayo (2010):  

“... a análise de conteúdo diz respeito a técnicas de pesquisa que 

permitem tomar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e 

científicos. Em comum, as definições ressaltam o processo de 

inferência.” (MINAYO, 2010) 
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 E que “fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico visado.”
 
(MINAYO, 2010) 

O mapa de entrevista foi subdividido em quatro categorias teóricas: perfil dos 

médicos, valores éticos (beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça), qualidade de 

vida/viabilidade neonatal e participação dos pais (Anexo 10.2.).  

 A avaliação dos dados coletados foi feita baseada nos preceitos do Principialismo e 

nos conhecimentos da neonatologia, numa perspectiva de refletir sobre os problemas éticos, 

relacionados à conduta médica em sala de parto frente aos recém-nascidos extremamente 

prematuros. A análise das entrevistas foi realizada utilizando a análise de conteúdo (temática).   

 Como sou parte integrante da equipe médica da UTI neonatal do hospital onde esta 

pesquisa ocorreu, isto tornou-se uma preocupação, uma vez que as entrevistas foram 

realizadas por mim, assim como a análise dos resultados. Foi mantido o distanciamento 

necessário, visando o máximo de imparcialidade em todas as etapas da pesquisa. Vale 

ressaltar que: 

“No caso da pesquisa qualitativa, ao contrário, o envolvimento do 

entrevistado com o entrevistador, em lugar de ser considerado falha ou risco 

comprometedor da objetividade, é condição de aprofundamento de uma 

relação intersubjetiva. A inter-relação no ato da entrevista, que contempla o 

afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-dia, as experiências e a linguagem 

do senso comum é condição sine qua non do êxito da pesquisa qualitativa.” 

(MINAYO, 2010) 
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5. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Definir o roteiro da entrevista, numa perspectiva de se alcançar os objetivos do 

trabalho foi tarefa difícil. Decidir quais questões abordar, num curto espaço de tempo – o de 

uma entrevista, em meio a tantas perguntas delicadas e pertinentes, sem perder a objetividade 

da pesquisa foi uma escolha cautelosa.  Optei, ao elaborar o roteiro da entrevista, por 

perguntas capazes de atingir os objetivos do estudo e, para fins de análise, as dividi em quatro 

grupos : 1) perfil dos médicos, 2) conceitos éticos, 3) viabilidade neonatal e 4) participação da 

família. 

 

5.1. Perfil dos médicos 

 

 Objetivando conhecer melhor os médicos que atendem aos prematuros extremos na 

sala de parto no Hospital de Ensino onde foi realizado o referido estudo, optei por questioná-

los também em relação à idade, religião, formação em pediatria e neonatologia, tempo de 

atuação em neonatologia, se trabalham em hospital público, privado, universitário, 

beneficiente ou militar. Conhecer estes aspectos traz a possibilidade de iniciar um debate 

sobre quais fatores influenciam ou podem influenciar na conduta tomada em sala de parto 

diante dos prematuros no limite de viabilidade. 

 

5.2. Conceitos éticos 

 

A reanimação em sala de parto de prematuros no limite de viabilidade é uma das 

situações mais conflitantes para qualquer neonatologista. Definir o melhor para o recém-

nascido e para sua família, perante um caminho longo e incerto, é um desafio. Envolve 

questões éticas, que se entrelaçam à bagagem cultural que cada um de nós carrega. Envolve 

questões clínicas, uma vez que estes pequenos pacientes apresentam mortalidade alta. E para 

aqueles que sobrevivem, uma vida com sequelas graves ainda é frequente. 
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“Atualmente, a questão gira em torno da importância da valorização não só 

da sobrevivência destes prematuros, mas também da manutenção de sua 

qualidade de vida, uma vez que são mais predispostos a sequelas em curto, 

médio e longo prazos.” ((BEZERRA et al, 2014) 

 

               Neste trabalho viso analisar as condutas tomadas em sala de parto na reanimação dos 

prematuros extremos sob à luz da bioética ou, sendo mais precisa, sob à luz do Principialismo. 

Objetivando fomentar a discussão no serviço, analiso as entrevistas sob a ótica dos princípios 

que norteiam o Principialismo: a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça, 

definidos por Beauchamp e Childress
2
. À medida do possível, tento perceber nas entrelinhas 

das entrevistas a presença destes princípios e o quão eles embasam ou não a decisão de 

reanimar este grupo de recém-nascidos.  

Estes quatro princípios são considerados prima facie e são baseados nos obrigações 

prima facie. 

“A expressão obrigação prima facie indica uma obrigação que deve 

ser cumprida a menos que entre em conflito, numa ocasião 

particular, com uma obrigação de importância equivalente ou 

maior.” (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 20111) 

 

No livro ”Princípios da Ética Biomédica”, Beauchamp e Childress (2011) citam que “o 

respeito a autonomia implica tratar as pessoas de forma a capacitá-las a agir autonomamente.”
 

Lembram que: 

“Kant argumentou que o respeito à autonomia origina-se do 

reconhecimento de que todas as pessoas têm valor incondicional, e 

de que todas têm capacidade para determinar o próprio destino.” 

(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011) 

 

 Como citado anteriormente, os recém-nascidos não são capazes de exercer a sua 

autonomia, sendo os pais os representantes legais dos mesmos. 

 O princípio da beneficência diz respeito à obrigação moral de fazer o bem. Em se 

tratando de profissionais de saúde, “fazer o bem” significa esforçar-se para se fazer o melhor 

para o paciente, não só do ponto de vista técnico, mas também ético, otimizando saberes e 

tecnologias, visando a menor quantidade de riscos e o máximo de benefícios. 
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 O princípio da não-maleficência também é um princípio prima facie e traz a obrigação 

moral de não causar dano intencionalmente.  Associado, na ética biomédica, a expressão 

Primum non nocere: “acima de tudo (ou antes de tudo), não causar dano.” (BEAUCHAMP e 

CHILDRESS, 2011) 

            O princípio da justiça relaciona-se a distribuição de bens e serviços na sociedade, 

buscando garantir equidade de acesso e oportunidades. 

 

5.3. Qualidade de vida / viabilidade neoanatal 

 

 A discussão que envolve a reanimação em sala de parto de recém-nascidos no limite 

de viabilidade engloba reflexões acerca da alta letalidade deste grupo de pacientes, inclusive 

após a alta hospitalar; da morbidade elevada, com risco de sequelas graves, como a presença 

de hemorragia intracraniana, leucomalácia periventricular, retinopatia da prematuridade, 

displasia broncopulmonar, entre outras. Faz-nos pensar sobre o impacto sócio-afetivo e 

econômico que o nascimento de um recém-nascido extremamente prematuro pode trazer para 

a família e para sociedade. Inúmeros questionamentos são feitos pelos profissionais e 

familiares: o quão viável é este RN? Qual o risco de sequelas graves? O que representa para a 

família e para a sociedade um filho com necessidades especiais? O quanto o investimento 

tecno-assistencial pode implicar em mais dor e sofrimento do que em benefícios? O que 

representa qualidade de vida? Numa tentativa de trazer para o cotidiano do serviço o debate 

sobre estas questões, as mesmas foram incluídas no presente estudo. 

 

5.4. Participação da família 

 

 Questionar os profissionais participantes deste estudo sobre o ponto de vista de cada 

um a respeito da participação da família diante do nascimento de um RN no limite de 

viabilidade é fundamental e traz a possibilidade de construção coletiva de uma assistência 

mais humanizada para os nossos pacientes e seus familiares. Somado a isto vale ressaltar que 
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este estudo é realizado num hospital universitário, cuja função social, entre tantas, é a 

produção de conhecimento. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A Unidade Neonatal do Hospital de Ensino onde este estudo foi realizado é composta 

pela UTI neonatal, pela UI neonatal e pelo Alojamento Conjunto. No momento, a Unidade 

Neonatal possui onze médicos estatutários, sendo que um destes foi cedido para outro Estado 

durante o período em que se deu este estudo. Possui também seis médicos contratados. Dois 

professores adjuntos atuam no setor. Dos médicos estatutários, um ocupa a posição de chefia, 

não exercendo plantão; três estão na rotina clínica, participando dos plantões apenas no 

rodízio de fim de semana, sendo que um destes não participa do rodízio por ter carga horária 

de 20 horas semanais e os demais são plantonistas. Dos contratados, todos estão em plantões. 

Um dos professores encontra-se na chefia médica do setor e o outro participa da rotina clínica. 

Além disto, temos no serviço residentes de neonatologia e de pediatria e internos de medicina. 

As entrevistas foram realizadas apenas com os médicos que exercem sua carga horária, total 

ou parcialmente, em plantões, uma vez que são estes os responsáveis pela realização das salas 

de parto no HUAP.  Foram entrevistados um total de 13 médicos.  

 Em relação ao sexo, onze dos entrevistados são do sexo feminino, correspondendo à  

84,6 %, e apenas dois são do sexo masculino (15,4%). 

 

 

Gráfico 1: distribuição segundo sexo (%)

 

 

    

Masculino 

Feminino 
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No que tange a idade dos entrevistados, dividimos em quatro faixas etárias:  

1) ≤ 30 anos; 

2) De 31 a 40 anos, 

3) De 41 a 50 anos; 

4) De 51 a 60 anos; 

 

Um dos médicos possui idade menor ou igual a 30 anos, seis apresentam idade entre 

31 e  40 anos, um entre 41 e 50 anos e cinco entre 51 e 60 anos. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição segundo idade 

 

 

 

Em relação à religião, quatro plantonistas declararam ser espíritas, seis católicos, um 

protestante e dois afirmaram não possuírem religião. Nenhum plantonista referiu ser ateu.   

 

 

 

≤ 30 anos 

31 à 40 anos 

41 à 50 anos 

51 à 60 anos 
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Gráfico 3: Distribuição segundo religião 

 

 

Dos treze médicos entrevistados, todos referem ter residência médica em pediatria. 

Onze referem ter formação em neonatologia e dois alegam não ter residência em neona-

tologia, porém possuem tempo de atuação nesta especialidade maior do que 25 anos.  

 

Com relação ao tempo de atuação em neonatologia, dividi em períodos: 

1) < 10 anos; 

2) De 10 a 20 anos; 

3) > 20 anos. 

 

Dos médicos entrevistados, cinco têm menos de dez anos de atuação em neonatologia; 

dois referem ter entre dez e vinte anos de atuação nesta especialidade e seis apresentam mais 

de vinte anos de tempo de atuação nesta área.  

 

 

 

 

 

Espírita 

Católica 

Protestante 

Sem religião 
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Gráfico 4: Tempo de  atuação em neonatologia 

 

 

Em relação ao local de trabalho, todos os entrevistados referiram atuar em hospital 

público e universitário. Dos treze entrevistados, nove também trabalham em hospitais 

privados.  

Quando questionados se reanimam todos os recém-nascidos em sala de parto, todos os  

entrevistados relataram que não reanimam nas situações em que o recém-nascido nasce com 

características de que a morte já ocorreu há algum tempo, por exemplo, quando já nasce 

macerado, com livor ou com rigor mortis. Seis entrevistados disseram que, além dos RN que 

se encontram na situação citada anteriormente, não reanimam todos os RN e descreveram 

algumas situações onde não reanimam. Foram citadas as seguintes situações:  

1. Anencefalia ou outras malformações incompatíveis com a vida;  

2. Prematuros com IG menor do que 23 semanas e peso de nascimento menor do que 

500g;  

3. IG menor do que 22 semanas;  

4. IG menor de 24 semanas,dependendo das condições de vitalidade, de nascimento 

e da história prévia;   

5. Peso de nascimento menor do que 500g e em morte aparente;  

6. IG menor do que 23 semanas.  

<10 anos 
10 a 20 anos 
> 20 anos 
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Os demais, num total de sete médicos, relataram que reanimam todos os recém-

nascidos em sala de parto. 

De acordo com as entrevistas, podemos dividir em grupos os fatores citados que 

influenciam na decisão de reanimar ou não um prematuro na sala de parto no limite de 

viabilidade em quatro grupos:  

 

 Tabela 7 - Fatores maternos 

Grupo 1: fatores maternos 

Historia obstétrica materna, TBR, condições maternas no momento do parto, grau de 

envolvimento da família com a gestação atual, desejo da família 

 

 

Tabela 8 - Aspectos relacionados ao recém-nascido 

Grupo 2 : aspectos relacionados ao recém-nascido 

Condições de nascimento, vitalidade do RN, presença ou não de malformações e/ou 

síndromes, principalmente malformações graves de SNC, peso de nascimento, idade 

gestacional, característica clínicas do RN (por exemplo, se tem fenda palpebral), presença ou 

não de asfixia grave, qualidade de vida destes recém-nascidos 

 

 

Tabela 9 - Aspectos técnicos e legais 

Grupo 3: aspectos técnicos e legais 

Dados da literatura mundial sobre morbimortalidade neste grupo de pacientes, ausência de 

legislação definida, protocolos existentes 
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Tabela 10 - Aspectos relacionados ao serviço 

Grupo 4: aspectos relacionados ao serviço 

Capacidade de resolução e dados estatísticos do serviço, grau de interação da equipe 

multidisciplinar, se há vagas 

 

 

Quando perguntados sobre Limite de Viabilidade (LV), a maioria dos entrevistados já 

conhecia o termo, apenas quatro participantes referiram pouco conhecimento sobre o mesmo. 

Segundo os participantes o limite de viabilidade hoje é IG < 22 s (1 participante), IG < 23 s    

(3 participantes), IG < 24 s ( 1 participante), IG < 25 s (1 participante), entre 23 e 24s ( 1 

participante). Foi colocado que o limite de viabilidade “depende do peso”, “das características 

do recém-nascido”, “de cada serviço”, “que cada país utiliza um limite de viabilidade”, “que é 

uma questão de idade gestacional”. 

 Apenas quatro participantes conheciam a definição de Zona Cinzenta (ZC). Para estes, 

a Zona Cinzenta situa-se entre 23 e 25s (1 participante), entre 22 e 23 s (1 participante) e entre 

22-24s (2 participantes). Os participantes relataram que “na Zona Cinzenta a decisão de 

reanimar é individual, depende da formação do profissional”; “que na Zona Cinzenta não é 

para reanimar”. Sete participantes desconheciam o conceito de Zona Cinzenta e um 

participante desconhecia o termo, mas referiu ser a IG entre 23 e 24s.  

 Ao serem questionados a respeito da utilização do critério limite de viabilidade na 

decisão de reanimar ou não um recém-nascido no limite de viabilidade, os participantes 

pontuaram algumas observações: 

‘... é complicado, pela incerteza da idade gestacional....” 

 “... tem que ser consenso no serviço ...” 

 “... tem que avaliar o conjunto: peso e idade gestacional ...” 

 “... é uma avaliação mais objetiva ...” 

 “... é válido, a idade gestacional é o fator biológico mais importante ...” 
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 “... é subjetivo, há pouca participação da família...” 

 “... é válido, é baseado em estudos de mortalidade neonatal, de viabilidade ...” 

 Em relação a justificativa ética, foi colocado, entre outras coisas, que a mesma baseia-

se nas estatísticas com relação a morbidades graves, comprometimentos familiares e 

qualidade de vida, associados à prematuridade extrema. Não houve, entretanto, menção aos 

conceitos éticos.  

“... Quando não é viável o risco de sequelas no futuro é grande e estudos mostram que 

a sobrevida é pequena.” 

Questões como a falta de legislação, a importância de se estabelecer uma discussão 

ética, o risco de com nossa prática aumentarmos o sofrimento do RN e de suas famílias 

também foram levantadas. 

Todos os participantes referiram a utilização de medidas de suporte e conforto, como 

aquecimento, nutrição, analgesia, encaminhamento do recém-nascido à UTI, em situações em 

que decida-se pela não reanimação. Enfatizaram a importância de se conversar com a família, 

mostrar o bebê, se possível, colocá-lo no colo dos pais, ter uma postura de acolhimento. 

 Os treze participantes da pesquisa negaram a existência de um protocolo definindo 

condutas em sala de parto perante o nascimento de um recém-nascido no limite de viabilidade 

nos serviços em que trabalhavam. 

 Quando questionados sobre quem deve participar da decisão de reanimar ou não um 

recém-nascido extremamente prematuro, oito participantes consideraram que esta deve ser 

uma decisão que envolva a família e a equipe multidisciplinar; três participantes acreditam 

que esta decisão cabe ao neonatologista responsável pela sala de parto e dois consideram que 

esta decisão deva ser tomada pela família e pelo neonatologista. Foi citada a importância desta 

questão ser abordada no pré-natal ( “... deve ser, ao meu ver, um consenso vindo do pré-natal, 

em que já foi discutido pelo obstetra com a família , com o pediatra presente para que quando 

chegar na sala de parto esta decisão já tenha sido tomada, nunca a gente tomar uma posição 

unicamente de pediatra baseado na sua própria experiência com relação a reanimação ...”). 

Um dos participantes citou como importante se incluir a “justiça” neste processo decisório. 
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Gráfico 5: Quem deve participar da decisão de reanimar 

 

 

 Os participantes consideraram, na sua totalidade, “muito importante” e “fundamental” 

a participação da família, porém consideraram esta participação ainda pequena. Foi citada a 

falta de amparo legal no Brasil para que a família decida; a dificuldade encontrada diante do 

perfil da população que atendemos, muitas vezes sem pré-natal algum.  

 Em relação ao diálogo entre a equipe de saúde diante do nascimento de um recém-

nascido no limite de viabilidade tivemos opiniões bem contraditórias. Alguns participantes 

referiaram que “há pouco diálogo, não existe consenso”, que este se dá “em cima da hora”, “é 

complicado”, “muito ruim”, ao passo que outros participantes relataram que o diálogo “no 

HUAP é muito bom”, que “os casos são discutidos antes do parto”, “o melhor possível.” 

 Os quatro princípios de Beauchamp e Childress
 

(2011) (beneficência, não-

maleficência, autonomia e justiça) não foram citados nominalmente, mas nas entrelinhas das 

entrevistas foi possível perceber uma preocupação com questões éticas. Em algumas falas, 

ficou claro a presença do princípio da beneficência, quase como condição sine qua non nas 

profissões da área de saúde. Isto pode ser percebido na fala: 

 “... Se tem vida eu tenho que estar ali de alguma maneira para ajudar, se o coração está 

batendo, eu sou instrumento disto, eu me formei para isto, claro que a minha religião também  

Família + Equipe 

Família+ Neonatologista 

Neonatologista 
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influencia, porque eu não sou Deus para determinar quem vai viver e quem vai morrer. Se eu 

tô vendo algum sopro de vida eu tenho que de alguma maneira tentar salvar aquela criança.” 

 Na fala acima, podemos perceber que para este participante “vida” é sinônimo de 

“coração batendo”. 

 Percebe-se, claramente, a influência da religião em diversas entrevistas na decisão de 

reanimar ou não um recém-nascido extremo, podendo remeter a discussão do Princípio da 

Santidade da Vida. Segundo este, de fundamento religioso, a vida humana é sagrada, dada por 

Deus, possui valor absoluto, é inviolável, independente das condições físicas e/ou morais em 

que se encontra. Já o Princípio da Sacralidade da Vida é um princípio laico que se refere ao 

valor moral da existência humana.  

 “ A sacralidade é um princípio laico que assegura o valor moral da existência 

humana e fundamenta diferentes mecanismos sociais que garantem o direito 

de estar vivo. (...) Reconhecer o valor moral da existência humana não é o 

mesmo que supor sua intocabilidade. O princípio da santidade da vida é de 

fundamento dogmático e religioso.” ((PARANHOS e REGO, 2014) 

 

 O princípio da não-maleficência pode ser percebido em algumas colocações: 

 “... Não estar sendo mais nocivo, não estar avançando em termos de, você não estar 

com a sua prática aumentando o sofrimento, que seria a distanásia, você aumentar o 

sofrimento, procedimentos extremamente dolorosos, aí eu acho que vai um pouco de 

humanidade.” 

 “... Porque se o bebê está vivo e se a família quer muito aquele bebê você, acho que a 

princípio, você tem que fazer tudo apesar de que para o paciente talvez não seja a melhor 

decisão.” 

 “... Quando a família quer muito a gente tem que fazer, mas para o bebê eu não 

considero uma coisa ética.”  

 Em relação ao princípio da autonomia, todos os participantes têm clareza de que os 

pais são os representantes legais dos recém-nascidos. No que diz respeito ao exercício desta 

autonomia, com a participação efetiva na decisão de reanimar, a maioria dos participantes 

julga importante estabelecer um diálogo com a família, mas três dos entrevistados não 

incluem os pais no processo decisório. Foi citado, como dificuldade em se estabelecer este 
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diálogo, o grau de entendimento da família, a qualidade muitas vezes ruim do pré-natal, os 

partos de urgência/emergência quando não se é possível contato prévio adequado com os pais. 

 Não foi mencionada a possibilidade dos pais apresentarem posições conflitantes com 

as da equipe de saúde no que diz respeito ao cuidado para com o recém-nascido, nem 

tampouco, diante desta situação, quem deveria decidir.  

 Em relação ao princípio da justiça, apenas um participante citou a questão das vagas 

disponíveis como um fator capaz de influenciar a decisão de reanimar ou não. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Atualmente, podemos perceber uma crescente melhora na assistência prestada aos 

recém-nascidos de maneira geral e, de modo particular, aos recém-nascidos prematuros. É 

nítido o aumento da sobrevida de recém-nascidos cada vez mais prematuros em diversos 

lugares do mundo, incluindo o Brasil, levando à diminuição do limite de viabilidade. Isto se 

deve ao avanço tecnológico, ao uso de surfactante, ao corticoide antenatal, entre outros 

fatores. Também podemos observar uma menor morbidade entre os sobreviventes, 

principalmente no que diz respeito às sequelas graves, como hemorragia intracraniana, 

leucomalácia periventricular, broncodisplasia pulmonar, retinopatia da prematuridade, entre 

outras. Mas a despeito da melhora dos resultados, numa parcela significativa dos prematuros, 

principalmente aqueles nascidos entre 23 e 25 semanas, a sobrevida ainda é incerta e a 

presença de sequelas graves ainda é uma realidade para muitos destes bebês, uma vez que o 

grau de imaturidade biológica é imenso. 

Em vários países do mundo há a recomendação de não se reanimar recém-nascido com 

IG < 23 semanas, provendo apenas medidas de suporte e conforto. Para aqueles nascidos com 

IG ≥ 25 semanas, recomendam-se medidas de reanimação agressivas. Para aqueles nascidos 

entre 23s e 24s, a decisão é individualizada, dependendo das condições de nascimento, da 

participação dos pais e diversos outros fatores. 

O Hospital de Ensino onde foi realizada a pesquisa é referência para gestação de alto 

risco, atendendo pacientes de diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Somado a 

isto, vale ressaltar a sua importância como local de formação. Circulam, por seus corredores, 

inúmeros acadêmicos e residentes de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, além 

de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros. Quer seja na assistência, quer seja como 

instituição de ensino e pesquisa, o papel social desta instituição é indiscutível.  

Pode-se observar que a maioria dos médicos que fazem salas de parto neste hospital  

são do sexo feminino, têm mais de vinte anos de tempo de atuação em neonatologia, com 

residência médica nesta especialidade, possuem alguma religião e trabalham na rede pública 

de saúde.  

Foi possível observar, através das falas dos entrevistados, o quanto a reanimação em 

sala de parto de recém-nascido no limite de viabilidade é um tema pertinente e cercado de 
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conflitos, sendo consenso a necessidade de se ampliar a discussão em torno desta questão, 

com inclusão dos pais e da equipe multidisciplinar como um todo. As questões éticas 

relacionadas ao tema não foram aprofundadas. Não foi possível, na maioria das entrevistas, 

perceber a presença dos quatro princípios do Principialismo.  

Foi possível perceber através das entrevistas que a religião interfere na decisão de 

reanimar ou não um recém-nascido para parte dos participantes: 

“... Se tem vida eu tenho que estar ali de alguma maneira para ajudar, se o coração está 

batendo, eu sou instrumento disto, eu me formei para isto, claro que a minha religião também  

influencia, porque eu não sou Deus para determinar quem vai viver e quem vai morrer. Se eu 

tô vendo algum sopro de vida eu tenho que de alguma maneira tentar salvar aquela criança.” 

A utilização do critério de viabilidade neonatal na decisão de reanimar ou não na sala 

de parto um recém-nascido no limite de viabilidade foi considerada ética pela maioria dos 

participantes, embasada, principalmente, por dados da literatura sobre as graves e frequentes 

sequelas associadas à prematuridade extrema.  

Ficou clara a inexistência de um protocolo referente à reanimação em sala de parto de 

recém-nascidos no limite de viabilidade neste hospital. Mas, apesar da importância dos 

protocolos para os serviços, é possível estabelecer um protocolo diante de uma situação onde 

questões culturais, religiosas, sócio-afetivas, econômicas estão tão profundamente presentes? 

Onde a bagagem que cada profissional de saúde traz dentro de si é capaz de interferir nesta 

decisão? Onde cada recém-nascido e sua família são únicos, diante de um futuro cheio de 

incertezas e possibilidades?   

Também foi abordada a dificuldade em torno do “incluir a família”, diante da 

realidade de boa parte das famílias atendidas no hospital, sem pré-natal adequado, numa 

situação de vulnerabilidade sócio-afetiva-econômica, com baixa escolaridade, muitas vezes 

vivenciando uma gestação não planejada ou, até mesmo, indesejada, com fragilidade do 

vínculo com o recém-nascido. Soma-se a isto, o fato de que, com frequência, o nascimento de 

um recém-nascido prematuro ocorre numa situação de urgência/emergência sem possibilidade 

de estabelecimento prévio do vinculo da equipe com a família. O “ideal” de discussão durante 

o pré-natal sobre a possibilidade de um parto prematuro torna-se muito distante da realidade. 
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Apesar da importância de se estabelecer um diálogo efetivo entre a equipe 

multidisciplinar, durante todo o processo – gestação, parto, puerpério e equipe da unidade 

neonatal, este ainda acontece de forma isolada e esporádica.  

 Faz-se necessário ampliar a discussão sobre a reanimação em sala de parto dos recém-

nascidos extremamente prematuros no serviço, incluindo os profissionais das diversas áreas 

envolvidas – neonatologia, obstetrícia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço 

social, psicologia, entre outras, e os acadêmicos dos diversos cursos, além da inclusão nos 

currículos, de forma mais abrangente, das reflexões trazidas pela bioética. Instituir no dia-a-

dia do serviço espaços de reflexão , sobre as questões bioéticas,  como por exemplo, os 

“rounds bioéticos” e sessões clínicas, com a participação de  toda a equipe multidisciplinar. 

Não podemos nos distanciar, em momento algum, da nossa condição de instituição formadora 

e assistencial, com imenso papel social a cumprir. 

Fomentar a discussão sobre as questões éticas que envolvem a reanimação em sala de 

parto de recém-nascidos no limite de viabilidade é imprescindível, numa perspectiva de 

qualificar nossa assistência e nossa formação, garantindo ao nossos pequenos pacientes e suas 

famílias um atendimento mais humanizado, com menos sofrimento e dor. 
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10. APÊNDICES 

 

10.1. Roteiro para entrevista semi-estruturada 

 

Parte I: perfil do médico 

 

1) Idade 

2) Sexo 

3) Religião 

4) Formação em pediatria 

5) Formação em neonatologia 

6) Tempo de prática clínica em neonatologia 

7) Exercício em hospital público, privado, beneficente, universitário, militar. 

 

Parte II: conceitos éticos 

 

8) Você reanima todos os neonatos vivos ou não na sala de parto ?   

9) Em quais situações você reanima e quais não?  

10) E os recém-nascidos extremamente prematuros?  

11) O que influencia na sua decisão de reanimar ou não os recém-nascidos extremamente 

prematuros? 

 

Parte III: viabilidade neonatal 

 

12)  Que aspectos biológicos interferem na sua decisão de reanimar ou não um recém-nascido 

extremamente prematuro? 

13)  O que você conhece sobre limite de viabilidade e zona cinzenta? 

14)  Como você avalia a utilização deste critério clínico?  

15) Para você, qual a justificativa ética para se utilizar este critério? 

16)  Caso você decida pela não reanimação de um recém-nascido, que outras medidas você 

acredita serem necessárias? 

17)  Nos serviços em que você trabalha existem protocolos para a conduta em sala de parto 

perante recém-nascidos extremamente prematuros? 
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Parte IV: participação dos pais e da equipe 

 

18)  Quem deve participar da decisão de reanimar ou não um recém-nascido no limite de 

viabilidade?  

19)  Como você avalia a participação da família? 

20)  Como se dá o dialógo entre a equipe de saúde diante o nascimento de um recém-nascido        

no limite de viabilidade? 
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10.2. Mapa de entrevistas 

 

 

PERFIL ENT 1 ENT 2 ENT 3 ENT 4 ENT 5 ENT 6 ENT 7 ENT 8 ENT 9 ENT10 

IDADE           

SEXO           

RELIGIÃO           

FORMAÇÃO EM 

PEDIATRIA 

          

FORMAÇÃO EM 

NEONATOLOGIA 

          

TEMPO DE ATUAÇÃO EM 

NEONATOLOGIA 

          

LOCAL DE TRABALHO           

CONCEITOS ÉTICOS           

SE REANIMA TODOS OS 

RN’S 

          

EM QUAIS SITUAÇÕES 

VOCÊ REANIMA E EM 

QUAIS NÃO OS RN’S 

EXTREMAMENTE 

PREMATUROS 

          

OS RN’S EXTREMAMENTE 

PREMATUROS FATORES 

QUE INFLUEMCIAM 

          

FATORES QUE 

INFLUEMCIAM 

          

QUALIDADE DE 

VIDA/VIABILIDADE 

NEONATAL 

          

ASPECTOS BIOLÓGICOS           

LIMITE DE VIABILIDADE 

X ZONA CINZENTA 

          

AVALIAÇÃO DESTE 

CRITÉRIO BIOLÓGICO(LV) 

          

JUSTIFICATIVA ÉTICA           

OUTRAS MEDIDAS           

PROTOCOLOS           

PARTICIPAÇÃO DOS 

PAIS 

          

EQUIPE           
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10.3. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Dados de Identificação 

 

Título do Projeto: Reanimação na sala de parto de recém-nascidos no limite da viabilidade sob a ótica da bioética 

Pesquisador Responsável: Danielle Kwamme Latgé 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 36031558/ (21) 99912-5606 

Nome do(a) voluntário(a):_______________________________________________ 

Idade:_____ anos                           RG : ______________________  

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ― Reanimação na sala de parto de 

recém-nascidos no limite da viabilidade sob a ótica da bioética, de responsabilidade da pesquisadora Danielle 

Kwamme Latgé. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer os valores éticos que influenciam na decisão de reanimar ou 

não na sala de parto um recém-nascido no limite de viabilidade. Possibilita uma maior compreensão dos valores 

éticos envolvidos na reanimação em sala de parto de recém-nascidos extremamente prematuros, podendo 

contribuir para melhoria da assistência prestada a este grupo de recém-nascidos e as suas famílias. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, onde serão realizadas entrevistas com os médicos do serviço de neonatologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF, em Niterói, RJ. Serão incluídos todos os médicos vinculados ao 

serviço (estatutários ou com contrato temporário), com residência em neonatologia concluída ou tempo de 

experiência maior do que cinco anos. Serão excluídos os médicos que estejam fazendo residência em pediatria 

ou em neonatologia no HUAP/UFF no período da pesquisa. Esta entrevista será realizada após assinatura por 

parte dos participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo individual, confidencial e 

gravada.  A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo.  Em todas as 

fases da pesquisa serão garantidos a proteção da instituição e dos participantes através do sigilo em publicações 

ou quaisquer tipos de apresentações científicas.  Não haverá remuneração aos participantes desta pesquisa, caso 

haja algum tipo de despesa para os mesmos, lhes serão assegurados ressarcimento.  Este estudo oferece mínimos 

riscos aos participantes,  porém diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa será garantida indenização aos 

participantes. Os participantes da pesquisa receberão uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Esta pesquisa faz parte do programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. 

Eu,_____________________________________________________________, RG nº _________________, 

declaro ter sido informado (a) dos objetivos, riscos e benefícios deste estudo. Concordo participar como 

voluntário (a) da pesquisa e para isso assino este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

Niterói, ___/___/____  

 

Assinatura do participante _______________________________________________________  

 

Assinatura do pesquisador _______________________________________________________  
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