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RESUMO

Com o objetivo de estudar os modelos de decisão sobre medidas de suporte à vida em
pacientes incapazes foram realizadas quarenta entrevistas com médicos de unidades de terapia
intensiva em hospitais públicos e privados do Rio de Janeiro. A pesquisa utilizou um caso real
vivido pelo médico entrevistado e um caso teórico previamente publicado. Os modelos de decisão
foram analisados sob a ótica do principialismo biomédico de Beauchamp e Childress e da bioética
convergente de Maliandi e Thüer.
Nenhuma decisão foi tomada baseada no modelo de autonomia pura, pela ausência de
diretivas antecipadas de vontade. Apesar de existirem informações que permitiriam o julgamento
por substituição para cerca de metade dos casos, muitas vezes as decisões contrariaram os desejos
dos pacientes contrapondo os princípios da autonomia aos da beneficência e não-maleficência. A
decisão pelo melhor interesse foi predominante para a definição de medidas de suporte, em clara
opção pelos princípios da beneficência e não-maleficência sobre a autonomia. O modelo
paternalista foi mais frequentemente utilizado que a decisão compartilhada. A análise das
entrevistas permitiu a identificação de duas categorias temáticas não definidas previamente no
protocolo do estudo: a decisão por acomodação e a prática da medicina defensiva. A maioria dos
entrevistados reconheceu a existência de disparidades nos modelos de decisão praticados nas
unidades de terapia intensiva do serviço público e privado. A decisão paternalista foi mais
frequente nos hospitais públicos. As respostas sobre o caso teórico apontaram como modelo
preferencial a decisão compartilhada contrariando os resultados das entrevistas sobre os casos
reais. A comparação entre cenários reais e teóricos pode ter provocado um viés nesta análise. Em
comparação com o principialismo biomédico, a análise das condutas pela bioética convergente
pareceu enriquecer a discussão ética ao não anular nenhum princípio em choque como técnica
para solucionar conflitos. Para tal, a aplicação do metaprincípio da convergência, enquanto
instrumento para compatibilizar os princípios em conflito, buscou decisões em maior sintonia com
a inevitável conflitualidade do ethos.

Descritores: Bioética; ética baseada em princípios; unidades de terapia intensiva; tomada de
decisões; cuidados para prolongar a vida; atitude frente à morte.
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ABSTRACT

To study decision-making models on life-support measures in incompetent patients, forty
intensive care physicians from public and private hospitals in Rio de Janeiro were interviewed.
Questions were addressed about a real-life case treated by the physician and about a theoretical
case previously published. Decision-making models were analyzed using the theoretical
perspectives of Beauchamp and Childress´ principlism and from Maliandi and Thüer´s
convergence bioethics.
No decision was made based on the pure autonomy standard due to the absence of advance
directives. Although on nearly half of the cases there was information that would allow decisions
by the substituted judgment standard, medical decisions often contradicted patients' wishes by
choosing beneficence and non-maleficence principles instead of the principle of respect for
autonomy. The best interest standard was the predominant model for decisions on life-support
measures, clearly driven by the principles of beneficence and non-maleficence. The paternalistic
model was more often used than the shared decision-making model. The analysis of the interviews
allowed the identification of two thematic categories not previously anticipated in the study
protocol: the decision by accommodation and the practice of defensive medicine. Most of the
physicians acknowledged the existence of disparities in the decision-making models between
intensive care units of the public and private sectors. The paternalistic decision-making model was
more frequently used in public hospitals. The answers on the theoretical case pointed to the shared
decision-making model as the preferred method, in contradiction to the results found in the
interviews on the real cases. The comparison between real and theoretical scenarios may have
promoted a bias in this analysis. In comparison to Beauchamp and Childress´ principlism,
Maliandi and Thüer´s convergence bioethics seemed to enhance the moral discussion by not
overriding any principle as a technique for resolving ethical conflicts. To accomplish this, the
application of the meta-principle of convergence in order to reconcile conflicting principles,
appeared to best pursue decisions in tune with the unavoidable conflicts of the ethos.

Keywords: Bioethics; principle-based ethics; intensive care units; decision making; life
support care; attitude to death.
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I.

INTRODUÇÃO

As unidades de terapia intensiva (UTI), originalmente concebidas como espaços
hospitalares de concentração de tecnologia para o suporte à vida de indivíduos jovens, com
poucas comorbidades e perspectivas razoáveis de resposta a cuidados terapêuticos especiais,
passaram ao longo das últimas décadas a receber também pacientes com doenças crônicas,
múltiplas disfunções orgânicas e com frequência em fase terminal de suas moléstias. Neste
cenário que mescla situações clínicas graves agudas, crônicas e crônicas agudizadas, os
pacientes criticamente enfermos encontram-se frequentemente incapacitados para tomar
decisões sobre os tratamentos propostos 1,2. Estima-se que até 90% dos adultos internados em
unidades de terapia intensiva podem ter algum grau de incapacidade decisional, temporária ou
permanente 3,4. Frente a impossibilidade do paciente de efetuar e comunicar decisões razoáveis
a partir do entendimento, apreciação e manipulação de informações claramente apresentadas
para ele, este é diagnosticado como incapaz. A incapacidade para a tomada de decisões, neste
contexto, é definida em bases clinicas quando o indivíduo não consegue: (a) reconhecer que há
uma decisão a ser tomada; (b) entender as informações pertinentes sobre sua condição clínica;
(c) entender as opções de tratamento; (d) entender as potenciais consequências de cada opção e
(e) manipular racionalmente as informações para decidir conforme seus valores 5. O indivíduo
incapaz não pode exercer o direito de escolher ou recusar tratamentos e, portanto, requer
substituição na tomada de decisões de seu interesse 6. Assim sendo, os rumos do tratamento
indicados pela equipe médica devem ser analisados e consentidos ou não por representantes do
enfermo 7. Este encontro, com base nas informações técnicas pertinentes à situação clínica do
paciente incapaz, promove o confronto das expectativas de familiares e médicos, onde diversos
desejos e valores dos participantes entram em jogo na hora da opção por uma linha de
tratamento 8.
Os modelos de tomada de decisão utilizados pelos médicos, ao planejar medidas de
suporte à vida para pacientes críticos incapazes, no ambiente da terapia intensiva da região
metropolitana do Rio de Janeiro, são o objeto deste estudo.
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II.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os modelos de decisão descritos pelo principialismo biomédico estão ancorados em
maior ou menor grau nos princípios de respeito à autonomia, beneficência, não maleficência e
justiça 9.
Estes modelos podem ser classificados conforme a participação do paciente no processo
decisório como 10: (1) o padrão da autonomia pura, onde pacientes competentes produzem
diretrizes formais de ação médica a serem respeitadas em caso de incapacitação; (2) o
julgamento por substituição, quando informações confiáveis sobre desejos e valores do
paciente, fornecidos por seus representantes, orientam as decisões médicas e (3) a decisão pelo
melhor interesse do paciente, quando na ausência de informações explícitas sobre desejos e
valores do paciente, aplica-se a conduta que contribua para o seu maior bem-estar.
Três são as formas descritas sobre o processo decisório dos médicos: (1) o paternalismo11,
quando a decisão da conduta é feita pelo médico, com pouca ou nenhuma participação do
paciente ou seu representante; (2) a escolha pós-informada também conhecida como modelo
libertário ou informativo, quando as opções de conduta para o paciente são apresentadas sem
que nenhum juízo de valor dos médicos seja oferecido, deixando as decisões sob inteira
responsabilidade do enfermo ou de seu substituto e (3) a decisão compartilhada ou modelo
deliberativo 12, que procura estabelecer um equilíbrio entre as informações técnicas e opiniões
dos médicos por um lado e os valores e desejos do paciente pelo outro, objetivando um processo
deliberativo conjunto.
A aplicação dos modelos de decisão pelos médicos, ainda que de maneira intuitiva e não
formal, resulta no direcionamento das condutas praticadas no indivíduo impossibilitado de
decidir.
A bioética principialista entende que há uma hierarquia na escolha entre estes modelos,
sendo a opção preferencial aquela que garanta a maior preservação possível da vontade
autônoma do paciente 9.
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II.1

PRINCIPIALISMO BIOMÉDICO

O principialismo biomédico é uma corrente da bioética que propõe alguns enunciados de
caráter geral como instrumentos para a abordagem e solução de conflitos no campo da pesquisa
e prática médicas

13

. No seu arcabouço teórico, Beauchamp e Childress apresentam quatro

princípios: o respeito à autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça como “pontos de
partida”, ou seja, normas muito gerais e abrangentes que servem de guia para orientar ações
morais na prática da medicina.
O princípio do respeito à autonomia consiste em reconhecer nos indivíduos o direito de
sustentar opiniões, fazer escolhas e agir de acordo com valores e convicções próprias. Este
princípio estabelece como norma não somente respeitar, mas também o dever de garantir o
apoio às decisões tomadas de maneira autônoma. O respeito à autonomia pode ser declarado
dialeticamente como uma obrigação positiva e uma obrigação negativa. Enquanto obrigação
positiva, implica na ação objetiva (positiva) de ajudar a construir um ambiente que facilite a
tomada de decisão, através do fornecimento de informações relevantes em linguagem precisa e
acessível, garantia de privacidade, confidencialidade e suporte emocional. Como obrigação
negativa, este princípio não deve permitir o cerceamento da liberdade de optar, protegendo o
indivíduo das pressões exercidas por outros agentes participantes do cenário da decisão. Assim
sendo, o conceito de autonomia no cuidado médico dos pacientes engloba tanto o direito do
paciente a exercer suas escolhas quanto a obrigação moral do médico de ajudá-lo neste objetivo
14

. Evidentemente, o objetivo do cuidado médico é o bem do paciente, mas esse bem pode ser

compreendido de forma diferente pelo paciente e pelo médico.
O princípio da beneficência, como a etimologia indica - bene-facere - fazer o bem,
remete à ação em benefício do outro. Diferente da benevolência, que se refere à virtude de estar
predisposto a praticar atos em benefício alheio, a beneficência é uma obrigação moral. Este
princípio subdivide-se em três vertentes: a beneficência positiva; a beneficência negativa e a
utilidade. A primeira exige que as condutas estejam voltadas para a produção do bem para o
paciente, ou seja, dos seus legítimos interesses. A segunda determina que se previna o mal ou
o dano. A terceira assinala como dever o balanceamento de riscos e benefícios potenciais
objetivando os melhores resultados possíveis. Assim sendo, o princípio da beneficência se
apresenta como marco deontológico para um leque de ações tais como tratar o doente
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necessitado, diminuir o sofrimento, não prejudicar, sopesar vantagens e inconvenientes e
promover o bem-estar 15.
O princípio da não-maleficência impõe a obrigação de agir com prudência e não infligir
o mal aos outros seguindo a tradição de primum non nocere: acima de tudo, não causar dano.
Embora frequentemente associados, os princípios da beneficência e não-maleficência diferem
no aspecto de suas ações em relação ao dano. O princípio da beneficência tem como norma
prevenir e remover o dano enquanto que o princípio da não-maleficência obriga a não causá-lo.
Estes dois princípios são amiúde confrontados na prática clínica. Por exemplo: embora causar
dano seja prima facie errado, amputar um pé gangrenado (infligir o dano) será uma ação
justificável se o benefício for salvar a vida do paciente 16. As questões relacionadas ao princípio
da não-maleficência, no tocante aos cuidados de indivíduos incompetentes, dizem geralmente
respeito a evitar ações que não contribuam para a melhora da qualidade de vida dos mesmos.
O princípio da justiça, aqui entendido como conceito de justiça distributiva, consiste na
equitativa repartição dos benefícios, riscos e encargos na distribuição e acesso aos recursos para
o cuidado da saúde. Este princípio guarda íntima relação com a visão da justiça como equidade,
teorizada por John Rawls e se dirige à distribuição de recursos naturalmente escassos de modo
a que deles todos possam se beneficiar de modo isonômico e equânime 17. No que se refere às
decisões envolvendo indivíduos incompetentes, o princípio da justiça, especialmente a justiça
distributiva, é tema sujeito a grandes debates. Em decisões concernentes à conflitos entre
interesses e direitos de indivíduos incompetentes em relação àqueles de pessoas competentes,
eticistas e juristas estadunidenses têm com frequência se declarado contrários a considerar os
interesses destes últimos agentes 18. Esta postura se deve ao reconhecimento da necessidade de
proteção às pessoas vulneradas. No entanto, é preciso reconhecer que há situações onde sujeitos
de direitos, competentes e incompetentes, convivem em cenários de escassez de recursos. Claro
está que a incompetência por si não extingue os direitos distributivos e por isso não se trata de
criar uma teoria separada de justiça distributiva para estes indivíduos. Cabe, no entanto,
questionar se, do ponto de vista da justiça distributiva, existiriam condições especiais que
modificassem o status moral destes indivíduos. Exemplificando: na competição por uma vaga
em UTI entre pessoas inconscientes com danos cerebrais permanentes e indivíduos
competentes, estes últimos teriam precedência considerando o maior benefício individual e
social na alocação de escassos recursos. Aqui é imprescindível lembrar que a pessoa que existia
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anteriormente à perda permanente da consciência não perde com isso os direitos a cuidados
dignos, não obrigatoriamente usando recursos tecnológicos para o prolongamento da vida.
Deve-se ressaltar que esta discussão quando realizada à beira-leito pode erodir a
imprescindível relação de confiança entre o médico, o paciente e seu representante, ao ser
interpretada como uma conduta a favor da contenção de custos e contrária aos interesses
individuais do enfermo. Assim, duas questões éticas não podem ser ignoradas no tocante à justa
alocação de recursos, marco da justiça distributiva: (1) é um dever dos médicos usar de maneira
eficiente todos os recursos técnicos apropriados para o cuidado dos seus pacientes; (2) as
decisões com relação a alocação de recursos não devem surgir no contexto individual da relação
médico-paciente, mas preferencialmente basear-se em políticas de saúde onde todos os
interessados (sociedade, instituições médicas, fontes pagadoras) tenham discutido a extensão e
critérios de utilização equânime dos recursos 19. Na ausência de acordos pré-estabelecidos na
nossa sociedade, não é de estranhar que argumentos de justiça distributiva sejam
frequentemente mal-empregados ou estejam ausentes nas decisões à beira-leito sobre condutas
em pacientes incompetentes.
Apesar dos quatro princípios serem universais e, portanto, aplicáveis a todos, estes não
são absolutos, ou seja, não são aplicáveis igualmente em todas as situações. Esta condição os
inscreve no rol das obrigações morais prima facie. O princípio prima facie (dever em um
primeiro momento ou em primeira consideração) é aquele que deve ser cumprido a não ser que
entre em conflito com outra obrigação moral que, naquela situação específica, o ultrapasse.
Cabe ao agente moral, nesta situação de conflito, sopesar qual ou quais princípios competidores
melhor se aplicam ao caso em questão. Tal situação se apresenta, por exemplo, quando a
prescrição de um tratamento comprovadamente benéfico para determinada condição clínica se
contrapõe aos valores do paciente, como no clássico cenário da indicação de transfusão de
concentrado de hemácias para anemia aguda com choque em um paciente testemunha de Jeová,
exemplo paradigmático do conflito entre os princípios da beneficência e do respeito à
autonomia. Nestas situações de princípios conflitantes, torna-se necessária a análise individual,
caso a caso e a ponderação das obrigações concorrentes para que, fundamentado na bioética
principialista, seja possível deliberar apropriadamente 20,21.
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II.1.1 Modelos de decisão

As decisões sobre propostas terapêuticas em pacientes diagnosticados como incapazes
podem ser classificadas pelos modelos descritos como: (1) o padrão da autonomia pura; (2) o
julgamento por substituição; (3) a decisão pelo melhor interesse do paciente.
O padrão de autonomia pura aplica-se a pacientes anteriormente competentes que
tomaram decisões referentes a si mesmos e as explicitaram antes de sua incapacitação,
estabelecendo diretrizes formais de ação a serem respeitadas. Este modelo de decisão, que
objetiva preservar a autonomia precedente do paciente, é dependente de instruções específicas
para a situação em curso, previamente comunicadas através de mecanismos legais (diretivas
antecipadas) ou objetivamente explicitadas a um interlocutor investido legalmente como
representante com o poder de decidir (durable power of attorney ou mandato duradouro) sobre
questões relacionadas à saúde do paciente incapacitado 22. A aplicação do modelo de autonomia
pura é, na prática, dependente da produção de um documento publicamente reconhecido como
testemunho veraz da vontade do indivíduo, que deve idealmente ser objetivo sobre os seus
desejos frente a situações específicas. Instruções gerais tais como “não ser submetido a
tratamentos que promovam dor desnecessária”, “rejeitar procedimentos que não contribuam
para o alívio dos sintomas” ou “não introduzir novos tratamentos para condições ameaçadoras
da vida” são passíveis, pela sua inespecificidade, de interpretações envolvendo valores outros
que os do paciente, não garantindo assim o respeito à sua plena autonomia. Existem ainda outras
questões não resolvidas pelo modelo de autonomia pura. Quais são os limites de aplicação das
vontades expressas? A demanda por tratamentos excepcionais ou alternativos deve ser
respeitada? 23. Apesar de estar no topo da hierarquia dos modelos de decisão, Beauchamp e
Childress reconhecem que existem situações nas quais o desrespeito à vontade autônoma do
paciente é aceitável. Esta situação pode ocorrer, por exemplo, se um responsável pelo paciente
entender que o problema de saúde antecipado pelo indivíduo agora incapaz se revela, na sua
evolução, muito diferente e menos grave do que o previsto 6. Nesta situação seria aceitável
sobrepassar a diretiva antecipada, por considera-la inapropriada para a situação vigente e
decidir pelo melhor interesse do paciente.
O julgamento por substituição é um modelo onde o representante assume a decisão que
o paciente provavelmente tomaria, “colocando as vestes mentais do incapaz” 6,24 , sendo seus
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olhos, mente e coração, Este modelo requer a existência de um representante com profundo
conhecimento dos desejos e valores do paciente, não sendo suficientes as impressões advindas
do convívio superficial ou as interpretações de eventuais comportamentos sociais da pessoa
agora incapacitada. O objetivo a ser perseguido é decidir respeitando os valores e preferências
do paciente, em tempo hábil, impedindo a adoção de medidas indesejadas por ele. O papel do
médico, neste modelo, é promover ações que incentivem o representante a fornecer informações
relativas a história do paciente, suas visões de mundo e da vida

25

. Na prática, no entanto, a

chance do familiar errar nesta missão não é pequena. Uma meta-análise de 16 estudos
envolvendo mais de 2500 pacientes e seus respectivos representantes, que responderam em
separado a questões propondo diversos cenários hipotéticos clínico-cirúrgicos, revelou
discordância entre as escolhas de tratamentos em um terço das situações analisadas. De uma
maneira geral, os representantes foram capazes de predizer as preferências dos pacientes com
nível de acurácia de apenas 68% 26. Mesmo nas relações mais próximas existe a possibilidade
de erro na antecipação dos desejos do outro. Em uma coorte de 2750 casais no estado de
Winsconsin (EUA), os representantes relataram erroneamente a preferência de seus cônjuges
em 13% dos cenários hipotéticos que envolviam doença terminal e disfunção cognitiva e em
26% dos cenários associando doença terminal e dor 27. O julgamento por substituição também
depende da abstenção do representante de contaminar as decisões com seus próprios valores,
caso estejam em conflito com os do paciente. A tendência dos substitutos a aplicar suas próprias
preferências nas decisões, comprometendo o modelo de julgamento por substituição é
explicado por duas teorias distintas e complementares: o princípio da similaridade assumida e
o viés de projeção

28,29

. No princípio da similaridade assumida a decisão tomada a partir dos

valores do representante, como se estes fossem iguais aos do paciente, está alicerçada na
idealização de similaridade das visões do mundo em um relacionamento (“sempre pensamos da
mesma forma” ou “somos como almas-gêmeas”). Já o viés de projeção decorre da possibilidade
das pessoas, quando chamadas a tomar decisões pelas outras, primeiramente projetarem a
situação para si. As decisões tomadas a partir deste parâmetro seriam então interpretadas como
desejos do ente querido. Estes complicadores fazem com que o julgamento por substituição,
embora proposto como modelo de decisão preferencial na ausência de diretivas antecipadas de
vontade (DAV), levante dúvidas quanto à sua aplicabilidade universal neste cenário 30. Por ser
totalmente dependente das informações dos entes próximos ao paciente, a pertinência dos
testemunhos sobre os valores e desejos do enfermo é basilar. A qualidade destes conteúdos
sofre múltiplas influências, que devem ser levadas em consideração no julgamento da validade
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dos depoimentos dos representantes: suas circunstâncias de vida (experiência prévia como
representante, religiosidade, saúde, suporte familiar e da comunidade, questões econômicas);
relacionamento com o paciente (ligação emocional, intimidade, compromisso com promessas
assumidas, balanceamento entre desejos do paciente e sua qualidade de vida) e relacionamento
com os médicos (identificação de um profissional responsável, informações sobre prognóstico,
ajuda para decidir) 31. O medo de ser responsabilizado, por outros familiares, de participar de
decisões que afetem não somente o paciente, mas também seu círculo de relações próximas,
são apontados como importantes fatores de estresse entre os representantes 32. Estudos mostram
que um terço à metade das famílias de pacientes internados em UTI apresenta sintomas de
ansiedade, depressão e/ou estresse pós-traumático

33,34

e que a disponibilidade de suporte

emocional, informação e comunicação reduzem o impacto emocional dessa situação

35

. Uma

limitação do modelo de julgamento por substituição (assim como no padrão da autonomia pura)
é sua inaplicabilidade às pessoas que nunca foram julgadas competentes e, portanto, incapazes
de previas decisões autônomas a serem agora respeitadas.
Apesar de serem classificados distintamente, há uma identificação entre os modelos de
autonomia pura e de julgamento por substituição: ambos se baseiam no respeito ao princípio da
autonomia, o que os tornam instrumentos preferenciais para a tomada de decisões em relação
ao padrão do melhor interesse, segundo a bioética principialista.
A decisão pelo melhor interesse é o modelo utilizado na ausência de informações
explícitas sobre desejos e valores do paciente. Este conceito, espelhado no discurso legal, não
raramente apresenta dificuldades na sua aplicação no ambiente da saúde 36. A qualificação de
“melhor” tem aqui duas implicações: (1) a constatação de que alguns interesses são mais
importantes que outros pela sua potencial contribuição para o maior bem-estar do paciente; (2)
a aceitação de que uma decisão pode privilegiar um interesse em detrimento de outro

37

.A

decisão pelo melhor interesse do paciente deve buscar o bem-estar do incapaz, avaliando riscos
e benefícios de determinada intervenção médica, utilizando o princípio da utilidade em busca
da melhor qualidade de vida possível. Um exemplo: diante da necessidade de analgesia de um
paciente oncológico, deve-se aceitar a diminuição do nível da consciência caso a potência da
analgesia assim o determine. Entre dois interesses: lucidez e conforto; prevalece o último. Na
decisão pelo melhor interesse, a busca do bem-estar do paciente naquele específico momento é
o alvo a ser atingido, considerando a inexistência de informações objetivas e pertinentes sobre
a vontade do enfermo. Ao buscar como norte a qualidade de vida do paciente, o padrão de
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decisão pelo melhor interesse observa fundamentalmente os princípios de beneficência e não
maleficência 38. O foco está, portanto, no valor que a vida tem para o enfermo nas condições
em que se encontra, e não nas consequências que as decisões tomadas possam ter na vida dos
outros, mesmo que próximos. Esta forma de agir é coerente com o imperativo categórico
kantiano de reconhecer o indivíduo como um fim em si e não como mero meio 39.
Embora os três modelos de decisão sejam habitualmente definidos por características
estanques que os distinguem entre si, a experiência de decidir pelos pacientes em situações
médicas complexas pode levar a operações mentais para além das formas pré-estabelecidas,
interpolando os modelos em diversos graus de intensidade 40,41.
O paternalismo, a escolha pós-informada e a decisão compartilhada são modelos do
processo decisório, relacionados à tensão de poder que se estabelece entre o médico e o paciente
ou seu representante, no terreno das decisões diagnósticas ou terapêuticas 42.
Paternalismo, como a etimologia da palavra indica, deriva do latim pater – pai e significa
agir como um pai ou tratar o outro como criança, e se refere à disposição de interferir na
liberdade e autonomia do outro, com a justificativa de promover o bem ou de evitar o dano
àquela pessoa 43. No modelo paternalista a decisão da conduta é feita pelo médico, com pouca
ou nenhuma participação do enfermo ou familiar 44.
Na escolha pós-informada, as opções de tratamento para o paciente são apresentadas de
maneira acrítica, sem que nenhum juízo de valor dos médicos seja oferecido, deixando as
decisões sob inteira responsabilidade do representante.
O modelo da decisão compartilhada ou modelo deliberativo, procura estabelecer um
equilíbrio entre as informações técnicas e opiniões dos médicos por um lado e os valores e
desejos do paciente pelo outro, objetivando um processo conjunto de deliberação. Ao permitir
o envolvimento do representante acrescido do benefício da expertise médica, este último
modelo tenderia a diminuir o estresse de representantes e médicos na tomada de decisões sobre
os rumos da terapêutica do paciente incapaz.
No tratamento do indivíduo incapaz, o relacionamento médico-representante apresenta
aspectos especiais que merecem destaque: o desafio de construir uma relação onde ambos os
lados negociem seus papeis no processo decisório e o reconhecimento, por ambas as partes, que
a experiência de decidir pelo outro é fundamentalmente diferente daquela da decisão para si 45.
A tradição da prática médica em diferentes sociedades parece ter influência no papel do médico
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no processo decisório

46

. Enquanto nos EUA a família ou entes próximos retêm para si a

autoridade para a tomada de decisões sobre pacientes incapazes utilizando, por exemplo, o
modelo de escolha pós-informada ou o compartilhamento com os médicos;

na Europa

predomina o paradigma da responsabilidade e a proeminência dos médicos como arbitradores
dos melhores interesses dos pacientes

47,48

em um modelo mais próximo da abordagem

paternalista, especialmente nas questões relacionadas ao fim de vida 49,50.
No Brasil, um grupo de trabalho sobre cuidados paliativos da Associação Brasileira de
Medicina Intensiva (AMIB) propõe que as decisões da equipe médica devam ser idealmente
antecedidas pelo consentimento do paciente ou, na sua incapacidade, de seus representantes;
em uma clara opção por um modelo compartilhado de decisão 51.
Os modelos de decisão baseados na existência ou não de informações sobre os valores e
desejos do paciente (autonomia pura, julgamento por substituição e melhor interesse) se
correlacionam com os modelos que espelham o exercício da autoridade na hora das escolhas
sobre os rumos do cuidado ao enfermo (paternalismo, decisão compartilhada e escolha pósinformada) (Figura 1). A autonomia pura e o julgamento por substituição, modelos que visam
o resgate das prévias vontades do paciente incapaz, harmonizam-se com a decisão
compartilhada entre médicos e representantes e são, a princípio, estranhos ao paternalismo. A
decisão unilateral paternalista pode, no entanto, se aproximar dos modelos que respeitam a
autonomia em casos específicos, quando os representantes desejam contrariar diretivas
antecipadas do paciente e o médico impõe sua autoridade para garanti-las. Nesta situação, o
paternalismo alinharia o respeito à autonomia com os princípios de beneficência e nãomaleficência. No polo oposto ao paternalismo, a escolha pós-informada realizada pelos
representantes deve à princípio respeitar a visão de mundo do paciente, “vestindo as roupas do
incapaz”, aplicando o julgamento por substituição. No entanto, por caracterizar-se pela ausência
da opinião médica no processo decisório, a escolha pós-informada corre o risco de falhar nas
decisões sobre como instrumentar tecnicamente o melhor interesse do paciente. Buscando o
maior compromisso entre a beneficência e não-maleficência nas situações onde não há
informações sobre as vontades do enfermo, o modelo de maior interesse do paciente, encontra
maior correspondência no paternalismo ou na decisão compartilhada.

11

FIGURA 1. Relações entre os modelos de decisão

AUTONOMIA PURA

PATERNALISMO

JULGAMENTO
SUBSTITUTIVO

DECISÃO
COMPARTILHADA

MELHOR INTERESSE

ESCOLHA PÓS
INFORMADA

Legenda: Relações fortes ou frequentes (
Relações fracas ou infrequentes (

II.2

)
)

CRÍTICAS AO PRINCIPIALISMO BIOMÉDICO

Como primeira corrente bioética a se estruturar, o principialismo recebeu (e continua a
receber) críticas nos últimos quarenta anos. Estes questionamentos abrangem tanto a utilidade
do principialismo enquanto instrumento prático para a resolução de conflitos bioéticos no
microcosmo individual, quanto à sua suficiência para enfrentar macroproblemas éticos
emergentes e persistentes, especialmente nas regiões desprivilegiadas do planeta 52,53,54,55,56.
No que diz respeito à bioética clínica, foco deste trabalho, dois aspectos específicos do
universo crítico ao principialismo biomédico, relacionados à sua aplicabilidade na
identificação, análise e resolução dos problemas morais, têm sido recorrentes: a alegação da
preponderância do princípio da autonomia sobre os demais princípios e a falta de orientação
objetiva sobre como proceder frente a conflitos entre dois ou mais princípios 57.
A primazia do princípio do respeito à autonomia sobre os outros princípios, como
consequência da visão sociocultural estadunidense que privilegia o respeito à individualidade,
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tem sido uma crítica frequente a este sistema bioético 58. Em resposta, os próprios Beauchamp
e Childress renegam esta visão e situam o principialismo como um referencial práticoconceitual onde a ponderação dos princípios e a contextualização dos problemas morais não
admite (e torna mesmo perigosa) a preponderância a priori de um princípio sobre o outro.
Segundo os autores, não é na aplicação mecânica e direta do princípio moral, mas na discussão
caso a caso, que se dá o balanceamento dos princípios prima facie e se define a eventual
precedência de um princípio sobre outro 59.
Quanto aos procedimentos com o intuito de resolver conflitos entre princípios,
Beauchamp e Childress propõem a aplicação de duas ferramentas: a especificação e a
ponderação. No método de especificação busca-se adequar os amplos princípios gerais para a
situação concreta, procurando destacar os fatos morais relevantes de cada caso com o intuito de
analisa-los por regras mais objetivas, aplicáveis para o cenário em questão

60

. A ponderação

consiste em determinar qual princípio, regra ou dever tem maior peso na avaliação da situação
individual. O método de ponderação, portanto, hierarquiza as obrigações prima facie
destacando dos demais o princípio de maior relevância face ao caso real a ser analisado. Ambos
os procedimentos orientam, em última análise, o engajamento dos agentes morais em debates
sem hierarquias preestabelecidas, usando os princípios como pontos de partida para os
julgamentos morais pertinentes a cada caso. Na prática, no entanto, o que ocorre com frequência
é a decisão embasada na opção por um dos princípios conflitantes, excluindo o(s) outro(s).

II.3

A PROPOSTA DA BIOÉTICA CONVERGENTE

A bioética convergente é uma proposta que articula o principialismo biomédico de
Beauchamp e Childress à teoria da ética convergente de Maliandi, no intuito de oferecer
ferramentas práticas para lidar com problemas morais onde se apresentem conflitos entre
princípios.

II.3.1. A ética convergente
A teoria ética proposta pelo filósofo argentino Ricardo Guillermo Maliandi (1930-2015)
apresenta a razão humana como a capacidade de produzir princípios a priori. Na busca de
explicações sobre tudo, a razão apresenta e imediatamente critica suas proposições, formulando
princípios antagônicos. Pode-se dizer que, na busca dos “porquês”, a razão humana confia e
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desconfia de si mesma em um conflito constitutivo 61. A ética convergente (EC) se apoia nesse
conceito de bidimensionalidade da razão: a dimensão fundamentadora (F) e a dimensão crítica
(K) (Figura 2). Cabe à primeira o esforço de formulação dos conceitos gerais ou princípios que
embasem e expliquem o ethos; entendido como o conjunto de costumes, hábitos fundamentais,
valores, ideias, crenças e códigos normativos de uma determinada coletividade. Como
fundamentadora da razão, F está vinculada à ordem, estabilidade, harmonia, unidade e
universalidade. Já a dimensão crítica, tem como papel questionar F e incorporar dúvidas sobre
os limites do conhecimento da própria razão, e implica nos conceitos de multiplicidade e
diferença 62. Embora F e K, enquanto exigências da razão, estejam em natural conflito, ambas
as dimensões devem operar conjuntamente pois, do contrário, consequências indesejáveis do
desequilíbrio extremo entre ambas são promovidas: (1) dogmatismos e fundamentalismos são
estimulados quando se abandona a função crítica ou (2) abre-se caminho para o ceticismo
quando se considera que a dimensão fundamentadora é supérflua ou superada totalmente pela
função crítica 63.
Para a EC, considerando que as inter-relações sociais são naturalmente conflituosas,
todas as questões morais têm um fundo conflitivo e, portanto, a moralidade ou ethos é
forçosamente um produto deste conflito. Assim sendo, o ethos só pode se constituir porque
existe tanto a conflitualidade como a possibilidade de atenuar esse atrito, pois se houvesse
somente conflito o ethos seria impossível e se houvesse só harmonia o ethos seria supérfluo 64.
Os conflitos éticos se distinguem segundo suas relações com a temporalidade. A EC
utiliza para a análise dos conflitos dois conceitos básicos: a sincronia e a diacronia. Estes
conceitos, adotados a partir da linguística de Saussure, referem-se ao eixo temporal sobre o qual
estão situados os fenômenos em questão

65

. A sincronia designa o eixo dos fenômenos que

ocorrem simultaneamente e no quais se exclui qualquer intervenção do tempo. A diacronia
remete à condição na qual é possível considerar apenas uma coisa por vez. Em relação a estes
eixos temporais estão os quatro princípios cardinais sobre os quais a EC trabalha:
universalidade e individualidade; conservação e realização. O eixo sincrônico alude à oposição
entre as questões universais e as particulares (ou individuais). No eixo diacrônico está a
oposição entre a permanência (ou tendência a conservação) e a mudança (ou tendência a
realização).
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FIGURA 2. Princípios Cardinais da Ética Convergente

Em resumo, as estruturas gerais que refletem as questões que podem interessar à ética,
segundo a Maliandi, estão representados pelas estruturas sincrônicas opondo indagações
universais às individuais e pelas estruturas diacrônicas confrontando a permanência com a
mudança.
Assim sendo, ao propor em seu arcabouço teórico quatro princípios cardinais:
universalidade, individualidade, conservação e realização, a EC apresenta-se efetivamente
como um principialismo, enraizado no conceito de bidimensionalidade da razão (F e K) e da
sua dupla estrutura conflituosa (sincrônica e diacrônica). Nesta teoria, os princípios da
universalidade e conservação são próprios da dimensão fundamentadora enquanto que a
individualidade e realização são princípios atinentes à dimensão crítica da razão. Estes
princípios quando ordenados aos pares refletiriam as estruturas naturalmente conflituosas do
ethos: universalidade-individualidade (conflito sincrônico) e conservação-realização (conflito
diacrônico). Exemplos práticos destes conflitos são a contraposição da defesa da igualdade de
direitos (princípio da universalidade) com a necessidade de atender às necessidades especificas
de um específico grupo de indivíduos (princípio da individualidade) ou a proposição de
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mudança de um tratamento para outro potencialmente mais eficaz (princípio da realização)
versus a manutenção da terapia em curso no intuito evitar o risco de perder o controle parcial
da doença já alcançado (princípio da conservação).
Reconhecendo tanto a inevitabilidade dos conflitos entre os princípios constitutivos da
razão humana, quanto a necessidade de regulá-los quando se apresentam embates concretos, a
EC propõe maximizar a harmonia ou o equilíbrio entre eles utilizando como instrumento o
princípio da convergência. Entendido como um metaprincípio, sua aplicação se faz de maneira
indireta, estimulando a reflexão direcionada para a preservação dos princípios em conflito no
caso em questão. O princípio da convergência cumpre o seu papel entendendo ser fundamental
recorrer a princípios na resolução dos problemas éticos. Ressalva, porém, que, como resultado,
a ação moral não deve refletir a subordinação dogmática a alguns princípios em detrimento de
outros. Se os quatro princípios contêm exigências incompatíveis entre si, a resposta racional,
segundo a EC, não é assumir um compromisso pleno com somente um deles ignorando os
outros, mas sim buscar o maior equilíbrio entre os quatro – o que Maliandi denomina de
“convergência”. Assim sendo, na análise dos conflitos pela EC, a utilização do metaprincípio
da convergência pode resultar na aplicação parcial dos princípios, mas em compensação,
nenhum deles é amputado no processo.

II.3.2 A bioética convergente

O médico e bioeticista Oscar Thüer e o filósofo Ricardo Maliandi propuseram associar
duas teorias éticas principialistas: o principialismo biomédico e a ética convergente, explorando
as possibilidades de suas aplicações na práxis 66.
Para a bioética convergente, os quatro princípios da ética biomédica de Beauchamp e
Childress representam formas específicas dos princípios cardinais da EC: a beneficência e nãomaleficência estão relacionados aos princípios de realização e conservação (diacronia)
enquanto que a justiça e autonomia remetem aos princípios de universalidade e individualidade
(sincronia). Neste entendimento, os princípios de não-maleficência e justiça estão na dimensão
fundamentadora da razão, enquanto que a beneficência e respeito à autonomia são próprios da
sua dimensão crítica (Quadro 1).
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QUADRO 1: Relação entre a Bioética Convergente e Principialismo Biomédico
ESTRUTURAS
CONFLITUOSAS

PRINCÍPIOS CARDINAIS

PRINCÍPIOS BIOÉTICOS

DIMENSÃO RACIONALa

CONSERVAÇÃO

NÃO-MALEFICÊNCIA

F

REALIZAÇÃO

BENEFICÊNCIA

K

UNIVERSALIDADE

JUSTIÇA

F

INDIVIDUALIZAÇÃO

RESPEITO À AUTONOMIA

K

DIACRÔNICA

SINCRÔNICA
a

F: dimensão fundamentadora da razão; K: dimensão crítica da razão

Frente a intricadas situações concretas, quer seja sob a ótica da bioética principialista
ou da bioética convergente, as relações entre os princípios têm como consequência frequente a
"incompossibilidade entre os ótimos," ou seja, impossibilidade de aplicá-los plenamente diante
de questões éticas, sem incidir na transgressão de uns pelos outros. Neste cenário a abordagem
prática dos conflitos entre princípios difere entre o principialismo biomédico e a bioética
convergente. O principialismo biomédico entende os princípios como deveres prima facie, ou
seja, devem ser cumpridos “obrigatoriamente” desde que não conflitam com outro princípio
que, na situação em tela, implique em um dever (considerado) mais forte. Assim, os choques
entre princípios são resolvidos ponderando qual o de maior peso na circunstância e o privilegia
em relação aos outros. Em contraposição, a bioética convergente considera que, frente a um
conflito entre princípios, a obrigatoriedade do cumprimento dos deveres deve ser mantida.
Admitindo a natural conflituosidade entre princípios, prioriza a harmonização entre eles em
detrimento do atendimento pleno a somente um ou alguns conforme a circunstância. Para esse
fim aplica o mesmo princípio da convergência apresentado pela EC. Enquanto metaprincípio,
o princípio da convergência não se propõe a produzir normas específicas, mas a proporcionar
um critério geral para resolver algumas das múltiplas dificuldades apresentadas pela
complexidade dos fenômenos morais 67.
Em resumo, a bioética convergente defende o principialismo biomédico reconhecendoo como um esforço pioneiro para tratar de modo sistemático e ordenado os diferentes problemas
bioéticos que se apresentam tanto na investigação clínica como no campo da assistência à saúde.
Como “ferramenta prática” para a discussão e solução de conflitos morais propõe, não o
isolamento de alguns princípios em favor de outros usando a especificação e a ponderação como
indicado pelo principialismo de Beauchamp e Childress, mas a máxima aproximação possível
destes, através da aplicação do metaprincípio da convergência.
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III.

PRESSUPOSTO

O Brasil é um país multiétnico e multicultural com grandes disparidades sociais, onde
persistem importantes diferenças no acesso a cuidados de saúde em todos os níveis, desde a
atenção primária até aos sofisticados métodos disponíveis nas UTI. Pode-se pressupor que,
neste complexo cenário, a relação entre médicos, pacientes e seus representantes apresentem
não um padrão único ou dominante, mas um leque de possibilidades refletindo esta diversidade
sociocultural, influenciando assim os modelos de decisão adotados pelos médicos na escolha
da terapia a ser administrada.
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IV.

OBJETIVOS

IV.1. Objetivo geral:

Investigar, do ponto de vista da bioética, os modelos de tomada de decisão utilizados
pelos médicos de pacientes adultos incapacitados para decidir sobre medidas de suporte à vida
na UTI.

IV.2. Objetivos específicos:

1. Identificar os médicos responsáveis pelas decisões, sua formação e experiência e
valores.
2. Avaliar, no processo de tomada de decisão, o modelo utilizado pelos médicos segundo
o principialismo biomédico.
3. Investigar a potencial coexistência de modelos, ou a existência de padrões previamente
não categorizados.
4. Analisar os modelos de decisão encontrados à luz da bioética convergente,
comparando seu método com o do principialismo biomédico.
5. Verificar se há discrepância entre os modelos adotados por médicos atuantes em UTI
do serviço público e privado.
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V.

MÉTODO

Pesquisa qualitativa, com a realização de entrevista semiestruturada com médicos
atuantes em medicina intensiva, em hospitais da rede pública (Sistema Único de Saúde) ou da
rede privada (Sistema de Saúde Suplementar) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

V.1.

Critérios de inclusão dos participantes da pesquisa:

1. Ser médico responsável pelo cuidado de pacientes criticamente enfermos incapazes, em
caráter momentâneo ou permanente, para tomar decisões sobre sua própria saúde.
2. Ter sido responsável, isoladamente ou em conjunto com outros médicos ou membros da
equipe de saúde, pela decisão sobre a introdução, manutenção ou suspensão de medidas de
suporte à vida em situações que suscitem dúvidas sobre os reais benefícios destas condutas.
Foram consideradas medidas de suporte à vida para a finalidade desta pesquisa: acessos à
via aérea (intubação orotraqueal, traqueostomia), ventilação mecânica, dispositivos de
suporte circulatório (balão intra-aórtico, circulação extracorpórea), marca-passo
transcutâneo ou transvenoso, aminas simpaticomiméticas, métodos de depuração
extrarrenal, nutrição enteral e parenteral.

V.2.

Coleta de dados

As entrevistas foram divididas em duas partes:
Parte 1: perguntas referentes a um caso clínico real, vivenciado pelo entrevistado, a partir de
um roteiro de questões para orientação do pesquisador (Anexo 2).
Parte 2: perguntas referentes a um caso clínico teórico previamente publicado na página
eletrônica de uma revista médica de alto fator de impacto

68

e que foi utilizado para enquete,

junto aos leitores, sobre a melhor conduta relacionada às medidas de suporte à vida (Anexo 3).
As entrevistas foram gravadas para posterior transcrição e análise dos dados coletados.
Anotações circunstanciais foram realizadas pelo pesquisador durante as entrevistas como
complemento às informações gravadas.
Foram realizadas entrevistas com médicos atuantes nas UTI dos
hospitais: Hospital Universitário Antônio Pedro; Hospital Municipal Lourenço Jorge; Hospital
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Municipal Miguel Couto; Hospital Municipal Souza Aguiar; Hospital Barra D´Or; Hospital
Copa D´Or e Hospital Quinta D´Or.
A entrada nos campos de pesquisa deu-se após contato telefônico prévio com os
participantes e as entrevistas foram colhidas in loco: nos salões de atendimento aos pacientes
ou nas salas de reunião técnico-administrativas das UTI. Interrupções eventuais das gravações
ocorreram conforme as necessidades surgidas pelas demandas próprias da dinâmica do trabalho
nas unidades críticas. Todas as entrevistas individuais foram, no entanto, concluídas em uma
única sessão. Os encontros duraram em torno de uma hora e a média de duração das gravações
foi de 24,78 min (15,29 – 40,25).
O dimensionamento da quantidade de entrevistas se deu através do critério de saturação,
caracterizado pela repetição dos argumentos dos entrevistados, permitindo a reincidência e
complementaridade das informações

69,70

. O término da inclusão de participantes da pesquisa

ocorreu quando os dados passaram a apresentar certa redundância ou repetição das informações
sobre as questões suscitadas, assim atingindo o objetivo de avaliar as categorias teóricas prédefinidas e perceber o eventual surgimento de novas categorias empíricas não previstas no
projeto original. Para cumprir esta finalidade foram levados em consideração os seguintes
fatores:
(1) o desenho do estudo separou arbitrariamente dois grupos populacionais – médicos
entrevistados durante suas funções em UTI do serviço público e do serviço privado.
Objetivou-se alcançar a saturação dos dados em cada um dos grupos isoladamente.
(2) o surgimento, ao longo da pesquisa, de categorias/subcategorias empíricas não previstas
no protocolo original, tais como as visões sobre as diferentes medidas de suporte à vida
(introdução, não introdução, manutenção ou retirada) e sobre a atitude frente à
resolução CFM Nº 1.805/2006 que trata da limitação ou suspensão de procedimentos
e tratamentos em pacientes na fase terminal de suas doenças. Aqui também se buscou
a compreensão da lógica interna dos diversos subgrupos para atingir a saturação de
dados.

A discussão do dimensionamento dos dados na investigação qualitativa é assunto de
debate posto que não existem instrumentos matemáticos para delimitação previa do ponto de
saturação e, por consequência, do número de observações requeridas 71. Neste estudo atingiuse o ponto de saturação quando completadas quarenta entrevistas.
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A gravação das entrevistas foi transcrita verbatim, substituindo-se os nomes dos
pacientes, médicos e representantes por suas iniciais. Para a produção do texto da tese as iniciais
foram suprimidas mantendo-se a ordem temporal das entrevistas (e1, e2, etc.) como única
identificação registrada dos entrevistados.

V.3.

Tabulação e análise dos dados

Como primeira aproximação aos dados empíricos, foi realizada a leitura flutuante do
material transcrito acrescido das informações anotadas pelo entrevistador durante o encontro.
Procedeu-se, em paralelo, repetida escuta das gravações, facilitada pela disponibilidade ubíqua
do equipamento utilizado (telefone celular), o que contribuiu para a impregnação do conteúdo
das entrevistas, agora enriquecido pelas respirações, hesitações, silêncios e emoções que
escaparam da letra. A constituição do corpus foi, portanto, resultante destes dois recursos.
O material empírico foi organizado em quadros onde, no eixo horizontal, foram plotadas
as categorias temáticas pré-definidas, presentes no roteiro de entrevista:
a. dados sociodemográficos dos médicos: idade, cor, sexo, religiosidade (classificados em
conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo IBGE para o censo demográfico
2010 72), formação e experiência profissional.
b.

características específicas das UTI (unidade geral ou especializada, pública ou privada,
participante ou não de programa de ensino a estudantes e/ou médicos), assim como o
modelo de funcionamento do processo decisório cotidiano: com ou sem participação
multiprofissional.

c. modelos de decisão utilizados pelos médicos: autonomia pura, julgamento por
substituição, melhor interesse, paternalismo, escolha pós-informada ou decisão
compartilhada.
No eixo vertical foram transcritos os relatos obtidos, sendo que os trechos selecionados
de cada entrevista, enquanto unidades de análise/significado, foram alocados conforme sua
pertinência às categorias teóricas pré-definidas: dados sociodemográficos e modelos de decisão
- enquanto categorias temáticas a priori.
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A primeira etapa do processo analítico deu-se através dos seguintes momentos:
a. leitura horizontal do quadro das entrevistas, na qual cada uma delas foi analisada em
separado, através das várias categorias teóricas.
b. leitura vertical das unidades de análise/significado, considerando cada uma das
categorias teóricas em separado, analisando-se as diferenças e semelhanças entre as
entrevistas e reorganizando os dados. Neste momento procurou-se identificar novas
possíveis categorias e subcategorias empíricas.
A análise do material qualitativo foi feita pela técnica de Análise de Conteúdo na modalidade
Análise Temática

73,74

. As argumentações dos entrevistados foram inter-relacionadas com o

quadro teórico desenhado inicialmente e interpretadas à luz do principialismo biomédico 75. Os
conflitos entre os princípios foram também trabalhados sob a ótica da bioética convergente de
Maliandi e Thüer 64.
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VI.

ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi projetado de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde)
e das Normas Regulamentadoras de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (Resolução
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde), sendo submetido e aprovado pelos Comitês de Ética
em Pesquisa (CEP) da instituição proponente da pesquisa: Universidade Federal Fluminense e
das instituições coparticipantes: Rede D’Or de Hospitais e Secretaria Municipal de Saúde.
A todos os participantes da pesquisa foi explicado o objetivo do estudo, o caráter
voluntário da participação e assegurado o direito de se retirarem da pesquisa a qualquer
momento. Esclareceu-se a ausência de benefícios diretos individuais, sendo os potenciais
benefícios apresentados aqueles relacionados à aquisição de conhecimentos sobre modelos de
decisão, a serem divulgados através de tese de doutorado, congressos nas áreas de bioética e
medicina intensiva e publicações de artigos correlatos. Aos benefícios foram contrapostos os
danos potenciais, entre eles a evocação de situações profissionais angustiantes durante a tomada
de decisão em cenários clínicos complexos. Após os esclarecimentos, os participantes da
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e uma cópia do
TCLE lhes foi fornecida (Anexo 1).
O caso clínico teórico, apresentado aos participantes da pesquisa na segunda parte da
entrevista, foi publicado em junho de 2014 na página eletrônica do periódico New England
Journal of Medicine (Anexo 3). A política de direitos autorais da Massachusetts Medical
Society, editora da revista, dispensa a aprovação formal para a utilização parcial ou total do
conteúdo do texto em dissertações ou teses 76.
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VII

RESULTADOS E DISCUSSÃO

VII.1. Dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa e características das instituições

As características gerais dos participantes e das suas instituições estão descritas na
Tabela 1. Dos quarenta entrevistados, trinta eram do sexo masculino e dez do sexo feminino,
com média de idade de 45 (33-58) anos. Trinta e sete se declaram brancos, dois pardos e um
amarelo.
O apartheid socio-educacional brasileiro ajuda explicar a minoria de pardos e ausência
de pretos entre os entrevistados. Apesar de formarem 50,7% da população brasileira (IBGE
censo 2010)73, os indivíduos autodeclarados negros (conjunto que inclui pretos e pardos) ainda
são minoria entre os formandos no ensino superior. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP), na carreira de medicina, apenas 2,66% dos concluintes em
2010 eram pardos ou pretos77.
O último levantamento de dados sobre profissionais que atuam nas UTI brasileiras
realizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (censo AMIB 2016-2017)
evidenciou que a distribuição dos profissionais por sexo foi de 60% feminino e 40%
masculino78. Considerando que os entrevistados eram na grande maioria profissionais em
cargos de coordenação ou rotina, a pesquisa desvelou que a ascensão das mulheres para
posições de liderança, nesta amostra, foi menor que a dos homens.

VII.1.1. Formação e experiência dos médicos

Estavam os médicos formados em média há 21,9 (9-35) anos. Todos tinham feito
residência médica e ou especialização nas áreas de medicina intensiva, clínica médica,
cardiologia, pneumologia, anestesiologia, gastrenterologia ou neurologia. Onze eram mestres
e cinco doutores. Dois tinham MBA em gestão em saúde. Vinte e cinco eram titulados pela
Associação de Medicina Intensiva Brasileira.
Dos quarenta médicos, somente cinco tiveram contato formal com a disciplina de
bioética e somente na pós-graduação (mestrado ou doutorado). Um dos entrevistados tinha sido
professor de ética e medicina legal em uma faculdade de medicina durante cinco anos.
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A experiência de trabalho em UTI era em média 20,3 (7-35) anos. Entre os entrevistados
onze eram coordenadores de serviço, vinte e três médicos rotinas e seis plantonistas.
O conjunto de participantes da pesquisa pertence a um grupo de profissionais com uma
média de duas décadas de atuação em medicina intensiva, prática esta iniciada na maioria das
vezes, nos primeiros anos após a formatura. Trata-se de um estrato altamente qualificado
tecnicamente, porém, chama a atenção a lacuna da disciplina de bioética na formação curricular
dos entrevistados. A minoria dos intensivistas que tiveram contato formal com a disciplina o
fizeram na pós-graduação stricto sensu, e aí com ênfase na ética aplicada à pesquisa.

TABELA 1. Dados Sociodemográficos
Característica
Idade (média de anos)
Sexo masculino (n)
Sexo feminino (n)
Cor (n)
Branca

45
30
10
37

Parda
2
Amarela
1
Religião (n)
Católica
26
Espírita
4
Judaica
2
Protestante
1
Sem religião
7
Anos de formado (n)
21,9
Pós-graduação (n)
Residência/especialização
40
Mestrado
11
Doutorado
5
MBA
2
TE AMIB (n)
25
Experiência em MI (média de anos) 20,3
LEGENDA: MBA=Master in Business Administration;
TE AMIB= Título de Especialista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira;
MI= Medicina Intensiva.

A incompetência das faculdades de medicina para preparar profissionais que estejam à
altura do desafio de exercer em um mundo de desigualdades, onde as conquistas da
biotecnociência devem ser postas a serviço do indivíduo na justa medida, reconhecendo-o como
sujeito de direitos, impõe o desafio de criar um currículo para a educação moral do estudante
de medicina

79

. O modelo de ensino da disciplina como é tradicionalmente oferecido pela
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disciplina de Medicina Legal e Deontologia mostra-se insuficiente para a adequada formação
profissional face aos desafios contemporâneos 80. Felizmente existem progressos à vista, como
o oferecimento da disciplina autônoma de bioética por algumas faculdades de medicina
brasileiras e também a inserção de seus conteúdos em outras disciplinas associadas

81

. Para

além das ferramentas do principialismo biomédico de Beauchamp e Childress, a divulgação da
bioética convergente de Maliandi e Thüer no meio acadêmico brasileiro representa mais um
passo na educação moral dos estudantes de medicina de todos os níveis 82. No caso das decisões
sobre medidas de suporte à vida em situações críticas, onde o aparato tecnológico disponível
nas UTI pode fazer muito, é necessário estimular a discussão desde logo sobre os limites éticos
deste poder.

VII.1.2. Religiosidade
Vinte e seis médicos se declaram católicos apostólicos romanos (onze praticantes),
quatro espíritas (dois praticantes), dois judeus (um praticante), um protestante (praticante) e
sete sem religião (incluídos nesta denominação aqueles sem religião propriamente dita, ateus e
agnósticos). Quinze confirmaram frequentar regularmente encontros religiosos. A influência da
religião nas decisões relacionadas sobre as medidas de suporte à vida seguiu três padrões: (1)
nenhuma influência; (2) influência calcada na compaixão comum às religiões; (3) clara
influência embasada no princípio da sacralidade da vida (Quadro 2).
A avaliação da religiosidade do grupo de entrevistados não apresenta a distribuição
esperada, conforme os dados do Censo 2010 para o Rio de Janeiro (IBGE)

83

. Embora a

predominância da religião católica esteja aqui presente, há somente um representante de religião
evangélica, segunda maior denominação religiosa do Brasil na faixa etária e no nível de
escolaridade do grupo estudado.
A influência da espiritualidade e religiosidade de médicos e pacientes graves é um fator
que contribui para a prescrição e aceitação de condutas médicas agressivas e de procedimentos
para o prolongamento da vida em UTI. O coping religioso, entendido como o uso de crenças e
comportamentos religiosos com o objetivo de facilitar a resolução de problemas e prevenir ou
aliviar as consequências emocionais negativas advindas de situações estressantes, parece
oferecer conforto, dar sentido ao sofrimento e proporcionar a sensação de crescimento pessoal
para o enfrentamento de doenças graves

84

. Esta prática religiosa foi associada a uma maior
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chance de opção pela implementação e manutenção de condutas para a sustentação da vida em
um estudo multicêntrico estadunidense com pacientes com câncer metastático refratário a
tratamentos 85.

QUADRO 2. Influência da religião nas decisões sobre medidas de suporte à vida
Sem influência

A religião não me influencia na minha decisão. Acho que o que influencia são as
minhas convicções. Meus princípios; isso sim [...] São hipocráticos ... de tentar
tratar e não curar o tempo todo. (e 4)

Compaixão
religiosa

Não só a religião, mas os preceitos assim do envolvimento de espiritualidade na
prática da medicina e na essência daquilo que a gente deve esperar das nossas
ações, em relação ao desfecho de vida das pessoas, né? Então assim, quando
você tem um conceito da religião católica, ou de outras, em relação a que a
pessoa esteja realizada dentro de um bem-estar espiritual, né? Então, você tem
que conhecer como a tua atitude interage com a expectativa do paciente, com os
seus valores”. (e 31)

Princípio da
sacralidade da
vida

Sempre dá uma dimensão mais profunda até com relação à vida, a atenção ao
familiar, mas sempre pautada na metodologia científica, né? Inclusive isso já
está determinado até por uma normativa doutrinal. Uma carta apostólica... o
que é morte encefálica, é morte encefálica. Agora, quando a ciência provar que
não existe alma ou que não existe um ser humano único digno de ser protegido
desde a concepção, então... bem. Mas parece que a própria ciência mostra que
não. (e 32)

VII.1.3. Instituições e funcionamento dos serviços

Os hospitais visitados foram: um hospital universitário (Hospital Universitário
Antônio Pedro); três hospitais do setor público (Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital
Municipal Souza Aguiar e Hospital Municipal Lourenço Jorge) e três hospitais do serviço
suplementar de saúde (Hospital Barra D’Or; Hospital Copa D’Or e Hospital Quinta D’Or). Os
CTI onde foram realizadas as entrevistas foram sete unidades de atendimento geral clínicocirúrgico e sete de especialidades; sendo duas unidades neurointensivas, três cardiointensivas,
uma cirúrgica e uma respiratória. Todas as UTI tinham programas oficiais de treinamento de
acadêmicos, internos e/ ou residentes.
A maioria das decisões sobre medidas de suporte foi tomada de forma colegiada por
médicos da rotina, chefias e plantonistas: “Normalmente, essa decisão não é monocrática.
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Então, na verdade a gente estabelece isso em discussão. A gente tem a prática de round diário.
Eventualmente, essa decisão pode ser tomada pelo plantonista diante do cenário da decisão
imediata. Não participam outros profissionais não médicos” (e 35).
Salvo em situações de urgência, as decisões foram tomadas, na maioria das vezes, de
forma colegiada pelos médicos. Outros profissionais atuantes no universo dos cuidados críticos
como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais estavam presentes nas
discussões sobre as medidas de suporte em aproximadamente um terço dos casos, geralmente
durante as rondas diárias, mas não participaram das decisões. O baixo índice de participação de
profissionais de saúde não médicos neste cenário já foi mapeado anteriormente e parece ter
influências regionais importantes. Uma enquete postal internacional revelou que 62% dos
médicos de países da Europa do Norte e Central envolviam os enfermeiros nas discussões sobre
medidas de fim-de-vida dos pacientes, enquanto que esta participação ocorria em 32% nos
países da Europa do Sul, 39% no Japão, 38% no Brasil e 29% nos EUA 86. Evidências de que
o processo para a decisão de não introdução ou suspensão de medidas de sustentação da vida é
percebido de forma diferente por médicos e enfermeiros não são novidade

87

. Um estudo

multicêntrico em UTI francesas evidenciou as discrepâncias: apesar de mais de 90% dos
médicos se declararem favoráveis a decisões colaborativas para questões relacionadas à
cuidados de fim-de-vida; somente 50% deles e 27% dos enfermeiros acreditavam que a equipe
de enfermagem era efetivamente envolvida no processo 88. Considerando o necessário ambiente
participativo multidisciplinar no cuidado integral a pacientes críticos, a não inclusão dos
profissionais de saúde que serão os executores das medidas prescritas incluindo às de
manutenção ou retirada de suporte avançado, cria o cenário para o distress moral 89. Definido
como o impedimento de um agente moral para agir de acordo com seus valores devido a
pressões externas, o distress moral leva à uma percepção negativa do ambiente ético laboral
sendo causa de frustração e baixo rendimento profissional 90.

VII.2.

Investigação sobre o modelo de decisão

VII.2.1. Avaliação geral do modelo de decisão
“Acho que foi eminentemente o lado anatômico, clínico, né? Deveriam ter entrado,
vamos dizer assim, as decisões do próprio paciente: o que o paciente pensava, a expectativa
dele em relação à vida, a qualidade de vida dele, o que a família tinha de informações, certo?
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Depois até o próprio suporte aqui do hospital: custo com a internação, necessidade de vaga,
tudo. Mas aqui, para ser mais ilustrativo, foi o lado anatômico mesmo” (e32 sobre as decisões
em um paciente com TCE).
Respondendo à solicitação para que identificassem livremente os elementos que
contribuíram para a decisão sobre a introdução, manutenção ou suspensão de medidas
avançadas de suporte à vida, a maioria dos médicos relatou que a escolha se deu
fundamentalmente através de critérios técnicos. O depoimento supratranscrito alude às decisões
tomadas para um jovem com hemorragia intracerebral grave. Nele, o entrevistado reflete que
outros fundamentos, tais como valores e desejos do paciente ou a justa alocação de recursos,
também poderiam ter influenciado a decisão, mas não foram levados em consideração.
Neste primeiro momento da entrevista os médicos elencaram como suporte às decisões,
os seguintes parâmetros: idade do paciente; comorbidades; estado funcional físico e mental
prévios; a gravidade do atual evento mórbido, suas complicações e prognóstico (eventualmente
com a utilização de escores para tal) incluindo a perspectiva de vida independente e o tempo já
transcorrido da internação. Chama a atenção que, em se tratando de definir medidas de suporte
à vida, não houve menção espontânea da busca de valores e desejos do paciente.
As informações sobre as preferências do enfermo obtidas através de familiares são
apontadas na literatura, junto com o prognóstico clínico e neurológico, como bases para a
decisão sobre a manutenção ou não de medidas de suporte à vida

91

. No presente estudo as

decisões calcaram-se principalmente na qualidade de vida, tanto no presente como no futuro,
fazendo preponderar o modelo do melhor interesse, atendendo aos princípios da nãomaleficência e/ou da beneficência. Exemplo: “Na verdade, a gente não estava dando qualquer
benefício para o paciente. Estava aumentando o sofrimento dele e o objetivo final, que seria
tentar reverter uma situação, a gente já viu que era irreversível. Ele tinha síndrome demencial
e tinha a isquemia em todo o hemisfério. A gente não ia conseguir chegar a um objetivo “(e
30).
Mais entrevistados relataram casos onde a decisão se deu pela limitação de esforços de
sustentação da vida, do que de implementação de recursos para tal. Em linhas gerais as
condutas pela decisão de limitação dos esforços foram: (1) suspensão de medicações exceto as
usadas para conforto (analgesia e sedação), retirada de hemodiálise; (2) manutenção dos
tratamentos em curso e não introdução de novas medidas, especialmente antibióticos; (3)
combinações variadas de (1) e (2) (Quadro 3).
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QUADRO 3. Introdução, manutenção ou suspensão de medidas de suporte à vida
Condutas
sobre medidas
de suporte

n/total de
entrevistas

Suspensão

2/40

Manutenção e
não
introdução

26/40

Manutenção e
introdução

12/40

Relatos
Era um cardiopata e já tinha uma síndrome demencial prévia e veio
internado com um AVC hemisférico, pegou o hemisfério todo. E no
decorrer da internação a gente viu que já não iria ter qualidade de
vida, pela situação de síndrome demencial e a gente resolveu limitar
então as terapêuticas para ele. Depois, na discussão entre as
“rotinas”, inclusive a participação da enfermagem, a gente resolveu
tirar a noradrenalina. (e30)
[...]a família era uma família grande, com gente fora do Brasil, então
até que uma sobrinha (que era uma sobrinha muito ligada a ela)
viesse para o Brasil, a gente não tinha como suspender nada. A única
coisa que a gente efetivamente conseguiu segurar, até que a família
estivesse toda reunida e a gente conseguisse conversar, foi a
hemodiálise. E esse foi o ponto de corte. A partir dali a família optou
por não dialisar...não mudar o esquema antibiótico, mas também não
retirar o que vinha se fazendo. Então ela ficou: intubada; a amina
em dose baixa e a gente não mexeu, efetivamente não aumentou a
dose de amina e não dialisou. (e8)
O que foi feito é que a equipe fez todo o suporte que estava previsto
para aquela paciente. Ela efetivamente ficou conosco recebendo:
nutrição enteral, antibiótico, no ventilador, diálise, fisioterapia o
tempo inteiro; todas as medidas. Na verdade, a postura da equipe foi
que nós não poderíamos desligar, que era o desejo inicial da família,
desligar o ventilador, não introduzir aminas, nada. Isso foi explicado
que era uma impossibilidade e nós continuamos fazendo todo o
suporte a ela. (e19)

A conduta de limitação dos esforços mais frequente foi a de manutenção das medidas de
suporte já adotadas associada à não introdução de novos recursos. A suspensão de medidas
como a retirada de hemodiálise e suporte nutricional deu-se, na maioria das vezes na
impossibilidade hemodinâmica para continuidade dos procedimentos. A retirada de aminas
simpaticomiméticas que determinaram de forma mais imediata o desfecho dos pacientes foi
relatada em duas entrevistas. Nenhum paciente foi retirado do ventilador mecânico.
Um quarto de relatos foi de introdução de novas medidas para a sustentação da vida.
Na prática cotidiana, as equipes médicas, pacientes e seus representantes se deparam com
situações onde o uso desproporcional do universo de tratamentos médicos e das tecnologias
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disponíveis nas unidades críticas está completamente dissociado de uma chance razoável de
evolução para uma condição digna de vida. Ao oferecer apenas o prolongamento do processo
de morte ou um sobreviver precário e muitas vezes não mais que vegetativo, estas ações
promovem inútil e indigno sofrimento ao paciente a ponto de já terem sido as UTI apontadas
como as “modernas catedrais do sofrimento humano”
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.

Necessário é reconhecer que a aceitação da limitação terapêutica por parte das equipes de
saúde, pacientes e familiares é mais problemática quando a decisão se dá pela suspensão (p. ex.
a retirada do ventilador mecânico) do que pela não introdução (p. ex. não instituir a hemodiálise)
de um tratamento. Embora ambas as decisões sejam consideradas semelhantes do ponto de vista
ético
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, é indiscutível que para todos os envolvidos no processo, a resistência e impacto

emocional são maiores quando da retirada de uma medida de suporte do que na opção pela não
implementação de uma nova terapêutica
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. Ressalte-se que, para determinadas medidas de

suporte como a hidratação, nutrição e ventilação mecânica, o impacto emocional da suspensão,
mesmo na fase final de uma doença incurável, frequentemente impede essa decisão 95, 96. Cabe
reafirmar, no entanto, que a boa prática da medicina atendendo à máxima hipocrática: primum
non nocere (raiz do princípio da não-maleficência) determina que, quando um paciente é
submetido a uma medida terapêutica que se constata posteriormente ineficaz, esta deve ser
suspensa, pois sua manutenção implicaria nas desvantagens dos potenciais efeitos adversos sem
a contrapartida do benefício perseguido. O Conselho Federal de Medicina (CFM), julgador e
disciplinador do desempenho ético da medicina no Brasil, respalda esta conduta, conforme está
na sua resolução 1805/2006: “Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido
ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente,
garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na
perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu
representante legal” 97.
Editada em novembro de 2006; os caminhos desta resolução foram pedregosos. A
resolução CFM no 1805/2006 foi suspensa em outubro de 2007 por decisão liminar do Juizado
Federal do Distrito Federal (JF/DF), nos autos de uma Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF/DF). O Juiz Federal (JF), acatando os
argumentos do MPF/DF, aduziu que o CFM não teria poder para regulamentar como conduta
ética um ato tipificado como crime, considerada a indisponibilidade do direito à vida na
legislação brasileira. Argumentou ainda que, dado o contexto socioeconômico brasileiro, a
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limitação ou suspensão de procedimentos na fase terminal de doenças com a concordância do
paciente ou de seus representantes daria margem à utilização indevida da conduta por parte de
familiares dos doentes e pelos médicos do Sistema Único de Saúde e da iniciativa privada. Uma
nova guinada deu-se em dezembro de 2010 quando o JF/DF revogou a antecipação de tutela
anteriormente concedida, julgando improcedente os argumentos do MP/DF. Na sentença, o JF
reconheceu a competência do CFM para editar a Resolução 1805/2006 e rejeitou o argumento
de que a limitação ou suspensão de medidas prolongadoras da vida na fase terminal de doença
incurável constituísse crime de homicídio 98.

QUADRO 4. Opiniões e dúvidas sobre a Resolução CFM 1805/2006

Ausência de poder do CFM
para legislar

Eu entendo que o Conselho deve se manifestar dessa forma, emitir
pareceres técnicos. São orientações, às vezes, técnicas, direcionadas
à doença. Mas ele é uma autarquia e ele não tem a possibilidade de
estabelecer aquilo como lei. (e 35)

O Código de Ética Médica, o
CFM e a lei

O Código de Ética, ele tem (até pelo que eu já assisti em palestras),
ele tem poder de lei, né? Se ele for respeitado. Então, se isso é uma
conduta ética, eu me sinto respaldado pela determinação do
Conselho. (e 29)

Abrangência e limites

Na presença de uma inviabilidade orgânica grave, ela representa
uma chancela que eu acho que esse documento ajuda para a não
inserção de terapias fúteis, não é? Mas, ao mesmo tempo, não nos
concede uma decisão de terminalidade, por exemplo, a retirada do
respirador. (e 31)

Consentimento informado
como obstáculo

O problema da resolução é a parte que diz que você precisa de um
consentimento e esse consentimento é difícil de conseguir num
primeiro momento, numa primeira conversa. A gente precisa de
tempo para conseguir esse consentimento. (e 38)

A ladeira escorregadia

Eu tenho medo de começarem a matar todo mundo: “ah, eu acho que
é fútil...” Porque não tem realmente tecnicamente o que é fútil para
você e o que é fútil para mim, entendeu? Assim, um cara que acabou
de ficar em coma eu não posso falar que ele não vai recuperar
neurologicamente e: “não, chega e vamos tirar o aparelho”. (e 24)

Nas entrevistas realizadas nesta pesquisa, os médicos externaram suas dúvidas quanto às
limitações da Resolução 1805/2006 na prática cotidiana (Quadro 4). Os argumentos utilizados
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foram: (1) a constatação da ausência de poder do CFM para legislar e consequente falta de força
de lei da Resolução; (2) confundimento entre a Resolução, o Código de Ética Médica e as leis;
(3) questionamento sobre a possibilidade legal de retirada de algumas medidas específicas de
sustentação da vida, especialmente do ventilador mecânico; (4) a difícil aplicabilidade da
necessidade de obtenção do consentimento de familiares e (5) o risco da “ladeira escorregadia”
pelo uso da Resolução para fins impróprios.
Estes depoimentos deixam entrever que, para os intensivistas à frente das cotidianas
decisões sobre a pertinência ou não da manutenção de medidas avançadas de suporte à vida,
não há força suficiente das instituições de regulamentação ética da profissão nem clareza na
legislação para uma orientação segura. Dois fatores podem estar relacionados à esta sensação
de desamparo: (1) a impertinência da legislação no tocante às questões contemporâneas
surgidas pela interferência da biotecnociência nos processos de adoecimento e morte e (2) os
descaminhos da resolução 1805/2006, cujas idas e vindas de 2006 a 2010 não contribuíram para
o esclarecimento do seu escopo e limites. Como consequência: a prática da manutenção de
condutas desproporcionais no limiar da vida que ferem principalmente o princípio da nãomaleficência.

VII.2.2. Modelo de autonomia pura
“Sei que não tinha nada. A família me confirmou.” (e 36 sobre diretrizes antecipadas de
um paciente com câncer avançado de sigmoide).
Nenhum dos pacientes tratados pelos entrevistados, em hospitais do serviço público ou
privado, havia deixado qualquer documento formal que pudesse orientar as decisões
relacionadas aos seus tratamentos.
O claro estabelecimento, por parte de um indivíduo competente, dos limites da atenção
médica à qual deseja ser submetido antecipando uma eventual incapacidade futura (p.ex. uma
ordem de não intubação ou não ressuscitação cardiopulmonar) teoricamente garante, como
nenhum outro modelo de decisão, o respeito ao princípio da autonomia e atende também ao
princípio da não-maleficência, por evitar o sofrimento desnecessário do enfermo. O modelo de
autonomia pura tem sua expressão prática no instrumento das diretivas antecipadas de vontade.
A Associação Médica Mundial, na sua 54a Assembleia Geral em Helsinki em 2003, definiu
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como diretrizes antecipadas o documento escrito e assinado ou declaração testemunhada onde
as pessoas registram seus desejos em relação aos cuidados médicos que aceitam ou não receber,
caso estejam inconscientes ou incapazes de expressar sua vontade
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. O documento, sob

diversos nomes tais como testamento vital, testamento biológico, diretrizes avançadas ou
diretivas antecipadas, tem status legal em diversos países das Américas, Europa e Oceania. A
utilização deste instrumento, no entanto, ainda é exceção mesmo em países pioneiros na sua
disponibilização. Nos EUA um inquérito epidemiológico postal com 7900 adultos maiores de
18 anos evidenciou que somente um quarto dos respondentes optara pelo preenchimento de
diretrizes avançadas 100 .
No Brasil o CFM, na sua Resolução 1995/2012, definiu sob o nome de diretivas
antecipadas de vontade (DAV) o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados
pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade
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. Neste documento o CFM

resolve que qualquer pessoa competente, desde que maior de idade ou menor antecipado, pode
definir junto ao seu médico os limites terapêuticos na fase terminal de doenças que
eventualmente o acometam. Registradas em prontuário, estas diretivas dispensam, segundo o
CFM, averbação em cartório “pois o médico pela sua profissão possui fé pública e seus atos
têm efeito legal e jurídico”
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. A produção de uma DAV pretende, através de informações

objetivas, evitar que medidas desproporcionais indesejadas pelo paciente terminal prolonguem
seu sofrimento. O desconhecimento da população sobre este instrumento, regulamentado pelo
CFM, pode explicar em parte a total ausência destas diretrizes no presente estudo, da mesma
forma como foi constatado em uma pesquisa realizada no serviço de oncologia de um hospital
universitário em Santa Catarina onde 94% dos pacientes e 88% dos seus acompanhantes
assinalaram desconhecer o significado dos termos “testamento vital”, “testamento biológico” e
“diretivas antecipadas de vontade” 103 .
A recusa por parte dos pacientes e de seus representantes em discutir antecipadamente
questões relacionadas ao fim de vida pode também ter contribuído para o desinteresse em
efetivar esse instrumento. Entrevistas com representantes de pacientes incapazes, internados
com risco de morte na UTI de um hospital privado do Rio de Janeiro, revelaram que metade
dos respondentes nunca tinha discutido com seus parentes próximos, mesmo informalmente,
suas vontades sobre os limites dos cuidados médicos na eventualidade de doença ameaçadora
da vida. Duas razões para isso apareceram nas declarações: (1) a recusa em antecipar a
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discussão sobre assunto considerado mórbido e (2) a esperança que, na hora certa, os familiares
saberiam decidir o que é melhor 104. Estes argumentos estão em concordância com observações
previamente descritas onde, para muitos pacientes face a situações críticas, a confiança na
capacidade de decisão dos representantes e dos médicos supera a necessidade de previa
comunicação sobre os desejos do enfermo 105, 106, 107.
Aos médicos intensivistas foi perguntado sobre a disposição de respeitar as DAV, caso
estas tivessem sido apresentadas nos casos por eles relatados (Quadro 5). Questionou-se ainda
se esta postura se manteria mesmo contrariando suas opiniões médicas.

QUADRO 5. Ponderações médicas sobre a aceitação ou recusa das Diretrizes Antecipadas de Vontade

Respeito à
Autonomia

O princípio de autonomia dela, não é? Sim. Se ela tivesse expressado isso
previamente e registrado, não tenho a menor dúvida de que seria respeitado.
(e 37)

Precedência da
vontade da família

Ele tinha responsáveis legais, que eram os familiares. É o que o americano
chama de: “next of kin”. Vamos supor que ele tivesse dito: “olha, se eu entrar
em coma, eu não quero que seja feito nada” e a família dissesse: “não, eu
quero que seja feito tudo”. Seria respeitada a vontade da família. (e 7)

Concordância
necessária do
médico responsável

Eu acho que o documento é importante porque ele traz ali uma série de
informações, entendeu? Mas não acho que seja uma coisa para ser respeitada
ao pé da letra, a não ser que eu chegue à conclusão, em algum momento, que
as coisas devem ser feitas dessa forma. Aí, tudo bem. (e 20)

Necessidade de
certidão lavrada em
cartório.

[...]eu já tive aqui uma situação assim, em que a paciente (uma senhora idosa
de 98 anos), já tinha ido em cartório registrar que ela não gostaria de ficar
em CTI, não gostaria de ser entubada. Realmente um documento lavrado em
cartório, assinatura de todo mundo, trazido pela família e tudo mais. Então,
de alguma forma eu me senti amparada legalmente e foi feito exatamente como
foi o desejo dela. (e 9)

Não respeitaria porque eu acho que os procedimentos têm uma indicação, não
Primazia da decisão é? Indicação ou contraindicação. Você não pode continuar uma diálise, por
técnica
exemplo, numa contraindicação à diálise. (e 38)

Falta de amparo
legal

Nesse momento, essa situação é ilegal. Um documento que não tem validade
no Brasil. Então eu não posso me basear nesta decisão. Claro que a conversa
com família e sabendo da posição do paciente, seria levada em conta. Mas,
não diretamente. Uma ordem de não ressuscitação, como existe fora do Brasil,
eu não posso obedecer. (e 35)
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Aproximadamente metade dos entrevistados respondeu que acataria sem restrições as
DAV, tomando como argumento o respeito à autonomia do paciente. Em torno de um quarto
dos intensivistas condicionou a aceitação das DAV a outros fatores: necessidade de anuência
concomitante da família ou dos representantes; concordância do médico responsável com os
termos do documento e a apresentação da certidão lavrada em cartório. Por fim, um quarto dos
médicos declarou não estar inclinado a respeitar às DAV. As ponderações foram: a decisão
sobre implementação ou suspensão de tratamentos como decisão fundamentalmente técnica e
a falta de amparo legal do instrumento.
O reconhecimento do papel das DAV como instrumento válido per se por somente
metade do grupo estudado de intensivistas contrasta com dois estudos brasileiros anteriores à
edição da Resolução 1995/2012 e que avaliaram a potencial aceitação das diretivas antecipadas
pelos agentes investigados. Entrevistas feitas com cem médicos do serviço público e privado
na região do meio-oeste do Estado de Santa Catarina revelaram que estes considerariam útil a
implementação do instrumento e recomendariam o seu preenchimento aos pacientes.
Perguntados se respeitariam as determinações de diretivas antecipadas de pacientes sob seus
cuidados, responderam positivamente, pontuando 8.26 em uma escala de Likert (escala de 0 a
10, onde 0 = nunca respeitariam e 10 = sempre respeitariam) 108. Um segundo estudo, também
realizado em Santa Catarina, com entrevistas a 209 médicos, advogados e estudantes de
medicina e direito, apontou que 61% levariam em consideração a declaração de vontades
antecipadas do paciente 109 . Embora os três estudos (incluindo este) tenham usado a entrevista
como método, Stoltz 109 e Cleiton
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trabalharam com um grupo heterogêneo de médicos e

estudantes, sobre cenários hipotéticos em um período de tempo pré-edição da resolução pelo
CFM, enquanto que na presente pesquisa foi entrevistado um grupo mais homogêneo de
profissionais diretamente atuantes na área da medicina intensiva, sobre cenários reais
vivenciados pelos participantes da pesquisa, após a publicação da resolução. Pode-se ponderar
que, frente a histórias reais, o entusiasmo inicial tenha encontrado barreiras, antes insuspeitadas,
para a incorporação deste instrumento às difíceis decisões sobre medidas de suporte à vida nos
indivíduos criticamente enfermos.
Os fatores que parecem concorrer para o estranhamento dos médicos frente às DAV
são: (1) o desconhecimento do escopo, método e limites da diretriz proposta pelo CFM; (2) a
proeminência do modelo de decisão paternalista adotado encontrado no estudo e (3) a dúvida
quanto a legalidade da diretriz.
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Distorções no entendimento do documento do CFM estão patentes nas entrevistas
destacadas no quadro 5. Dois exemplos: (1) a Resolução determina que as diretivas do paciente
prevaleçam sobre os desejos dos familiares, garantindo o respeito à decisão autônoma do
enfermo, e não o contrário como declarado na entrevista 7. Vale ressaltar que, na falta de
consenso, caberá recorrer ao Comitê de Bioética da instituição onde estiver o paciente, à
Comissão de Ética Médica, ou ainda, ao Conselho Regional e Federal de Medicina para a
resolução do impasse e (2) o registro no prontuário médico do paciente é documentação
suficiente para a validação das DAV, sendo facultativo o registro em cartório, contrariamente
à exigência citada na entrevista 9.
A observação da necessária concordância do médico com os ditames das DAV do
paciente (e 20) está em sintonia com texto da Resolução 1805/2006 quando ressalta que “O
médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou
representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo
Código de Ética Médica”. Aqui, no entanto, o médico deve estar atento para negar somente as
solicitações que efetivamente firam o código de ética profissional; abstendo-se de imprimir a
sua visão pessoal sobre como deseja conduzir o seu próprio fim-de-vida, atitude que trairia o
princípio de respeito à autonomia do paciente, impondo um modelo paternalista de decisão. Na
mesma linha de raciocínio, a redução da discussão sobre medidas de suporte a questões
puramente técnicas, como enfatizado na entrevista 38 (Quadro 5), condenaria o indivíduo no
limiar da vida ao degredo para uma existência exclusivamente corporal. Ao desconsiderar as
DAV, nega o último instrumento de autonomia do paciente quem, por dever moral, deveria
defendê-lo.
A discussão sobre a sustentação legal da resolução (e 35 do quadro 5) é pertinente, e resulta
de um ordenamento jurídico desatualizado em relação aos anseios da população e às práticas
que se desenvolvem em ambientes de alta capacidade tecnológica para intervenção em
pacientes postos em situações-limite. Está claro que a Resolução 1805/2006 tem força
normativa apenas no âmbito médico, faltando ainda regulamentar aspectos fundamentais como
a formalização, o conteúdo, a capacidade dos outorgantes, o prazo de validade e a criação de
um registro nacional
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. Até o momento a resolução colaborou para promover o debate na

sociedade brasileira sobre a importância do “testamento vital” e a necessidade de sua
regulamentação legislativa

111, 112

. Considerada um marco no sentido de garantir até a última

instância o respeito aos valores e desejos do indivíduo, a legalização das diretivas antecipadas
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por si, desacoplada de profunda e permanente discussão na sociedade sobre temas
habitualmente considerados desconfortáveis como doenças incapacitantes e os limites da
intervenção médica, corre o risco de perpetuar-se como letra-morta, dissociada da prática
cotidiana. Já no campo da prática clínica, as questões suscitadas nas entrevistas, referentes a
este instrumento, apontam para o longo caminho a percorrer na senda do respeito à autonomia
dos pacientes críticos.

VII.2.3. Modelo de julgamento por substituição
“Os filhos falaram que, em relação a eles e à própria paciente, que nenhum deles gostaria
de ficar naquela situação, e a paciente tinha expressado algo parecido em vida, mas, na hora
da decisão, eles falaram: ‘Mas a gente não vai dizer que não é para fazer. A gente quer que
faça a amputação’ (e 21).
Dezessete dos quarenta entrevistados referiram possuir informações, sobre quais seriam
os desejos dos pacientes face a circunstâncias adversas à saúde. Estas informações, transmitidas
pelos representantes dos enfermos permitiriam, a princípio, uma opção usando o julgamento
por substituição para cerca de metade dos casos relatados.
O argumento moral para legitimação das decisões tomadas pelos médicos usando o
julgamento por substituição é que estas, alicerçadas nas informações dos representantes,
reproduzem com verossimilhança a vontade do paciente e, na ausência de diretivas antecipadas,
espelham o seu desejo autônomo
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. Esta premissa é tão verdadeira quanto mais objetivas,

profundas e frequentes tiverem sido as discussões sobre a extensão dos cuidados médicos
desejada pelo paciente. Cabe ainda ressaltar que, nesta circunstância, existe sempre o risco de
que pessoas razoáveis interpretem de forma imprópria os desejos dos entes queridos a partir de
suas próprias visões de mundo, escolhendo pelos os outros aquilo que optariam para si 114.
Nas entrevistas, os médicos recordaram discursos onde os desejos dos pacientes haviam
sido prévia e explicitamente comunicados a seus familiares. Um exemplo: “essa mulher
especificamente tinha tido seu último contato com os filhos ao visitar o ex-marido, de quem ela
era próxima e que estava internado no CTI por um AVC extenso, intubado, e enfim, naquele
momento, com perspectivas bastante reduzidas. E ela diz textualmente aos filhos depois de
visitar o ex-marido, caso ela se encontrasse naquela situação, ela preferia que não se fizesse
nada porque ela não imaginava a vida daquela forma” (e 19). No entanto em outros casos, os
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intensivistas recolheram dos responsáveis, informações vagas sobre as vontades prévias dos
pacientes, como o relato da declaração de um filho decidindo por cuidados paliativos para o
pai: “foi uma percepção subjetiva dele em relação a que o pai tinha vivido, as coisas assim,
que ele quis viver. [...] e o pai seria contra esse tipo de extensão de vida com baixa qualidade”
(e 31). A análise destes discursos revela níveis diferentes de profundidade nas discussões
prévias entre pacientes e seus familiares. Pode-se dizer que estes dois exemplos situam-se em
pontos opostos do modelo de julgamento por substituição: o discurso dos filhos da paciente
com AVE de ponte e síndrome de encarceramento (e 19) se aproxima do modelo decisório da
autonomia pura pela precisão das informações; enquanto que a declaração do filho do paciente
com insuficiência cardíaca em fase terminal (e 31) é fronteiriça à decisão pelo melhor interesse
do paciente, dado à inespecificidade do relato. Neste último caso é possível especular que o
representante tenha se valido do princípio da similaridade assumida como base para sua
informação, o que poderia levar o médico a decidir por parâmetros do filho supondo que os do
pai, se pudesse ser consultado, seriam os mesmos. Assim, os discursos dos representantes, aqui
trazidos pelos intensivistas, indicam que as informações para a tomada de decisão vão desde
àquelas que trazem maior garantia de atender aos valores e desejos do paciente, até outras
relativamente vagas e inespecíficas, fazendo trafegar o julgamento por substituição por uma
linha contínua, ora para a proximidade da autonomia pura, ora em direção ao modelo de melhor
interesse.
Em sete dos dezessete casos onde havia informações suficientes sobre as vontades dos
pacientes, permitindo teoricamente decisões tomando como base o julgamento por substituição,
observando o princípio de respeito à autonomia, as decisões sobre suportes avançados de vida
contrariaram esses desejos.
As razões pelas quais isto se deu, segundo os discursos dos médicos, foram: (1) pressão dos
familiares; (2) respeito ao princípio da sacralidade da vida; (3) dúvidas do médico sobre o
significado real do discurso do paciente (Quadro 6).
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QUADRO 6. Decisões contrárias aos desejos do paciente - causas

Pressão dos
familiares

A paciente era enfermeira e ela..., parece que ela disse que não gostaria de
ficar nesse nível de dependência, né? Mas a filha não respeita isso. A filha
diz: “Eu acho que a mamãe não gostaria, mas eu quero. Se ela virar uma
planta, eu vou botar ela num vaso e vou regar”. Ela fala com essas palavras.
A filha não respeita o que ela acha que seria o desejo da mãe, entendeu? E
ela pede investimento completo. (e 23)

Princípio da
sacralidade da vida

Às vezes, a gente fica na seguinte situação, que é muito frequente: nós
observamos que não há nada o que fazer mais, que o prognóstico é péssimo,
que é uma situação de terminalidade, mas a família, por mais que você diga
repetidas vezes, elas sempre acham: “não, Deus é que sabe. Faça o máximo”.
Isso é frequente. Aí, fica a vontade da família. (e 16)

A impressão que eu tinha era de que ele negava o tempo todo o conhecimento
da gravidade da doença dele. Então, quando ele dizia para mim que ele não
queria ser intubado, que ele tinha medo de ser intubado, não é que ele dizia
Dúvidas sobre o
para mim: “não, não, eu prefiro morrer, tomando morfina, calmo, quieto e
discurso do paciente tranquilo”. Não era isso que ele queria dizer, ele queria dizer que ele não
queria ser intubado porque ele sabia que ia melhorar, ele tinha certeza que
ele ia melhorar e que isso não ia ser necessário, né? (e 9)

No presente estudo não há elementos para analisar as razões pelas quais familiares ou
representantes de um paciente incapaz propositalmente desconsideraram os valores e desejos
do enfermo na hora da tomada de uma decisão tão crucial como aquela sobre a introdução,
manutenção ou suspensão de medidas de suporte à vida. Nesta pesquisa, os discursos dos
representantes não foram coletados diretamente e seu registro aqui reflete os depoimentos dos
médicos. No entanto, em entrevistas realizadas com os responsáveis por pacientes incapazes
internados em uma UTI de um hospital do setor privado do Rio de Janeiro, o princípio da
sacralidade da vida (PSV) transpareceu como base para decisões de familiares contrárias aos
desejos previamente expressos dos pacientes
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.

Apesar do modelo científico da medicina ter desvinculado as explicações dos processos
de adoecimento e cura das cosmovisões religiosas, diversas doutrinas influenciam diretamente
atitudes em relação à saúde, ao adoecimento e à morte
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. Muitas tradições religiosas criam

contextos explicativos que dão sentido ao sofrimento, e desenvolvem estratégias próprias para
lidar com situações geradoras de desesperança. Um estudo com grupos étnicos caucasianos,
hispânicos e afro-americanos concluiu que a ideia de um deus comandante das decisões está
presente em todos eles na hora das escolhas relacionadas ao fim de vida
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. O PSV é um

41

fundamento central da ética católica romana, que considera a vida um presente divino, situada
além da autoridade e compreensão dos seres humanos. Por considerar a vida um valor absoluto
em si, esta não nos pertenceria e o corpo que a abriga nos seria indisponível, não cabendo aos
humanos autodesignar seu destino, traçado pelo criador. A expressão “caráter sagrado da vida”
é frequentemente empregada para reafirmar o dever ético do respeito à vida. Embora os
princípios de autonomia (através do conceito de livre arbítrio), beneficência, não-maleficência
e justiça não sejam totalmente estranhos ao PSV, decisões pautadas em virtudes como fé,
esperança, amor e fidelidade estão em maior consonância com este princípio 117. Originado em
tradições religiosas orientais (principalmente o hinduísmo) e na herança das grandes religiões
monoteístas (judaica muçulmana e cristã), o PSV mantem sua relevância mesmo quando a
moral e o direito se separam da religião nos estados laicos, pois está relacionado ao imperativo
dever de não matar, que não somente protege e promove a vida humana, mas também proíbe
qualquer ação que prejudique os outros. Não é de estranhar que uma pesquisa, feita em um país
com histórica influência da cultura católica, tenha demonstrado o peso desta tradição nos
momentos decisivos em torno de questões de vida ou morte.
Nas entrevistas aos médicos, os argumentos do PSV estavam presentes em três das sete
decisões tomadas em contradição aos desejos expressos previamente pelos pacientes. A favor
da manutenção dos tratamentos e contrários à suspensão de esforços de sustentação da vida com
base no PSV declaram-se dois médicos e relatou-se a posição de um familiar. Substituiu-se
nestes três casos a oportunidade de decidir usando o julgamento por substituição, um modelo
de (fraco) respeito à autonomia, pela subjugação à heteronomia. Persiste, no entanto, a questão:
porque em algumas situações relatadas nesta pesquisa os médicos decidiram contrariamente aos
desejos dos pacientes incapazes, quando a existência de informações, a princípio confiáveis,
apontavam outra direção? A leitura (e escuta) flutuante das entrevistas e a recomposição das
unidades de registro permitiu a identificação de uma categoria temática não previamente
definida no projeto do estudo: a decisão por acomodação. Eis um depoimento exemplar: “eu
confesso que eu tenho muita dificuldade em tomar as decisões, principalmente quando você
tem uma grande massa de pessoas contra. Porque ser contra é muito fácil; porque ser contra
é deixar como está. Tipo assim, deixa como está, trata mais uma infecção, mantém aquele
cateter de PAM, né? Deixa como está no sentido de perpetuar aquilo que está sendo feito. É
muito cômodo. Agora tomar essa decisão de: ‘gente, não vamos tratar, tá? Não vamos
realmente puncionar nova PAM’, é difícil, né? Eu percebo que a nossa conduta de um modo
geral é: ‘o que é que me traz menos problemas?’ É isso, então existe uma acomodação. Não
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por desconsideração com o doente, não. Eu acho que é por uma zona de conforto. O que eu
vejo, é mais fácil ficar na zona de conforto: “olha, trata mais uma infecção, começa quatorze
dias de meropenem com poliximina B e vancomicina e vamos ver como é que fica” (e 6).
As características deste modelo de decisão nos onze discursos que permitiram sua
identificação foram: (1) evitar atrito entre a equipe médica e as posições dos representantes; (2)
abstenção dos médicos por causa de conflitos intrafamiliares; (3) evitar conflitos com os colegas
assistentes; (4) evitar litigância na justiça (Quadro 7).
O modelo de acomodação não foi encontrado exclusivamente nos discursos do
julgamento por substituição. Os “acordos tácitos” indicativos deste padrão também puderam
ser identificados no paternalismo e em julgamentos compartilhados.
Em alguns casos onde a insistência por parte dos familiares na manutenção e ampliação
das medidas avançadas de suporte encontrou opiniões contrárias dos médicos, o modelo de
acomodação traduziu-se na prática da “slow medicine” assim definida em uma entrevista:
“quando a gente não consegue um consenso com a família ou com o restante da equipe que
trabalha com aquele paciente e aí você não faz uma paliação declarada. Você faz uma situação
meio de poucos esforços, né? Então, quando chega num limite máximo, por exemplo, de uma
anemia crítica demais, aí você faz uma transfusão. Quando está com febre intensa, choque, aí
você troca um antibiótico. Ou então o paciente que está com necessidade de nora[drenalina]
elevada e você meio que limita; você não tira a nora, mas você limita as dosagens para valores
que ficam ali e não são, assim, “salvatórios”, né? Mas também você não zerou [a dose da
noradrenalina] e as pessoas não ficam desconfortáveis porque você não levou aquela pessoa
a óbito porque tirou...” (e 39).
Slow medicine encontra outras definições na literatura. Originalmente, trata-se de um
movimento cultural nascido na Itália que se opõe ao modelo de eficiência com alto custo e
desperdício, chamado por sua vez de fast medicine 118,119 . Propõe uma abordagem holística da
prática médica com foco no indivíduo e não na doença, ações moderadas, graduais e sem
desperdício que preservem a dignidade e valores do paciente. O movimento objetiva assegurar
o acesso universal aos cuidados e se interessa por encontrar medidas de fim-de-vida ajustados
à essa filosofia 120.
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QUADRO 7. O modelo empírico da Acomodação – características
[O paciente era] totalmente restrito, não conseguia nem tomar banho. Então, ficou
muito claro para mim como médica que eu estava lidando com uma situação
terminal. Desde o primeiro momento, que aquele senhor não ia sair do hospital.
Evitar atrito
com os
representantes

Nesse caso foi apenas a necessidade de cumprir com uma obrigação médica
perante a família, que insistia em que todas as medidas fossem tomadas no sentido
de tentar reverter aquele quadro de insuficiência respiratória. Ele [o
representante] praticamente me colocou numa situação de que eu não tinha outra
opção. (e 9)
Quando existem controvérsias no próprio ambiente familiar não seguimos à frente
[com a suspensão das medidas de suporte]. Eu pessoalmente acho que isso tem
que ser algo bem compreendido por toda família para que não gere nenhum tipo

Abster-se por
causa de
conflitos
intrafamiliares

de desconforto entre eles e também que não gere nenhum tipo de falta de confiança
com a gente. Então, eu pessoalmente só vou à frente com isso quando todas as
pessoas envolvidas nesse processo estão conscientes e concordam com isso. Se
alguém da família não aceita a gente pede para vir conversar com a gente e se
não aceitar, a gente não segue em frente. (e 28)
A equipe médica também se dividiu, totalmente. A equipe que era a favor do
paliativo, que é proteção, ela lutou para tentar impor uma postura menos invasiva,

Evitar conflitos
com os colegas

o tempo todo. O que freou o paliativo, de uma postura mais radical, mais
impositiva, foi a não concordância da família. Agora, a equipe médica estava
totalmente dividida. Eu participei da discussão, ora fui para um lado, ora fui para
o outro. (e 20)
Bom, aí nós ficamos nessa balança, né? Nós ficamos nessa balança e conforme
exista uma pressão forte da família nesse sentido, nós tendemos a atender às

Evitar litigância
na justiça

necessidades da família, aos pedidos, às solicitações, às pressões dos familiares
porque sempre tememos também o risco de ações judiciais por conta disso, né?
Então, isso acaba pesando realmente. (e 16)

Assim sendo, é provável que a prática nominada nas entrevistas de slow medicine guarde
relação com outra conduta médica: o slow code. Slow code é a prática de oferecer manobras de
ressuscitação cardio-pulmonar-cerebral submáximas no sentido de atender demandas de
suporte avançado de vida com quais os médicos não concordam, mas se sentem constrangidos
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a realizar

121

. Esta conduta envolve a decisão de, deliberadamente, não utilizar todas as

manobras, recursos técnicos e medicações pertinentes para alcançar a melhor chance do retorno
sustentado da circulação. Considerada uma fraude ética 122, o slow code quase nunca é fruto de
acordo entre representantes e médicos, e se encaixa perfeitamente em conduta compatível com
o modelo de decisão por acomodação.
A análise bioética do modelo de acomodação não encontra conformidade no
principialismo biomédico. A acomodação não observa o princípio do respeito a autonomia
posto que as condutas tomadas não estão ligadas aos valores dos pacientes, estando na realidade
em sintonia com os desejos dos seus representantes, ou pelo menos de alguns deles. As decisões
sobre a utilização das medidas de suporte também não estão relacionadas ao princípio da
beneficência neste modelo de decisão, posto que os acordos estabelecidos entre equipe médica
e representantes prescindem da busca do bem-estar do paciente para serem efetivados. Este
modelo fere frontalmente o princípio da não-maleficência pelo potencial de sustentar condutas
desproporcionais com potencial iatrogênico, cujo objetivo exclusivo é atender a interesses
externos aos do paciente, quais sejam promover a harmonia entre os médicos e/ou
representantes. Não se busca tampouco promover a justiça, quer seja no campo individual por
não oferecer o merecido tratamento para a condição clínica do enfermo, quer seja na
coletividade por desatender aos preceitos da justa distribuição dos cuidados especializados na
população. Pelo contrário, em cenários de escassez de recursos, o modelo de acomodação priva
o acesso para aqueles que potencialmente mais se beneficiariam destes tratamentos.
Dos quarenta casos reais apresentados não havia informações suficientes para decisões
guiadas por um julgamento substituto em vinte e três. Um exemplo: “Passa ao longe...passa
ao longe. No caso aqui a gente não teve nenhuma menção sobre o desejo do paciente, nem
vontade dos familiares ou responsáveis.” (e 3). A ausência de referências sobre valores e
vontades dos pacientes deu-se por motivos circunstanciais; como um longo quadro demencial
pré-existente que tornava inconfiável a informação, pelo contato exclusivo com familiares
distantes do cotidiano do paciente ou cuidadores incapazes de fornecer esses dados e,
principalmente, a falta de interesse ou empenho dos médicos na obtenção dessa informação.
Vinte e cinco dos quarenta entrevistados deixaram transparecer a rotineira ausência da busca
ativa por esse dado da história do paciente. As razões mais citadas para a omissão na anamnese
foram: (1) foco na opinião da família e não nos valores do paciente; (2) limitação do
entendimento da situação pela família; (3) a dificuldades da estrutura física da UTI para
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entrevistas com maior privacidade; (4) insuficiência de recursos humanos na unidade crítica e
(5) a visão paternalista da decisão como ato exclusivamente técnico (Quadro 8).

QUADRO 8. Razões para a ausência na anamnese dos valores e desejos dos pacientes
A gente acaba focando mais na família mesmo do que realmente no paciente.
Foco na opinião da
família

Limitação do
entendimento da
situação pela
família

Nunca tive uma situação dessa coisa explícita assim do paciente, entendeu?
(e 12)
Mas geralmente são pessoas muito, vamos dizer assim, muito limitadas de
conhecimento, até mesmo de conhecimento científico, do conhecimento até do
corpo humano, não sabem como as coisas funcionam, não conseguem
compreender exatamente. (e 39)
[...]uma situação dessas a gente tinha que ter uma sala específica para se
chamar o familiar, tinha que ter a participação do psicólogo, essas coisas
todas, para a gente poder abordar esse tipo de assunto. Porque é um assunto

Estrutura física e de
recursos humanos

até relativamente delicado e que, às vezes, hoje, no hospital público, ... há
uma limitação muitas vezes do familiar entender o que a gente está falando.
Então, à beira do leito a gente não... Eu não aconselho a fazer esse tipo de
abordagem, não, entendeu? Um médico sozinho à beira do leito. (e 30)
Talvez no velhinho com uma pneumonia você: Ah, faz um antibiótico? Ok.
Intubar? De jeito nenhum. Diálise? De jeito nenhum. [...] A decisão é

Paternalismo

puramente técnica. Porque, com o poderio que a terapia intensiva tem hoje
em dia você consegue manter esses doentes aí... O DPOC. A assistência
cardíaca e aí... hoje em dia, o cara vai longe, né? (e 1)

Dois entrevistados revelaram que, apesar de não haver no serviço onde trabalham, uma
busca rotineira de informações sobre valores e vontades dos pacientes, esta acontece quando da
declaração de morte encefálica de um potencial doador. Aqui, um dos depoimentos: “se o
paciente, de cara, não vai ser doador, não vamos perguntar à família [...], mas para a gente
identificar que o paciente não é doador, essas informações acabam tendo que ser buscadas, né?”
(e 32). A recuperação da história, valores e desejos do indivíduo somente na hora da sua morte
cerebral distorce a aplicação do respeito à autonomia. A invocação do princípio da justiça para
defender esta conduta, face ao relevante objetivo social dos transplantes de órgãos, cria neste
caso uma falsa congruência entre os dois princípios. Tal resgate “terminal” dos valores do
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paciente, transformando-os em ações para o benefício dos outros quando não valeram para si,
não pode ser considerado verdadeiro respeito a autonomia. Trata-se apenas do uso do indivíduo
como mero meio e não como fim e, portanto, a negação da própria autonomia enquanto
fundamento da dignidade humana.
Duas declarações merecem aqui citação por apontar para uma tomada de consciência
sobre a necessidade de melhorar a busca de informações sobre os desejos dos pacientes,
necessárias para as decisões baseadas em modelos que observam o respeito a autonomia.
Vamos a elas: “Eu acho que tinha um tempo [em] que a vontade do paciente, questões
filosóficas, culturais e religiosas não eram muito levadas em conta, mas acho que agora isso,
mesmo na saúde privada acho que isso está mais... Até no hospital público em que eu trabalho
acho isso é mais visto hoje” (e 14) e; “Talvez antes da sua conversa, eu não perguntaria jamais
se o paciente teria uma diretriz; mas com a sua conversa eu vou atentar mais para isso.
Perguntar: ‘o paciente tem alguma diretriz prévia?’ Apesar de já ter lido sobre isso, eu esqueci
e é fundamental. ‘Qual a diretriz do paciente?’, porque isso pode ter impacto, né?” (e 6). Luzes
no fim do túnel...

VII.2.4. Modelo do Melhor Interesse do Paciente
“A chance de ela ir para casa era muito baixa e possivelmente, se o fizesse, seria uma paciente
completamente dependente, com suporte ventilatório através de traqueostomia, gastrostomia
[...] para a família ela já ter um grau de comprometimento, já ser uma pessoa que era acamada,
que falava pouco, já tinha um grau de demência, contribuiu e facilitou a decisão” (e 28).
Trinta médicos fizeram as opções sobre medidas de suporte usando o modelo de melhor
interesse do paciente. Vinte e três o fizeram na ausência de informações sobre os prévios desejos
dos enfermos. Em sete relatos, apesar de haver informações transmitidas por familiares que
permitiriam opções por julgamentos substitutivos, optou-se por decisões no padrão de melhor
interesse.
O padrão de decisão pelo melhor interesse é um modelo ético e legal amplamente
utilizado para decisões em indivíduos incapazes, devendo-se idealmente articular os deveres
prima facie em um cenário de ausência de informações objetivas sobre desejos e valores do
paciente
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. Neste modelo, o médico deve propor aos representantes, entre as opções de

47

tratamento disponíveis, àquelas que, sopesando riscos e benefícios, tragam a maior chance de
benefícios. Trata-se, a princípio, da busca pela melhor qualidade de vida possível 42. O conceito
clássico deste modelo determina que o foco de atenção deva ser o valor vida para o paciente
nas condições presentes, e não o que a vida dele representa para os outros 9. Embora os
interesses e preferências de outras pessoas possam ser eventualmente considerados, estes serão
levados em conta somente na medida em que atenderem completamente aos interesses do
incapacitado
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. A questão prática que se impõe é: que interesses do paciente devem ser

protegidos na ausência de informações objetivas sobre seus valores e preferências? Este modelo
propõe uma visão genérica dos interesses básicos do indivíduo, calcados no senso comum.
Devem ser perseguidos em qualquer circunstância, por exemplo, o controle impecável da dor,
o alívio da dispneia e a preservação da integridade corporal. Dependendo da situação,
tratamentos restaurativos podem ser implementados desde que não comprometam os cuidados
básicos 125 .
Os marcadores de qualidade de vida mais frequentemente usados pelos intensivistas para
a tomada de decisão sobre a manutenção ou suspensão de medidas de suporte à vida foram: (1)
gravidade atual e prognóstico do quadro neurológico; (2) pré-existência, à internação na UTI,
de disfunção cognitiva avançada; (3) evolução para disfunção de múltiplos órgãos e; (4)
perspectiva de perda significativa do estado funcional anterior (Quadro 9).
As entrevistas revelam que as escolhas dos intensivistas coerentemente focaram em
disfunções orgânicas classicamente comprometedoras não só da qualidade de vida como do
prognóstico de sobrevida hospitalar. Do ponto de vista da bioética de princípios, a opção por
orientar medidas terapêuticas por critérios estritos de qualidade de vida é coerente com o
princípio da não-maleficência, ao evitar a implementação de condutas com potencial para
promover inútil sofrimento. Esta opção observa também o princípio da beneficência, ao
promover objetivamente ações que garantam analgesia, ansiólise e conforto em geral.
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QUADRO 9. Marcadores de qualidade de vida para decisão pelo melhor interesse
Para mim, em primeiro de tudo, o nível de consciência. [...] acho que porque na
Gravidade do
quadro
neurológico atual

unidade neurointensiva, isso chama mais a atenção. Se o cara não tem
consciência, acho que não vale a pena fazer nada. (e 1 sobre um TCE em
paciente jovem)
Primeiro que é um paciente de 77 anos, já com déficit cognitivo e que teve um
evento agudo que costuma cursar, já a longo prazo, com perda de qualidade de

Quadro cognitivo
anterior

vida. Têm vários estudos mostrando perda de qualidade de vida e perda de
capacidade laboral ou funcional, e isso é, em particular, nessa população mais
idosa. E ele já era vulnerável aqui pela condição cognitiva anterior. (e 3)
Os elementos [usados para decidir] foram que tratar novamente, mais uma

Disfunção
multiorgânica

infecção, numa paciente que estava evoluindo com uma síndrome de disfunção
multiorgânica eu consideraria como um cuidado fútil. (e 6)
Esse senhor, antes de operar era um cara que tinha uma vida de sociabilidade
normal. Ele era um advogado, que dava seus pareceres ainda, descobriu porque
ficou ictérico e queria voltar a fazer o que ele fazia, caminhar e etc. Então,

Perda do estado
funcional
anterior

provavelmente, se tudo continuasse do jeito que estava, ele ia sair do hospital
com uma traqueostomia, uma gastrostomia; eu acho que isso ia impactar
negativamente de uma maneira muito significativa tanto para ele, quanto para a
família. (e 14)

Três entrevistados declararam sua dificuldade para decidir por um padrão cujo
parâmetro é fundamentalmente o da qualidade de vida. O argumento central destes discursos
foi o da impossibilidade de padronizar o conceito de qualidade de vida. Um exemplo: “Veja
bem, eu acho que a qualidade de vida é um negócio que pode ser relativo de pessoa para
pessoa. Você pode ter um critério de que, por exemplo: ‘se eu ficar tetraplégica, isso para mim
não é uma qualidade de vida. Isso para mim, eu ia preferir...’ mas alguns, vivem muito bem,
preservam e valorizam e muito a própria vida! Então, a questão de qualidade de vida é um
negócio meio relativo. O que pode ser para você uma falta de qualidade, para outro é uma
qualidade enorme. Ele prefere aquilo do que ter aberto mão da vida, entendeu?” (e 25). Os
três discursos clamam pela necessidade de balizar o conceito de qualidade de vida por padrões
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estabelecidos pelos maiores interessados; os indivíduos enfermos no exercício de sua
autonomia. O problema em questão aqui, no entanto, diz respeito às decisões a serem tomadas
na ausência total de informações confiáveis que possam ser traduzidas em atos médicos
conforme os valores dos pacientes. Nestes casos específicos, a decisão pelo melhor interesse do
paciente, buscando essencialmente medidas de conforto e qualidade de vida, parece orientar as
melhores condutas.

VII.2.5. Paternalismo
“Não, não. Foi decisão médica. Geralmente essa decisão, assim, você não consegue
passar para a família, não é?” (e 34 sobre a decisão de não introduzir novas medidas de
sustentação à vida).
O paternalismo está fortemente enraizado na história da medicina. Na seção dois do
primeiro livro sobre epidemias atribuído a Hipócrates está escrito: “O médico deve estar apto
a contar os antecedentes, saber o presente e predizer o futuro – refletir sobre isso, e ter
especialmente dois objetivos com relação às doenças, a saber, fazer o bem ou pelo menos não
causar o mal”
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. Este aforisma claramente orienta, desde o quarto século antes de Cristo, a

tradição fundada na primazia do conhecimento médico para determinar unilateralmente quais
são as necessidades dos pacientes e as orientações para seus tratamentos. Assim entendido, o
paternalismo confere ao médico a autoridade para subjugar a autonomia do paciente, no intuito
de promover o seu bem-estar, assumindo para si a responsabilidade das decisões pelo melhor
interesse do enfermo 127. As críticas ao paradigma da autoridade no paternalismo se centram na
possibilidade da autoridade conferida pelo saber ser transformada em autoridade como poder,
vale dizer, como a única instância a legitimar decisões, confundindo autoridade científica com
autoridade moral em uma espécie de falácia naturalista 128.
Foram identificadas opiniões e atitudes paternalistas em 22 entrevistas. As motivações
declaradas para a opção por este modelo, nas decisões relacionadas à manutenção de medidas
de suporte à vida foram principalmente: (1) necessidade de tomar decisões em caráter de
urgência; (2) imposição de condutas médicas divergentes dos desejos dos familiares (3)
ignorância dos pacientes ou representantes sobre as possibilidades de sucesso aos tratamentos
propostos; (4) delegação da decisão pelos familiares ou representantes para a equipe médica e
(5) promoção de justiça distributiva (Quadro 10).
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QUADRO 10. Razões para adotar o modelo paternalista
A doente tinha, apesar de ter um quadro neurológico e ter uma patologia grave.
Ela era uma doente que fez uma coisa eminentemente aguda naquele momento;
Decisões de
urgência

ela começou a sangrar e por isso ela fez uma instabilidade hemodinâmica e
ventilatória. Doente obesa, começou a ventilar mal[...]então, eu me sinto na
obrigação de intervir naquilo que eu posso. Aí, intubei, botei no respirador (até
fui bastante criticada), fiz volume, pedi sangue. (e 25)

Prescrição de
condutas
divergentes dos
desejos do
paciente ou
representantes

[...] a postura da equipe foi que nós não poderíamos desligar, que era o desejo
inicial da família, desligar o ventilador, não introduzir aminas, nada. Isso foi
explicado que era uma impossibilidade e nós continuamos fazendo todo o
suporte a ela. Bom, o que eu posso lhe dizer é que depois de todo esse périplo,
em nenhum momento eu quis perguntar se ela queria viver ou morrer. (e 19)
[...] muitas pessoas dizem: “não quero ir para o CTI, não quero tubo, não quero
isso, não quero aquilo”, falam porque não sabem o que realmente... O que ela
não quer, e que nenhum de nós quer é um sofrimento Eu acho assim: um adulto

Ignorância sobre
as possibilidades
do tratamento

que não sabe quais são os benefícios que a medicina pode oferecer e que toma
uma decisão sem saber os benefícios ... eu acho que ele tem uma,
irresponsabilidade não é o termo, mas é uma ignorância. É uma decisão
tomada em cima de falta de informação. (e 26)
O que eu vejo muito, quando a gente conversa com os familiares sugerindo que
tal terapêutica não vai surtir muito efeito, que ela vai ser frustra ou que vai até

Delegação da
decisão

implementar sofrimento ao paciente, ou a pessoa diz que quer que faça [o
tratamento] porque não quer ser responsável pela escolha daquela morte, ou a
pessoa questiona: “Mas sou eu que tenho que escolher isso? Eu não quero ter
o ônus dessa escolha. Vou deixar para você decidir. Você, médico”. (e 39)
Não é uma decisão do doente nem da família do doente, entendeu? Tem
determinados momentos que a gente não pode ter capricho, você está fazendo
um tratamento fútil, inócuo, que não vai... você só vai gastar dinheiro,

Promoção de
justiça distributiva

entendeu? Eu tenho uma maneira muito clara de ver isso aí, medicina ela não
é só o coração, ela é dinheiro. Se você gasta... Você tem cem reais para gastar
e gasta oitenta com um, você vai ter que gastar vinte com todos os outros.
Então, é injusto isso. (e 18)
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A atitude médica paternalista caracteriza-se por sobrepassar intencionalmente as
preferências de um paciente, justificando esse ato nos princípios da beneficência e nãomaleficência. Pelo exposto, esse modelo se opõe ao princípio do respeito à autonomia. Sua
aplicação apresenta matizes descritas como paternalismo brando e duro, além de uma vertente
que procura aproximar-se da autonomia: o paternalismo com consentimento 129.
O paternalismo duro defende que um médico, por ter conhecimento, treinamento e
insight das condições do seu paciente, está em posição de autoridade para determinar quais são
seus melhores interesses. Este modelo depende de que as escolhas do indivíduo contrariado
tenham sido feitas em plenas condições de autonomia. Caso contrário, a ação beneficente
proposta pelo médico não pode ser classificada como um ato de paternalismo duro pois não
colide com o princípio de respeito à autonomia.
No paternalismo brando a intervenção se dá em benefício de indivíduos cuja autonomia
pode estar comprometida, como por exemplo nos casos de alterações neuropsiquiátricas
secundárias a doenças clínicas e cirúrgicas. Isto a diferencia do paternalismo duro quando a
decisão médica sobrepassa a vontade de um indivíduo plenamente autônomo.
O paternalismo com consentimento é o modelo onde o paciente reconhece sua
incapacidade para decidir com prudência, justificando uma decisão externa em prol do seu
melhor interesse. Assim sendo, o enfermo consente em abrir mão da sua autonomia, optando
por não optar130. Em outra linha argumentativa, Childress propõe que a abdicação consciente
do poder decisório e sua delegação para um profissional de confiança pode ser considerada um
exercício de autonomia de segunda ordem, o que faz com que o paternalismo com
consentimento não contraponha os princípios do respeito à autonomia com a beneficência 131.
Os diversos aspectos do paternalismo abrem debate sobre a existência de formas
justificáveis e formas injustificáveis da ação paternalista 132. O modelo paternalista justificável
abrange duas possibilidades: o paternalismo brando ou protetor e o paternalismo com
consentimento. O paternalismo seria injustificável quando fosse dirigido a indivíduos
competentes (paternalismo duro ou impositivo) com o objetivo de promover ações
independentemente das suas vontades, visando um suposto benefício segundo o parecer
médico133.
As entrevistas deste estudo indicam discursos compatíveis com o modelo paternalista
injustificável em dezessete depoimentos e com o paternalismo justificável em cinco. O modelo
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foi classificado como injustificável não só quando a decisão se deu em contrariedade aos
desejos do paciente, mas também quando estas informações sequer foram buscadas

Nos

exemplos descritos no quadro 10 somente as condutas tomadas a partir da abstenção dos
responsáveis em participar do processo decisório e aquelas efetivadas em caráter de urgência
foram classificadas como paternalistas justificáveis. Na ausência de informações sobre desejos
do paciente incapaz, tanto decisões de suspensão de cuidados como a opção pela intervenção
emergencial potencialmente beneficente não ferem o princípio de respeito à autonomia.
Os dados encontrados sobre as decisões paternalistas estão em sintonia com os achados
expostos anteriormente, onde mais da metade dos pacientes tiveram as condutas relacionadas
ao suporte vital decididas através do padrão de melhor interesse; um modelo de decisão
heterônomo.

VII.2.6. A decisão compartilhada
“Eu acho que foi equilibrado. Eu acho que de alguma forma entre eles [da família] já
havia um consenso de quando ela tivesse complicações e tudo, eles não desejariam grandes
investimentos e encontraram uma equipe que também, de certa forma, fez essa análise, né?
Então, eu acho que eles só pediram um tempo para efetivamente assumir isso, por escrito
inclusive” (e 10).
A maioria dos pacientes que morrem na UTI não são acometidos subitamente por
complicações inesperadas. Grande parte dos óbitos são previsíveis e o momento do desfecho
dependerá das decisões relacionadas às medidas de sustentação da vida: introdução,
manutenção ou suspensão. Preferências por modelos de decisão variam internacionalmente;
estando em um polo o modelo centrado exclusivamente no médico e, no oposto, o paradigma
da autonomia total do paciente. O modelo de decisão compartilhada tem sido proposto como
arcabouço para viabilizar o respeito aos valores do paciente frente a contextos específicos,
considerados os limites da utilização dos recursos disponíveis acordados pela sociedade
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.

Este modelo se caracteriza por: envolvimento ativo do paciente/representante e do médico no
processo decisório; troca de informações entre o paciente (valores e objetivos) e o médico
(prognóstico e opções terapêuticas); discussão sobre tratamentos preferenciais com a
certificação do entendimento mútuo dos discursos e consenso entre as partes sobre a conduta a
ser implementada 135.
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Dezoito dos quarenta médicos relataram processos de decisão compatíveis com o
julgamento compartilhado nos casos por eles vivenciados. Embora o entendimento dos
entrevistados seja o de terem participado de decisões compartilhadas, transparece nos discursos
o eventual desequilíbrio da relação de poder entre os representantes dos pacientes e os médicos
(Quadro 11).

QUADRO 11. Variações da decisão compartilhada
A gente tem o hábito de, nesses casos, ter uma conversa mais longa. A gente
traz aqui para a nossa sala para tentar estabelecer uma conexão, uma relação.
Mostrei a gravidade, e conversando o que é que eles viam/pensavam sobre isso
tudo. Desde o início na conversa era de que a paciente, não desejava isso, não
Igual influência dos
desejava ficar em um estado em que ficasse completamente dependente, ou
representantes e
estado vegetativo ou em coma. A família concordava com essa opinião de que
médicos
a gente não tinha o que resolver para ela, do ponto de vista clínico e
neurológico, e que toda conduta seria somente prolongar a vida dela,
possivelmente sem nenhum tipo de qualidade de vida, né? (e 28).
Então houve de alguma maneira um julgamento aí... ... junto com a família.
Apesar de não ter sido o ambiente ideal, a composição ideal, mas a gente
Maior influência
dos médicos

chamou um pouco a família para essa responsabilidade também. Já estava
mais ou menos decidido qual seria o suporte, eu acho que a [opinião da]
família só veio a complementar a decisão (e 30).
Bom, teve toda uma conversa compartilhada, mas, assim, a decisão final que

Maior influência
dos representantes

foi tomada, foi tomada por desejo dos familiares. Mas tentou-se chegar a uma
decisão compartilhada, não é? Só que a gente não compartilhou a mesma
decisão. Eu acho que a decisão principal foi deles (e 21).

Em aproximadamente um terço das decisões pelo modelo de julgamento compartilhado
houve equilíbrio entre as opções propostas pelos médicos e os anseios dos familiares. Em um
terço os representantes tiveram forte influência na conduta médica, aproximando este modelo
de decisão da escolha pós-informada. No terço restante o papel do médico teve um peso maior,
acercando-se o modelo de decisão do paternalismo brando.
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Existem dados empíricos relativos ao papel dos médicos e representantes nas decisões
sobre pacientes em UTI, sendo que a maioria se concentra em cenários ligados a condutas de
fim de vida (Tabela 2).
Em uma entrevista que avaliou a participação das famílias no processo decisório sobre
interrupção ou não implementação de esforços terapêuticos em pacientes com mau prognóstico
internados nas UTI de dois hospitais universitários em San Francisco (EUA), Smedira et al.
encontraram que 60% das famílias entrevistadas entenderam que esta decisão deveria ser
tomada pelo paciente ou seus familiares em conjunto com os médicos e 28% respondeu que os
médicos deveriam assumir paternalisticamente esta decisão 136. White et al. analisaram o papel
dos médicos no processo decisório sobre limitação de esforços terapêuticos em UTI de quatro
hospitais estadunidenses, classificando-o em informativo (correspondendo ao modelo pósinformado), facilitador e colaborador (correspondendo ao modelo compartilhado) ou
direcionador (correspondendo ao modelo paternalista)
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. A maioria dos médicos (87%)

engajou-se nos modelos facilitador e colaborador, optando, portanto, por modelos que refletem
decisões compartilhadas. Para avaliar a preferência dos representantes quanto ao modelo de
decisão e o seu impacto emocional Anderson et al. analisaram 48 entrevistas realizadas nas 11
UTI de um hospital universitário em Pittsburg (EUA)138. Os modelos foram classificados como
participação passiva (espelhando o modelo paternalista), compartilhada (modelo de decisão
compartilhada) e ativa (compatível com o modelo pós-informado). Os representantes foram
também avaliados para sintomas de ansiedade e/ou depressão. A maioria declarou preferir o
modelo compartilhado, onde suas opiniões, em maior ou menor grau, repercutissem nas
decisões tomadas em benefício dos pacientes. Somente 17% responderam preferir uma postura
passiva e foi nesse grupo que se verificou a maior incidência de ansiedade e depressão, sem ter
ficado claro se este estado emocional foi causa ou consequência desta atitude. Os representantes
engajados no modelo compartilhado tiveram o menor índice de ansiedade de todo o grupo
estudado. Johnson et al. avaliaram modelos de decisão em 230 representantes de pacientes
criticamente enfermos internados no Centro Médico da Universidade da Califórnia (EUA) 139.
Através de entrevistas onde eram apresentados dois cenários teóricos diferentes: indicação de
procedimentos de suporte à vida e prescrição de antibióticos, os pesquisadores estudaram o
nível de participação desejado pelos representantes para tomada de decisões nestas duas
situações. Quanto às resoluções referentes à manutenção ou não de medidas de suporte vital,
85% dos representantes responderam que preferiam tomar as decisões levando em consideração
a opinião dos médicos ou decidir em conjunto com eles, o que corresponderia ao modelo de
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decisão compartilhada. Dez por cento optariam por decidir isoladamente sem a opinião médica
(modelo pós-informado) e somente 5% desejariam que prevalecesse a opinião médica,
considerando ou não as ideias do representante, em um modelo de paternalismo brando ou duro
respectivamente. O interesse na participação direta em decisões de cunho técnico como a
escolha de um antibiótico foi muito menor: 63% optariam por um modelo paternalista, 36% por
um modelo compartilhado e somente 1% pelo modelo pós-informado. Esta pesquisa chama a
atenção para a influência que a natureza das questões a serem resolvidas têm na vontade dos
representantes de participar do processo decisório. Verificou-se que houve maior interesse na
participação em decisões que envolviam valores pessoais como questões de fim de vida, do que
fazê-lo em assuntos exclusivamente técnicos do cotidiano da UTI, como a escolha da
antibioticoterapia. Estes quatro estudos realizados nos EUA indicam a preferência, de médicos
e representantes, pelo padrão de decisão compartilhada e em segundo lugar pelo modelo de
decisão pós-informada que, em maior ou menor grau, apoiam-se no princípio do respeito à
autonomia.
Este cenário contrasta com o encontrado em alguns estudos europeus. Azoulay et al.
fizeram uma sondagem de opinião dos representantes de pacientes em 78 UTI na França, para
avaliar se desejavam participar de decisões que envolviam questões sobre manutenção ou não
de medidas de suporte à vida
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. Mais da metade dos representantes (53%) preferiria não ser

envolvido neste tipo de discussão, entendendo que os membros da UTI já tomavam as decisões
necessárias de maneira correta, aceitando assim uma relação paternalista com consentimento
na busca dos melhores interesses dos enfermos. Quarenta e sete por cento gostariam de
participar entendendo que suas opiniões ajudariam os médicos e seriam importantes como
testemunho das vontades dos pacientes, em um modelo de decisão compartilhada. Cabe aqui
ressaltar que, durante a internação de seus parentes, somente 15% dos representantes foram
efetivamente convocados pelos médicos para opinar, confirmando a tendência da prática
paternalista na medicina intensiva francesa. Um cenário semelhante foi delineado em um estudo
envolvendo 175 médicos de 42 UTI portuguesas, que responderam a um questionário sobre
condutas de fim de vida 141. Somente 9% consultavam os pacientes e menos de 11% envolviam
seus representantes em discussões relacionadas à suspensão ou não de medidas para sustentação
da vida, caracterizando a predominância do modelo de decisão paternalista duro.
No Brasil, um estudo realizado em unidades intensivas de São Paulo a partir da
apresentação de casos clínicos teóricos revelou que, para a decisão de manutenção ou retirada
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da ventilação mecânica de pacientes incapazes, 77% dos médicos optariam por um modelo de
decisão compartilhada 142. Entrevistas com representantes de 15 pacientes incapazes na UTI de
um hospital privado do Rio de Janeiro revelaram que dois terços dos representantes haviam
participado de decisões sobre procedimentos de suporte à vida junto com os médicos,
caracterizando o compartilhamento como modelo de decisão preferencial. Na maioria destes
casos a decisão se deu pelo padrão de melhor interesse porque, na ausência de informações
sobre a vontade autônoma do paciente, prevaleceram as decisões baseadas nos princípios da
beneficência e não maleficência 105.
Diversas sociedades de medicina intensiva na Europa, EUA e na América do Sul têm
se reunido em consensos estimulando a prática da tomada de decisão compartilhada em
situações críticas, incluindo questões relacionadas a cuidados de fim de vida 143,144,145. No
entanto, trabalhar com o modelo de decisão compartilhada é uma operação mais complexa do
que simplesmente agir estabelecendo um ponto equidistante entre o paternalismo e a escolha
pós-informada
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. Em situações onde os valores dos pacientes são conhecidos, as opções de

cuidados devem, idealmente, ser ponderadas pelo médico tendo em perspectiva o respeito a
estes valores, trazendo o modelo de decisão mais próximo da escolha pós-informada. Haverá,
no entanto, ocasiões nas quais caberá ao médico suportar maior peso na escolha da conduta,
garantindo a prerrogativa de veto ao representante, acercando o modelo de decisão
compartilhada ao paternalismo brando.
No presente estudo, 18 de 40 médicos intensivistas (45%) referiram ter usado o modelo
de decisão compartilhada nas suas escolhas sobre introdução, manutenção ou suspensão de
medidas de suporte à vida e 22 (55%) o fizeram assumindo posições paternalistas. Assim sendo
pode-se dizer que, pouco mais da metade das condutas foram aquelas com menores graus de
respeito à autonomia, à semelhança dos relatos da França e Portugal, estabelecendo um
contraste com as pesquisas estadunidenses, onde foram evidenciados os menores índices de
decisões tomadas exclusivamente pelos médicos. Cabe ressaltar que os estudos supracitados
foram realizados em diversos períodos, apresentavam diferentes protocolos para a coleta de
dados e referiam-se a cenários clínicos variados (fictícios ou reais), o que demanda cautela na
comparação dos seus resultados com os achados deste trabalho.
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TABELA 2. Modelos de decisão – estudos.
ESTUDOS

MODELOS DE DECISÃO

OBSERVAÇÕES

(%)
n

PATERNALISMO

COMPARTILHADO

PÓS INFORMADO

43

28

60

9

n refere-se ao número de
famílias entrevistadas

Cardoso 2003
Portugal (141)

175

89

11

0

n refere-se ao número de
médicos intensivistas
entrevistados

Azoulay 2004
França (140)

544

53

47

0

47% desejariam compartilhar
a decisão, mas só 15% o
fizeram

Anderson 2009
EUA (138)

48

17

58

25

Modelos: participação passiva,
compartilhada e ativa

Smedira 1990
EUA (136)

White 2010
EUA (137)

162

1

87

12

Modelos: informativo,
facilitador/colaborador e
direcionador

Fumis 2010
SP Brasil (142)

155

10

77

7

Enquete sobre retirada de
ventilação em cenários fictícios
(médicos)

Johnson 2011
EUA (139)

230

5

85

10

Questionário sobre medidas de
suporte em cenários fictícios

0

Decisões sobre procedimentos
de suporte em cenários reais
(representantes)

0

Decisões sobre procedimentos
de suporte em cenários reais
(médicos)

Verdeal e Ribeiro
2012
RJ Brasil (104)
Verdeal e Ribeiro
2018
RJ Brasil

15

40

33

55

66

45

VII.2.7. A escolha pós informada
“P: Sua opinião médica foi claramente explicitada ou deixou-se a decisão exclusivamente
na mão dos representantes? R: Não, foi explicitada” (e 7).
A medicina é uma prática baseada na capacidade do médico, desenvolvida a partir da sua
educação profissional e experiência. No modelo de decisão pós-informada, esta prática se
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resume à apresentação seca de um mero formulário de fatos transformando o médico em um
participante passivo do processo decisório 147,148.
No presente estudo não foi identificado nenhum caso onde as decisões sobre as medidas de
suporte à vida tenham sido definidas pelos representantes dos pacientes sem que nenhuma
opinião médica, para além de frios dados técnicos, tenha sido oferecida. Embora entrevistados
tenham relatado situações onde condutas de sustentação à vida foram tomadas em contradição
à opinião médica por pressão de familiares, estes estavam totalmente cientes do parecer médico
contrário.
Segundo os intensivistas, portanto, nenhum familiar ou representante se viu na situação de
efetuar uma escolha pós-informada, o que difere mais uma vez da experiência estadunidense
onde, devido à forte cultura do direito individual, até um quarto dos representantes de pacientes
deseja exercer isoladamente sua autoridade de decisão sobre medidas de suporte à vida.

VII.3. Diferenças entre o serviço público e o privado
“Totalmente. Bom, por diversos motivos, não é? Porque o problema no Brasil é que a
gente tem três medicinas: a gente tem a medicina pública, a gente tem a medicina suplementar
e a gente tem a medicina liberal. E todas três são bastante diferentes umas das outras, não é?
Na medicina pública, o passado que a gente herdou é de desconsideração total com família e
etc. E na medicina liberal, especificamente, o que a gente herdou é uma submissão aos desejos
familiares também de uma maneira absolutamente cega. Na medicina suplementar eu acho que
essas coisas se confundem muito, não é?” (e 20).
A maioria dos intensivistas (37/40) tinha experiência de trabalho tanto no serviço público
como no serviço privado. A estes foi perguntado se as decisões sobre medidas de suporte à
vida eram tomadas de maneira diferente nos dois cenários. Excetuando-se um dos
entrevistados, todos os outros responderam afirmativamente quanto às disparidades.
As diferenças e suas diversas razões foram assim explicitadas: (1) nível sociocultural dos
representantes envolvidos (ou não) no processo decisório; (2) diferenças de estrutura e de
recursos humanos; (3) interferência de interesses pecuniários; (4) riscos diferentes para
litigância judicial e (5) heterogeneidade da prática médica nos hospitais privados (Quadro 12).
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QUADRO 12. Diferenças entre o serviço público e privado
Vamos lá, primeiro o grau de esclarecimento. O grau de esclarecimento do setor privado,
o familiar já leu, procurou ler tudo a respeito. Aí já vem com um capítulo pronto sobre
cuidados paliativos, né? Já no serviço público, de modo geral, as pessoas têm um recurso
pequeno, consequentemente menor tempo de acesso à educação; então eles são mais
passivos, se interessam pouco pelo tema, não tem acesso ao tema. Então muda
completamente. Na rede privada, eles são mais interativos, não tenha dúvidas, isso é
absoluto. (e 6)

Nível
sociocultural

Diferente basicamente por conta da estrutura, não é? [No setor público] você não tem
um RH, você não tem às vezes um espaço para você conversar, entendeu? Muitas vezes
Estrutura e
você está lidando com alguns plantonistas que não seriam a tua equipe ideal para você
recursos humanos levar uma situação dessas que requer a participação e a sintonia de todos falando a
mesma língua. Então é completamente diferente. (e 30)

Interesses
pecuniários

Eu entendo o serviço público, que obviamente vai ter que ser remodelado, mas ele é um
sistema baseado em saúde, ou deveria ser, pelo menos. E o privado envolve lucro. Então,
um sistema que trabalha com lucro, ele depende de doença. Então, aquele cenário ali
envolve os custos, e eu já vi vários cenários de pacientes que são tratados
indefinidamente porque aquele cenário faz parte do objetivo de uma instituição que visa
lucro. Então, isso acontece. (e 35)

Risco de
litigância judicial

Porque, principalmente no Brasil, em que você tem uma distância muito grande, do
público que é atendido na medicina pública e na medicina privada, ainda se tem muito
medo na medicina privada de uma represália da família em processo. Medo de que isso
seja interpretado como uma negligência... alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não
era para ser assim, mas infelizmente, na medicina pública os médicos têm menos medo
dessas situações. (e 36)

Heterogeneidade
dos hospitais
privados

A medicina privada, na minha opinião, é muito mais heterogênea do que a medicina
pública. Por exemplo: o Hospital A e o Hospital B, são hospitais abertos. Então, o
médico assistente é responsável por aquele paciente. Então, é feito ali o que ele quer, e
ponto final. Inclusive isso é um motivo de conflito às vezes, porque a equipe [do hospital]
entende uma coisa, o médico assistente outra. E a equipe acaba tomando as decisões que
o médico assistente quer por questões políticas. Mas em hospitais fechados, que têm
equipes do hospital, incluindo hospitais que têm a equipe de paliação, sem dúvida
nenhuma é onde tem oportunidade de discussão com outros profissionais. (e 38)

Dificuldades de comunicação no ambiente intensivo são multifatoriais e conhecidas de
longa data
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. No intuito de promover ações que revertam esse quadro de desentendimento

diversos protocolos baseados em evidência têm sido propostos 150, 151. A barreira sociocultural,
que dificultaria a comunicação e o entendimento dos familiares sobre a situação clínica e
opções de cuidados para o enfermo, foi um argumento recorrente nesta pesquisa para a
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justificação, pelos intensivistas, do maior número de decisões paternalistas nos casos tratados
em hospitais públicos.
Dos vinte e dois pacientes, cujas medidas de sustentação à vida foram decididas pelo
modelo paternalista, dezesseis (72%) estavam sendo tratados em instituições públicas. Assim,
ao alijar do processo decisório os representantes, estes foram reduzidos à mesma condição dos
pacientes: a de incapazes para o exercício da autonomia e, portanto, passivos observadores das
decisões paternalistas que objetivam o melhor interesse dos enfermos. Nestes casos,
acrescentou-se à incapacidade dos pacientes por motivos de ordem física, uma suposta
incapacitação dos seus representantes; construindo-se um cenário propício à promoção da
heteronomia.
Os diferentes modelos de remuneração médica nos hospitais do sistema de saúde
suplementar foram apontados como causadores de distorções que podem introduzir interesses
pecuniários estranhos aos melhores interesses do paciente. Os entrevistados destacaram dois
modelos nos hospitais privados: a prática liberal e a prática de grupo. Na prática liberal, os
ditames sobre medidas de suporte à vida são comandados por um ou mais médicos cujos
honorários estão a cargo de acordos estabelecidos com o paciente ou sua família em caráter
privado. Na prática de grupo, os honorários são acordados institucionalmente sem participação
dos profissionais que compõem as instâncias decisórias à beira-leito. Ambos os modelos têm
em comum o pagamento por procedimento (fee for service), o que equivale dizer que quanto
mais se implementam cuidados, maior a remuneração
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. Três entrevistados apontaram este

modelo de remuneração como indutor de condutas que, ignorando qualquer princípio bioético,
promovem a manutenção de medidas distanásicas de suporte avançado de vida em UTI de
alguns hospitais do sistema de saúde suplementar.
Outra diferença entre as instituições públicas e privadas, referente à estrutura física
desfavorável ao encontro dos profissionais com os familiares no serviço público, está de fato
citada em estudos relacionados à satisfação de pacientes e representantes
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. A falta de um

ambiente tranquilo, que permita a privacidade para discussão de questões críticas conspira
contra as boas práticas de comunicação sobre medidas de sustentação à vida. Parece, no entanto,
pelo número de citações, que para além das questões estruturais, a escassez de recursos
humanos e questões organizacionais do setor público não contribuem para a melhor
comunicação com os representantes. Um exemplo: “No hospital público a família não está tão
presente, não é? A visita é de uma hora por dia, a família muitas vezes não tem condições de
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ir. Então você tem muito menos contato com a família do que no hospital privado” (e 23). As
políticas de visitação de doentes em várias UTI do serviço público promovem muitas vezes o
desencontro dos horários de visita dos familiares com os médicos rotineiros, que fazem o
acompanhamento horizontal dos pacientes. Assim, os encontros com os representantes são
feitos com frequência pelos médicos plantonistas, cuja visão pontual dos casos é insuficiente
para a discussão ampla de questões vitais como as decisões sobre medidas de suporte. Um ponto
central também citado está na falta de equipe multiprofissional disponível e preparada para
comunicação empática, capaz de traduzir os fatos médicos em linguagem inteligível e abrir um
espaço de acolhimento de dúvidas e angustias.
O risco de processos judiciais também foi apontado como influenciador nas decisões
sobre manutenção ou retirada de medidas de suporte à vida, especialmente no setor privado.
Embora o número de litigâncias judiciais por erro médico venha aumentado progressivamente
no Brasil nos últimos anos, o serviço público e o privado tem sido atingidos em proporções
semelhantes
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. Em um estudo que analisou acórdãos em segunda instância do Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre erros médicos no período de 2012 a 2015, 51%
dos réus eram do setor privado, 44% do serviço público e 5% eram réus individuais
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.

Concluem os autores que a influência jurídica começa a moldar as práticas de saúde no nosso
meio, mas diferentemente da opinião dos entrevistados, não somente no setor privado.

VII.4 Análise a partir da Bioética Convergente
Sendo a bioética convergente uma ética principialista que admite a natural
conflituosidade do ethos, sua ótica foi aplicada aos conflitos entre princípios encontrados nos
modelos de decisão utilizados nos casos clínicos apresentados pelos intensivistas e comparada
`as interpretações dadas a partir do principialismo biomédico.
Os conflitos interdimensionais, ou seja, entre os princípios da dimensão
fundamentadora da razão (F): universalização/justiça e conservação/não-maleficência e aqueles
da sua dimensão crítica (K): individualidade/autonomia e realização/beneficência foram
identificados nos discursos dos entrevistados. Os princípios em conflito foram também
analisados quanto à sua relação com a temporalidade: os princípios da universalização/justiça
e

individualidade/autonomia

enquanto

oposições

atemporais

e

os

princípios

de

conservação/não-maleficência e realização/beneficência refletindo as tensões entre a
permanência e a mudança ao longo do tempo.
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Os conflitos mais frequentemente encontrados foram os que confrontaram os princípios
da

conservação/não-maleficência

com

o

da

realização/beneficência,

e

o

da

individualidade/autonomia com a realização/beneficência.

VII.4.1. Conservação X Realização
Mais da metade dos intensivistas relatou casos onde a opção do cuidado dos pacientes
se deu, em diversos graus, no sentido da limitação das medidas de suporte à vida. As condutas
adotadas para este fim foram preferencialmente mistas: procedeu-se à manutenção das medidas
de sustentação já em curso ao mesmo tempo em que se optou por não introduzir novos recursos.
Esta prescrição dirigiu os rumos do tratamento para direções opostas; por um lado a persistência
com as medidas de suporte às disfunções orgânicas resultando no prolongamento da vida e por
outro, à limitação da introdução de novas medidas objetivando não procrastinar o desfecho para
o óbito. A análise bioética destas condutas, que envolveram os princípios de conservação/nãomaleficência e realização/beneficência, conduz a diferentes interpretações quando utilizados os
instrumentos do principialismo biomédico ou da bioética convergente.
No principialismo biomédico, considerados os cuidados ao fim-da-vida, a solução do
conflito entre manter as medidas de suporte ou suspendê-las se dá através da análise dos
princípios envolvidos usando os instrumentos de especificação e ponderação. Nos casos em
questão os princípios em choque são o da beneficência e o da não-maleficência. O fornecimento
do suporte vital é uma prática beneficente quando introduzida no intuito de manter a homeostase
enquanto o tratamento restaurativo é aplicado. Por não ser uma conduta isenta de desconfortos
e ter grande potencial iatrogênico, seu uso prudente obriga à discussão entre a
proporcionalidade da agressividade das intervenções e os objetivos a alcançar. Quando se perde
esta coerência, o ato médico entra em conflito com o princípio da não-maleficência. Nos casos
em questão, a ponderação entre os princípios em tela promoveria uma hierarquização entre os
deveres prima facie envolvidos e o caminho da decisão ética seria traçado optando pelo respeito
a um princípio em detrimento do outro. Considerando que o objetivo do cuidado, nestes casos,
era orientar o tratamento para os cuidados paliativos, a ponderação entre os princípios
privilegiaria o princípio da não-maleficência. Como consequência, a conduta ética implicaria
na retirada de todos os recursos de sustentação da vida que não estivessem diretamente
implicados nas medidas de conforto. Portanto, segundo o principialismo biomédico, a decisão
moralmente justificável deveria ter sido a suspensão de procedimentos com riscos iatrogênicos
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(como hemodiálise e implantação de cateteres profundos, punções arteriais) e sem relação com
o alívio da dor, angústia ou dispneia. Ao destacar o princípio da não-maleficência dos demais
princípios prima facie, a permanência destas medidas de suporte vital seria classificada como
terapia fútil.
Diferentemente do principialismo biomédico, a bioética convergente não se propõe a
solucionar os conflitos entre princípios estabelecendo hierarquias momentâneas ou rechaçando
circunstancialmente algum deles. Por aceitar a conflitualidade a priori entre os princípios,
procura harmoniza-los levando em consideração a bidimensionalidade da razão: a dimensão
fundamentadora (F) em contraponto à dimensão crítica (K). Assim sendo, a bioética
convergente propõe uma relação dialógica entre os princípios em oposição. Nos casos em
questão,

as

condutas

de

sustentação

da

vida

coerentes

com

o

princípio

da

realização/beneficência e o direcionamento do tratamento para medidas exclusivas de conforto
suportadas pelo princípio da conservação/não-maleficência encontram, no metaprincípio da
convergência, o instrumento da razão para minimizar os conflitos e tentar o equilíbrio ou a
maior harmonia possível entre os deveres em tela 156. Neste sentido, a manutenção de recursos
de suporte com baixo potencial iatrogênico, tais como prover nutrição com aporte calórico
limitado à prevenção de hipoglicemia/convulsão ou a prescrição de antibioticoterapia para tratar
o desconforto respiratório ou vesical de processos infecciosos locais, condutas relacionadas ao
princípio da realização/beneficência, poderiam ser harmonizadas sem prejuízo dos tratamentos
voltados exclusivamente para o conforto, medidas atinentes ao princípio da conservação/nãomaleficência. A análise, pela bioética convergente, das condutas adotadas também leva em
consideração a temporalidade das ações, pois os princípios de conservação/não-maleficência e
realização/beneficência estão em contraposição diacrônica. As medidas de suporte introduzidas
com o objetivo de modificar doenças ameaçadoras da vida, interferindo no curso natural ao
longo do tempo necessário para a mudança de um estado mórbido para o saudável (princípio
da realização) e a decisão de focar o tratamento nos cuidados paliativos, estabelecendo como
alvo a manutenção de um estado impecável de conforto sem a interferência de ações que possam
ameaçar esse novo status quo (princípio da conservação) não são condutas necessariamente
incompatíveis do ponto de vista ético sob o olhar da bioética convergente. A moralidade das
condutas tomadas estaria assim em consonância com um dos pressupostos básicos da bioética
convergente: a possibilidade de cumprimento parcial e gradativo dos princípios, preservando
ambos na tomada de decisão 157.
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VII.4.2. Individualidade X Realização
Este conflito representa o choque entre os dois princípios da dimensão crítica da razão,
equivalentes ao conflito clássico entre os princípios de respeito à autonomia e beneficência. Os
intensivistas referiram que em dezessete dos quarenta casos relatados, os representantes
trouxeram informações sobre valores e vontades dos pacientes que permitiriam uma tomada de
decisão pelo julgamento por substituição. Em sete destes enfermos, seus desejos foram
contrariados, colocando em lados opostos os princípios de individualidade/autonomia e
realização/beneficência. Na maioria destes sete casos, ações para manutenção do suporte vital
foram empreendidas apesar dos desejos contrários dos enfermos.
À luz do principialismo biomédico, no conflito entre os princípios do respeito à
autonomia e o da beneficência, torna-se necessário hierarquiza-los, destacando, conforme a
situação, um desses princípios prima facie, anulando o outro no processo decisório. A análise
destes sete casos conclui que o maior peso foi dado ao princípio da beneficência em detrimento
do respeito à autonomia por diversas razões explicitadas anteriormente (quadros 6 e 10),
utilizando o paternalismo como modelo de decisão.
A bioética convergente contribui para essa discussão considerando tanto a
inevitabilidade deste conflito, quanto a possibilidade de regulá-lo, cabendo avaliações sobre a
abrangência dos princípios de individualidade/autonomia e realização/beneficência no contexto
específico de cada caso. Do lado do princípio da individualidade/autonomia caberá o
questionamento quanto a veracidade das informações sobre valores e desejos do paciente
(recebidas em segunda mão através dos representantes) e sobre a pertinência da aplicação
dessas diretivas para a situação específica em questão. Do lado do princípio da
realização/beneficência pesarão parâmetros utilitaristas, entendidos como o privilegiamento de
ações que resultem na promoção do maior bem-estar possível e na minimização do desconforto
158

.
Em um dos casos relatados um paciente fora submetido à ressuscitação cardio-

pulmonar-cerebral e intubação orotraqueal ao chegar à unidade de emergência de um hospital
público. As medidas de suporte à vida foram introduzidas e mantidas apesar das informações
de familiares de que o paciente não desejava ser intubado ou internado em uma UTI (e 26).
Uma rápida análise desta situação a partir do principialismo biomédico constataria que, no
conflito entre os princípios de respeito à autonomia e beneficência, a ponderação feita pela
equipe médica excluiu o primeiro e privilegiou o segundo, dando sequência ao tratamento.
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Segue a história: ao adentrar o hospital com infarto agudo do miocárdio (IAM) e instabilidade
elétrica seguida de parada cardiorrespiratória, procedeu-se o tratamento protocolar que, bemsucedido, levou o paciente à UTI para a continuidade do tratamento. Na unidade crítica, seus
familiares relataram que, face à experiência do paciente com longa, penosa e malsucedida
internação da sua esposa em uma UTI após acidente vascular encefálico, este verbalizara mais
de uma vez o seu desejo de não ser submetido a tratamentos invasivos. A proposta da bioética
convergente, neste caso, seria analisar as razões por trás do conflito individualidade/autonomia
versus realização/beneficência, em busca de uma conduta que atendesse o máximo possível a
ambos os princípios considerando que, se por um lado não há como eliminar a conflitualidade,
por outro o esforço da razão deve buscar a harmonização entre os deveres que eles ensejam. No
caso em tela ressaltam importantes diferenças entre as condições clínicas e medidas adotadas
no tratamento da esposa, e a doença e os tratamentos iniciados no enfermo. Enquanto ela fora
submetida a complexas medidas de suporte com mínima chance de sucesso para uma condição
crítica crônica; nele haviam sido implementados cuidados agudos no IAM, com razoável
chance de recuperação funcional em curto prazo 159, 160.
Verifica-se então que a base das diretivas do paciente calcava-se na antecipação de
situações que se apresentaram superficialmente semelhantes: a necessidade da introdução e
manutenção de medidas agressivas de suporte à vida em uma UTI; mas profundamente
diferentes nos seus tempos de aplicação e possibilidades de sucesso. Sob a ótica da bioética
convergente, a conduta adotada de prosseguir com os cuidados críticos não fere a ética ao
manter em sintonia os princípios de realização/beneficência (manutenção das condutas de
suporte à vida) e individualidade/autonomia (consideração das diretivas caso evolutivamente
se apresentem situações semelhantes às da sua esposa). Importante ressaltar a atenção
necessária à dinâmica das interrelações entre princípios quando ocorrem mudanças de cenário.
No caso em questão, o eventual insucesso do tratamento agudo do IAM com a instalação de
uma condição crítica crônica desestabilizaria o equilíbrio alcançado, tornando necessária a
reavaliação da nova situação sob a ótica dos princípios envolvidos, visando uma proposta
terapêutica que novamente os harmonizasse.
A análise dos casos sugere que, em comparação ao principialismo biomédico, a bioética
convergente propõe um aprofundamento da discussão sobre medidas de suporte à vida na UTI
ao não admitir o descarte de um dos princípios em choque como técnica para solucionar
conflitos. A consideração de todos os interesses atuantes nas situações de conflito exige o uso
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mais sofisticado da razão, em um processo dialógico onde sujeitos de direitos proponham
soluções não excludentes, ainda que temporárias e sempre sujeitas a reavaliação. Ao objetivar
a regulação de interesses antagônicos, a bioética da convergência busca tecer uma teia de
interrelações mais saudáveis para a convivência entre estranhos morais. Afinal, sendo o ethos
naturalmente conflituoso, as ações morais devem espelha-lo. Necessário se torna pontuar que
as análises éticas dos casos clínicos relatados nas entrevistas foram realizadas posteriormente
às decisões tomadas, sendo assim, frutos de avaliação retrospectiva. Enquanto as ferramentas
do principialismo biomédico, primeira bioética prática a se estruturar, vem sendo utilizadas para
auxílio na resolução de conflitos na área da saúde com sucesso há quarenta anos, as propostas
da bioética convergente no campo da prática clínica ainda necessitam ser experimentadas.

VII.5 . Caso teórico
O seguinte caso clínico real, publicado na página eletrônica do New England Journal of
Medicine (NEJM) (Anexo 3), foi apresentado aos entrevistados: um homem de 77 anos que,
após duas semanas de internação em UTI devido a choque séptico, sofreu uma queda não
testemunhada e consequente trauma craniencefálico com indicação de neurocirurgia de
urgência. Doze dias após a evacuação cirúrgica de um hematoma intracraniano, período no qual
não recebera nenhuma sedação, o paciente permanecia em coma profundo com necessidade de
ventilação mecânica. A opinião consensual dos médicos que o tratavam foi de que o paciente
não evoluiria para uma recuperação funcional. A questão aqui proposta foi como decidir o
tratamento a partir deste momento 69.
O NEJM publicou esta pergunta on-line na forma de enquete, onde os leitores poderiam
escolher uma entre quatro opções: (a) comunicar aos familiares que não havia esperança de
recuperação e que a ventilação mecânica seria interrompida; (b) certificar-se, com os familiares,
do desejo do paciente de continuar ativamente o tratamento, incluindo a possibilidade de
transferência para uma unidade de cuidados crônicos; (c) perguntar aos familiares se eles
gostariam que o paciente fosse submetido à traqueostomia e (d) comunicar aos familiares que
seria realizada uma traqueostomia.
Aos intensivistas colaboradores desta pesquisa foi proposta a mesma questão, com duas
modificações: (1) a resposta deveria ser primeiramente discursiva e (2) haveria a possibilidade
de assinalar na enquete mais de uma opção na múltipla escolha, considerando que algumas
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respostas não são mutuamente exclusivas. No entanto, para o cômputo final o entrevistado
deveria sinalizar a principal resposta.

VII.5.1 . Decisões sobre o caso teórico
A pergunta aberta sobre como decidir a partir da avaliação desfavorável do quadro
neurológico foi respondida pela maioria dos médicos com a observação de cautela quanto a
possibilidade de fazer prognósticos de maneira acurada neste estágio da evolução pós-trauma:
“especificamente nesse caso do jeito que as coisas aconteceram, eu esperaria mais um pouco,
sabe? Eu esperaria mais um pouco, pelo menos mais uns quinze dias, oferecendo para ele tudo
o que eu pudesse” (e18).
A dificuldade de estabelecer prognósticos justifica, na visão dos entrevistados, esta
conduta inicial 161. Na prática cotidiana, os intensivistas utilizam, para além da análise objetiva
e interpretação subjetiva da evolução clínica dos pacientes, os escores prognósticos. Os escores
de gravidade na UTI foram introduzidos na década de 80 do século passado com o objetivo de
avaliar o prognóstico dos pacientes criticamente enfermos através de cálculos estatísticos
multiparamétricos, resultantes da análise de grandes bancos de dados

162, 163

. Estes

instrumentos, no entanto, são bons avaliadores de populações específicas de pacientes, gerando
dados para fins epidemiológicos e de proposição de políticas de saúde, mas ajudam pouco (e de
fato não devem ser utilizados isoladamente) na tomada de decisões individuais

164

. Este fato

explica muitas vezes a insegurança na hora da decisão sobre a introdução, manutenção ou
suspensão de medidas de suporte à vida.
A persistência do estado neurológico desfavorável a despeito dos cuidados críticos foi
apresentada pelos entrevistados como elemento importante para a não introdução de novos
cuidados restaurativos: “Bom, não havendo mais nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade
de recuperação funcional desse paciente, [eu manteria] apenas cuidados de suporte. Manteria
aí a ventilação mecânica, hidratação, alimentação... eu francamente acho que ele não deveria
ser submetido à antibioticoterapia ou hemodiálise e deveria ser compartilhada essa decisão
com a família” (e16). As condutas tomadas a partir do reconhecimento do mau prognóstico
neurológico concentraram-se fundamentalmente, em consonância com os relatos dos casos
clínicos reais apresentados na primeira parte da pesquisa, na manutenção das medidas de
suporte previamente instituídas, tais como sedo-analgesia, hidratação, suporte nutricional e
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ventilação mecânica além da programação de não introdução de novas terapêuticas. Constatase aqui, mais uma vez, a dificuldade dos médicos em delimitar os cuidados de conforto,
perpetuando medidas de suporte muitas vezes estranhas às ações paliativas, ferindo o princípio
da não-maleficência.
Um depoimento singular, apresentando uma motivação para a manutenção e
implementação de novas medidas de suporte à vida forâneas aos interesses do paciente, alerta
para o potencial distanásico desta conduta: “uma vez se definindo que o prognóstico é ruim, a
gente precisa pensar em doação de órgãos, para poder tentar salvar algum desses órgãos.
Mesmo ele não estando em morte encefálica, às vezes, você deve fazer antibiótico para um
paciente assim, pensando que ele pode evoluir para morte encefálica, entendeu? Às vezes você
pode estar salvando outra vida, fazendo antibiótico para esse paciente” (e 38). A introdução
de terapias de suporte, em um indivíduo sem critérios de morte encefálica, com o intuito
exclusivo de manter a viabilidade de seus órgãos para doação caso evolua para este desfecho,
distorce a ideia de promoção de justiça distributiva através do benefício dos transplantes. Pesam
contra, no julgamento moral desta conduta, a desatenção aos princípios de beneficência
(antibioticoterapia não orientada para a promoção do bem-estar do paciente), não maleficência
(potenciais efeitos adversos do fármaco) e do respeito a autonomia, por desconhecer a previa
disposição do paciente ou de seus responsáveis para a eventual candidatura à doação de órgãos
em caso de evolução para morte encefálica.
A evolução do paciente no caso clínico teórico é marcada pelas condições neurológicas
subsequentes à sua queda desassistida no ambiente hospitalar. Quedas no hospital são motivo
de preocupação pela sua frequência (em torno de 2% das internações hospitalares) e pelo
potencial mórbido. Um estudo epidemiológico estadunidense abrangendo mais de 1200
hospitais revelou uma taxa de incidência de quedas de 3.56 por 1000 pacientes/dia, das quais
26% resultaram em lesão corporal
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. Estudos brasileiros desenvolvidos em ambientes

hospitalares, constataram taxas de queda entre 1,37 a 12,6 por 1.000 pacientes/dia

166,167

.A

implementação de protocolos de qualidade na assistência no intuito de prevenir quedas são de
responsabilidade das unidades hospitalares e a sua não aplicação é considerada má-prática 168,
169, 170

. Aos participantes da pesquisa foi perguntado se as suas decisões sobre as medidas de

suporte a vida teriam sido influenciadas pela queda do paciente. A maioria admitiu, muitos a
contragosto, a influência da queda com dano no processo decisório: “Eu acho que todo o
contexto em que você está inserido, que não é você sozinho, você tem o hospital, você tem todas
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as questões, torna muito difícil você avaliar as coisas só pela tua opinião, não é? Eu acho que
na vida real ela pode influenciar, sim. Mas eu acho que a gente, mesmo assim, tem que tentar
fazer que não influencie” (e 21). A resposta espelha a tensão entre as forças atuantes no universo
das escolhas em situações-limite como àquelas tomadas no ambiente da medicina intensiva.
Entre os fatores influenciadores da decisão sobre a manutenção ou não de medidas de suporte
à vida relacionados à queda do paciente foram citados: o conhecimento ou não da queda pelos
familiares, a admissão do erro hospitalar, a relação entre a queda e o dano, as implicações legais
no serviço público e no privado (Quadro 13).

QUADRO 13. Influência da queda do paciente no processo decisório sobre medidas de suporte
Fatores Relacionados

Revelação do fato aos
familiares

Entrevistas
“Influencia se esse acidente foi sabido e se ele teve repercussão para
a família, sim. Isso aí tem obviamente uma implicação legal e
interromper suporte de vida, num acidente ocorrido dentro do hospital
em que o paciente está é responsabilidade do hospital”. (e 7)
“É uma questão muito delicada, eu entraria em contato até com o
jurídico do hospital, com a bioética, porque aqui tem um crime, né?
Caiu da cama. Se caiu da cama, foi desassistência, né? Porque, uma
vez aqui dentro, é nossa responsabilidade”. (e 6)

Admissão da
responsabilidade
institucional

Relação entre a queda e o
dano

Implicações legais

“A gente contribuiu negativamente para esse caso, então.... o cara,
assim, no hospital público não vai processar, mas a gente tem culpa no
cartório, não é? Então tem que fazer tudo o que a gente pode. Desculpe,
mas é ‘full power investiment’”. (e 23)
“A questão da queda vem a questão judicial por trás, não é? Com
certeza isso vai ser questionado pela família, não é? De quem é a
responsabilidade por essa queda. O fato já existiu, não é? A gente não
tem como voltar atrás, mas assim, eu antes de tomada de uma decisão,
com certeza tentaria ainda manter os suportes necessários”. (e 33)

Nestes discursos percebem-se opções fortemente inclinadas para uma prática defensiva.
Medicina defensiva é definida como a modificação da prática médica com objetivo de evitar
litígios judiciais
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. Trata-se, portanto, de uma adaptação do fazer médico a uma cultura de

judicialização, que pode desviar as condutas dos verdadeiros interesses do paciente. No intuito
de driblar a possibilidade de litigância judicial, a medicina defensiva distorce a prática de várias
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formas: acrescentando medidas como a prescrição de exames, procedimentos e medicações
desnecessárias, excessivas ou de eficácia não comprovada; transferindo responsabilidades
através do encaminhamento frequente de pacientes para múltiplos especialistas ou do
remanejamento dos enfermos para outras instituições ou ainda, reduzindo o acesso ao cuidado
pela recusa do atendimento a “pacientes problemáticos”

172, 173

. No caso em questão, os

depoimentos apontam para decisões de manutenção de medidas de suporte à vida em grande
parte baseadas em premissas da medicina defensiva. Este modelo de decisão se apresenta como
uma categoria temática que não estava previamente definida no início do estudo. A medicina
defensiva não se enquadra no modelo paternalista pois, embora autocrática, não está em
consonância com os princípios da beneficência e não-maleficência, ignora o respeito à
autonomia e não pretende ser uma medida de promoção de justiça. Sendo fruto de decisões
unilaterais por interesses específicos dos médicos e das instituições, quais sejam evitar
demandas nos tribunais, também não se enquadra nos modelos de decisão compartilhada ou
pós-informada. Considerando os instrumentos que as bioéticas de princípios têm para analisar
e resolver os conflitos resultantes das relações entre médicos e pacientes ou seus representantes,
as condutas resultantes da medicina defensiva não encontram suporte nos seus princípios. Sob
a ótica principialista, quer seja a de Beauchamp e Childress ou a de Maliandi e Thüer, não há
justificativa ética para a medicina defensiva.

VII.5.2 Decisões sobre o caso teórico: enquete
As quatro opções propostas para a decisão sobre a continuidade dos cuidados após o
trauma craniencefálico do paciente refletem os seguintes modelos de decisão médica:
A - Comunicar aos familiares que não há esperança de recuperação e que a ventilação mecânica
será interrompida: paternalismo. Embasados em critérios técnicos, os médicos entenderam que
o estado neurológico do paciente seria permanente, comprometendo gravemente sua qualidade
de vida. Assumem assim a responsabilidade de não prolongar o sofrimento com medidas
terapêuticas consideradas fúteis, entre elas a ventilação mecânica. Conduta paternalista que
observa o princípio da não-maleficência.
B - Certificar-se, com os familiares, do desejo do paciente de continuar o tratamento, incluindo
a possibilidade de transferência para uma unidade de cuidados crônicos: julgamento por
substituição. Embasados em critérios técnicos, os médicos entenderam que o estado
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neurológico do paciente seria permanente, comprometendo gravemente sua independência.
Considerando a incapacidade do enfermo, buscam informações fidedignas com os familiares
sobre seus valores e desejos no intuito de decidir sobre a perpetuação das medidas de suporte à
vida a despeito do quadro neurológico. Esta conduta procura resgatar, na ausência de uma
declaração formal, o respeito à autonomia do enfermo, desde que haja informações confiáveis
e não contaminadas pelos desejos e valores dos seus representantes. Todos os envolvidos
assumiriam, portanto, uma decisão compartilhada.
C - Perguntar aos familiares se eles gostariam que o paciente fosse submetido à traqueostomia:
julgamento compartilhado. Embasados em critérios técnicos, os médicos entenderam que o
atual estado neurológico do paciente seria permanente. A realização de traqueostomia poderia
oferecer vantagens nos cuidados respiratórios e higiene oral a despeito dos riscos inerentes ao
procedimento. Assim esta conduta é calcada no princípio da beneficência. Outra interpretação
possível para esta resposta seria a de tratar-se de uma escolha pós-informada, onde a decisão
sobre a realização da traqueostomia seria tomada exclusivamente pelos representantes do
paciente a partir da apresentação pela equipe médica, que se absteria de opinar, de informações
de cunho técnico. Conduta infrequente no nosso meio, esta poderia ser considerada um exemplo
radical de respeito a autonomia, embora falhe em oferecer uma das condições básicas para o
exercício da decisão autônoma: a melhor informação possível sobre os fatos 174. Considerando
a relevância da opinião médica nesse contexto, a sua omissão conspira contra a possibilidade
de uma decisão verdadeiramente autônoma.
D - Comunicar aos familiares que será realizada uma traqueostomia: paternalismo. Embasados
em critérios técnicos, os médicos entenderam que o estado neurológico do paciente seria
permanente. Assumem assim a responsabilidade de indicar e realizar a traqueostomia. Ao
proporcionar maior conforto, levando em conta a necessidade de manter artificialmente a
patência das vias aéreas para a ventilação mecânica crônica ou para facilitar uma eventual
tentativa de desmame, esta opção atende ao princípio da beneficência.
As respostas à enquete (Quadro 14) se concentraram nas opções relacionadas ao
julgamento por substituição como instrumento para atender ao princípio de respeito à
autonomia (opção B) e ao julgamento compartilhado de uma ação proposta como beneficente:
a realização da traqueostomia (opção C). De fato, um quarto dos médicos entendeu que estas
opções estariam interligadas: “Eu acho que elas se complementam um pouco. Porque eu faria
exatamente isso: conversaria com a família para entender o que eles desejam, o que o paciente
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expressou em termos de investimento, e eventualmente até chegar na questão da traqueostomia,
se assim for o desejo da família ou do paciente” (e 21).
Somente três entrevistados optaram por comunicar aos familiares a interrupção da
ventilação mecânica com a justificativa de um prognóstico neurológico muito desfavorável
(opção A). Apesar da votação minoritária, a opção chama a atenção por tratar-se de uma decisão
pela suspensão de uma medida paradigmática de suporte à vida: a ventilação mecânica (VM).
Embora ainda seja uma conduta incomum no nosso meio
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, um estudo realizado em 12

hospitais de São Paulo revelou que, respondendo a um questionário sobre dois casos teóricos,
75% dos médicos discutiriam com a família a retirada da VM de pacientes competentes com
câncer avançado e 61% o fariam em pacientes não cognitivos por trauma craniencefálico
grave176.

QUADRO 14. Comparação entre as enquetes realizadas no presente estudo e pelo NEJM*
OPÇÕES PARA DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE
DOS CUIDADOS

Pesquisa
n 40 (%)

NEJM
n 3221 (%)

A - Comunicar aos familiares que não há esperança de
recuperação e que a ventilação mecânica será interrompida

03 (7.5%)

418 (13%)

B – Certificar-se, com os familiares, do desejo do paciente de
continuar o tratamento, incluindo a possibilidade de transferência
para uma unidade de cuidados crônicos

24 (60%)

2609 (81%)

C - Perguntar aos familiares se eles gostariam que o paciente
fosse submetido à traqueostomia

10 (25%)

96 (3%)

D - Comunicar aos familiares que será realizada uma
traqueostomia.

03 (7,5%)

32 (1%)

*NEJM: New England Journal of Medicine.

A retirada da VM em indivíduo não traqueostomizado se faz habitualmente em paralelo
à extubação. Este procedimento, denominado extubação terminal, paliativa ou compassiva é
frequentemente seguido da morte do indivíduo 177. Em um estudo estadunidense com cerca de
1500 pacientes o tempo entre a decanulação e a morte foi entre 15 minutos e 5,5 horas com a
mediana de tempo de 54 minutos 178. Outros estudos apontam para a possibilidade do desfecho
fatal ocorrer em até 190 horas após a extubação, dependendo do cenário clínico e do número e
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grau de disfunções orgânicas subjacentes179,180,181. Sua aplicação deve respeitar complexos
protocolos que se iniciam com a concordância dos envolvidos no processo; os responsáveis
pelo paciente e uma equipe treinada de médicos, enfermeiros, psicólogos assistentes sociais e
representantes religiosos se este for o desejo do paciente e/ou família 182, 183.
A análise das três respostas favoráveis à suspensão da ventilação mecânica revela
contradições entre as declarações dos entrevistados frente a pergunta aberta e suas opções na
enquete. Um exemplo: “A primeira coisa que eu vou fazer então é abordar a família […] e a
minha proposta seria então de pensar em adotar medidas de não mais prosseguir com nenhum
outro tipo de medida que tente recuperá-lo, enfim. Se tiver febre, não tratar a infecção. Se tiver
que transfundir, não transfundir; enfim, essas coisas” (e 9). Assim descrita, esta conduta é
mais compatível com a busca de uma decisão compartilhada do que com a imposição do ato
paternalista de comunicar a retirada da ventilação mecânica. Quando questionado então, sobre
o porquê da opção pela retirada do respirador (opção A) o entrevistado respondeu: “Eu não
começaria propondo isso, né? Mas eu chegaria lá”. Ao propor uma conduta ao invés de impôla, esta afirmação nega o ato unilateral, reforçando a contradição.
Um desses três depoimentos chama a atenção pela experiência relatada com pacientes
neurológicos em fase terminal: “Eu já participei de três extubações terminais. É, que a família
foi de acordo e era desejo do paciente. Os familiares trouxeram o paciente para a emergência
num momento de desespero. Eles foram intubados e eram doenças de prognóstico a curto prazo
muito ruim. Então, nesses três casos foi feita a extubação terminal, após conversar com a
família e a família entender o que era isso; mas são poucas as famílias que a gente consegue
retirar suporte, inclusive a terapia nutricional” (e 29). Mais uma vez, este testemunho relata
uma decisão compartilhada embasada nos princípios do respeito a autonomia e da nãomaleficência, portanto diferente da conduta paternalista sinalizada na opção A pelo
entrevistado.
Três intensivistas consideraram que a suspensão da ventilação mecânica acoplada à
extubação terminal seria conduta não permitida pelo código penal brasileiro, que a tipificaria
como crime: “Bom, se você me perguntar: ‘vamos desligar esse respirador?’ Não, a primeira
questão, na nossa realidade, é ilegal, então ela não se faz” (e 19). A retirada da ventilação
mecânica em pacientes na fase terminal de suas doenças, realizada com o consentimento
expresso dos mesmos ou de seus representantes, tem por objetivo a não exposição destes
enfermos a terapias desproporcionais e fúteis, por eles indesejadas. A sua prática é amplamente
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discutida na literatura184, 185, 186, está normatizada em diretrizes de sociedades e livros-texto de
diversas especialidades187,188,189,190. O debate sobre esta conduta está em parte assentado no
questionamento de como as diversas sociedades julgam se são moralmente distintas a não
introdução e a suspensão de medidas de suporte à vida em enfermos terminais 191, 192.
O ordenamento jurídico brasileiro, no seu Código Penal vigente desde 1940 193 tipifica
no § 1º do artigo 121, como homicídio qualificado o ato de “matar alguém impelido por motivo
de relevante valor social ou moral”. Assim o ainda “atual” código erige à categoria de crime
de homicídio privilegiado (passível de redução da pena) a conduta do médico que, motivado
por sentimentos de piedade, compaixão e atenção aos princípios do respeito à autonomia e não
maleficência, praticar ato terminativo que venha livrar o paciente da dor e do sofrimento

194

.

Face à possibilidade de criminalização da suspensão de medidas de suporte avançado em
indivíduos concordantes e com patologias incuráveis na fase terminal, compreende-se a cautela
dos entrevistados na rejeição à conduta de retirada do paciente da ventilação mecânica.
Os resultados da enquete internacional publicada pelo NEJM apontam majoritariamente
o modelo de decisão compartilhada como a primeira opção dos respondentes para a condução
do caso descrito, em consonância com a conduta estimulada pelas diretrizes de várias
sociedades de medicina intensiva

139, 195

. Em 13% das respostas, a opção pela suspensão da

ventilação mecânica espelha uma prática melhor consolidada em outras sociedades que não a
nossa. Mais da metade dos 3221 respondentes da enquete foram profissionais dos EUA onde
esta conduta está melhor estabelecida e aceita pela sociedade como uma alternativa a ser
considerada para pessoas nas fases terminais de suas doenças 196. Ressalte-se que, a boa prática
para a condução da retirada da ventilação mecânica e extubação terminal tem como prérequisitos a indicação médica seguida de uma decisão compartilhada coerente com os desejos
do paciente registrados em DAV ou transmitidos pelos seus representantes, não cabendo
deliberações monocráticas atinentes somente aos aspectos técnicos do caso em questão.
Quando as respostas à enquete foram agrupadas por modelo de decisão: paternalismo
(A+D) e decisão compartilhada (B+C), a decisão compartilhada foi o modelo apontado como
preferencial, tanto na enquete internacional quanto naquela realizada nesta pesquisa. Necessário
é reconhecer que a diferença do tamanho amostral entre ambos os grupos estudados obriga a
cautela na interpretação destes dados.
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QUADRO 15. Comparação entre os modelos de decisão e o tipo de serviço (público ou privado)
OPÇÕES PARA DETERMINAÇÃO DOS CUIDADOS
SEGUNDO OS MODELOS DE DECISÃO

Público
(n 20)

Privado
(n 20)

Total
(n 40)

A - Comunicar aos familiares que não há esperança de recuperação
e que a ventilação mecânica será interrompida - Paternalismo

01

02

03

B – Certificar-se, com os familiares, do desejo do paciente de
continuar o tratamento, incluindo a possibilidade de transferência
para uma unidade de cuidados crônicos - Decisão Compartilhada.

13

11

24

C - Perguntar aos familiares se eles gostariam que o paciente fosse
submetido à traqueostomia - Decisão Compartilhada.

04

06

10

D - Comunicar aos familiares que será realizada uma traqueostomia
- Paternalismo.

02

01

03

Paternalismo (A + D)

03

03

06

Decisão Compartilhada (B + C)

17

17

34

No presente estudo, não houve diferença numérica nas escolhas pelo modelo
paternalista (A+D) assim como naquelas feitas por decisão compartilhada (B+D) entre as
esferas pública e privada (quadro 15). Este achado está em contradição com a análise das
entrevistas com os mesmos médicos a respeito dos casos clínicos reais, onde o modelo de
decisão paternalista foi mais frequente nos hospitais públicos que nos privados. Como a maioria
dos entrevistados milita em ambas as esferas, é possível que, confrontados com um caso teórico,
os médicos tenham respondido pelo que considerariam a conduta ideal, influenciados pelas
melhores práticas apontadas pela literatura. A realidade da prática cotidiana destes médicos
estaria então melhor representada pela pesquisa de campo que analisou as condutas tomadas
nos casos vivenciados pelos intensivistas. Muitos dos estudos usados como referências desta
tese foram realizados através de questionários e enquetes aplicados a partir de casos teóricos.
A discrepância encontrada no presente trabalho chama a atenção para a possibilidade do viés
da teorização não correspondente à prática real, nos estudos sobre modelos de decisão
realizados a partir de cenários teóricos.
Ao término da enquete os editores da sessão de medicina intensiva do NEJM responsáveis
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pela publicação do caso apresentado on line descreveram a condução do paciente cuja história
real fora utilizada como base para aquela pesquisa. Como o paciente não tinha uma DAV, a
família foi consultada e externou unanimemente que o enfermo não desejaria medidas de
prolongamento da vida sem uma expectativa realista de recuperação para seu nível de
funcionalidade anterior ao trauma. Após 24 horas da reunião, período dado aos familiares e
amigos para uma última visita, foi realizada a extubação terminal sob sedo-analgesia com
morfina. O paciente faleceu calmamente, cercado de seus familiares próximos em um leito de
isolamento do CTI.
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VIII. Limitações do estudo

O presente estudo apresenta várias limitações.
Foram entrevistados médicos de hospitais do setor público e privado do município do
Rio de Janeiro e de um hospital universitário em Niterói. O conjunto de colaboradores desta
pesquisa representa uma elite de intensivistas com sólida formação técnica e experiência,
trabalhando em serviços de medicina intensiva qualificados como centros de treinamento de
acadêmicos, residentes e pós-graduandos. Extrapolações dos achados aqui apresentados para
outros cenários da prática da medicina intensiva devem ser feitas com cautela, considerando a
heterogeneidade das unidades de cuidados críticos do Brasil no que tange à capacidade
tecnológica instalada, acesso a insumos, qualificação da equipe assistencial e organização dos
serviços.
A análise ética das condutas médicas foi feita a partir das bioéticas de princípios de
Beauchamp e Childress e de Maliandi e Thüer. Enquanto correntes da ética prática, estes
principialismos se propõem a discutir e interferir nos conflitos morais surgidos das relações
entre médicos e seus pacientes ou representantes. As condutas relatadas pelos entrevistados e
as questões éticas que envolveram suas decisões foram analisadas retrospectivamente, o que
não permite garantir que, frente a situações reais à beira-leito, estas bioéticas ofereçam
instrumentos auxiliares úteis para sua aplicação universal nas tomadas de decisão sobre medidas
de suporte à vida.
Finalmente, os modelos de decisão aqui estudados podem ser insuficientes para captar
a dinâmica complexa das escolhas frente às questões éticas surgidas em situações não
contempladas pela atual pesquisa como grandes catástrofes e ambientes com importante
limitação de recursos ou nos cuidados a pacientes graves com condições específicas como, por
exemplo, gestantes, neonatos, infantes, oncológicos, transplantados ou listados para
transplantes e grandes queimados. Nestas específicas situações, podem surgir modelos não
catalogados previamente, que apresentem novas explicações para as decisões médicas sobre a
introdução, manutenção ou suspensão de medidas de sustentação da vida.
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IX.

Conclusões

Quarenta médicos atuantes em medicina intensiva foram entrevistados para investigar
modelos de decisão sobre medidas de suporte à vida em indivíduos incapazes. Foram utilizados
para isso dois cenários: um caso vivenciado pelos intensivistas e um caso teórico. Os modelos
de decisão foram analisados à luz da bioética principialista de Beauchamp e Childress e pela
bioética convergente de Maliandi e Thüer.
As condutas que predominaram nos casos relatados foram àquelas que associaram a
manutenção das medidas de suporte de vida com a não introdução de novos recursos
terapêuticos. A suspensão de terapias de suporte consideradas inadequadas constituiu a minoria
dos relatos. Para os intensivistas, as resoluções do CFM não têm força suficiente e nem há
clareza na legislação vigente para uma orientação segura sobre a legalidade da descontinuação
de medidas fúteis ao final da vida.
As decisões foram na maioria das vezes assumidas em colegiado entre os médicos, com
mínima participação efetiva de outros profissionais de saúde atuantes nas UTI.
A maioria dos médicos relatou que a escolha sobre a introdução, manutenção ou suspensão
de medidas avançadas de suporte à vida, deu-se fundamentalmente através de critérios técnicos.
Não houve menção, no primeiro momento, a resgate de valores e desejos dos pacientes.
Nenhum representante apresentou aos médicos entrevistados um documento de diretivas
antecipadas de vontade dos enfermos. Somente metade dos entrevistados respondeu que
acataria sem restrições as diretivas, caso estas fossem apresentadas.
Aproximadamente metade dos médicos referiu possuir informações, transmitidas pelos
representantes, sobre quais seriam os valores e desejos dos pacientes. Nas entrevistas
transpareceu a rotineira omissão da busca ativa dessas informações. Muitas vezes, as decisões
sobre suportes avançados contrariaram esses desejos. A decisão pelo melhor interesse foi o
modelo predominante para a definição de medidas de suporte, a partir de parâmetros de
beneficência e não-maleficência.
Decisões paternalistas foram identificadas em mais da metade das entrevistas. Dois terços
destas revelaram condutas compatíveis com o modelo paternalista injustificável, tornando
patente o conflito entre os princípios do respeito a autonomia e beneficência/não maleficência.
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Dezoito dos quarenta médicos relataram processos de decisão compatíveis com o
julgamento compartilhado. Transparece nos discursos o eventual desequilíbrio da relação de
poder decisório entre os representantes dos pacientes e os médicos, refletindo tensões entre os
princípios de beneficência/não maleficência e do respeito à autonomia.
Nesta amostra não se evidenciou a utilização do modelo de decisão pós-informada.
Foram identificados dois modelos não previamente definidos nas categorias temáticas: a
decisão por acomodação e a prática da medicina defensiva.
A maioria dos entrevistados concordou que existem diferenças nos modelos de decisão
utilizados nas UTI do serviço público e do setor privado. Evidenciou-se um maior afastamento,
no processo decisório, dos representantes de pacientes internados nas UTI públicas. Mais de
dois terços dos pacientes cujas medidas de sustentação à vida foram decididas pelo modelo
paternalista foram tratados em instituições públicas.
Em comparação com o principialismo biomédico, a análise das condutas pela bioética
convergente parece enriquecer a discussão ética ao não utilizar o descarte de algum dos
princípios em choque como técnica para solucionar conflitos. A consideração de todos os
agentes atuantes pode contribuir para tomadas de decisão mais harmônicas, visando melhores
acordos entre as instâncias envolvidas.
As respostas à enquete sobre o caso clínico teórico apontaram como modelo preferencial
a decisão compartilhada, da mesma forma que os respondentes internacionais. A proporção das
escolhas pelo modelo paternalista e pela decisão compartilhada não diferiu entre as esferas
pública e privada. Este dado contraria a análise das entrevistas com os mesmos médicos sobre
os casos clínicos reais, onde o modelo paternalista foi mais frequente nos hospitais públicos
que nos privados. É possível que, frente ao caso teórico, os médicos tenham respondido pelo
que considerariam a conduta ideal, enquanto que nos casos vivenciados descortinou-se a
realidade da prática.
Na presente pesquisa foram entrevistados médicos de UTI geral (clínica e cirúrgica),
neurológica e cardiológica. Novos estudos são necessários para avaliar os modelos de decisão
praticados em serviços especializados no tratamento de populações específicas, tais como
unidades obstétricas e neonatais, infantis, de grandes queimados, ventilatórias, oncológicas, e
compará-los com os achados aqui relatados.
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oito modelos prognósticos para pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Rev Bras
Ter Intensiva 2005; 17(3):165-9.
163

Keegan MT, Soares M. O que todo intensivista deveria saber sobre os sistemas de escore
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ANEXO 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar do estudo “MODELOS DE DECISÃO MÉDICA
SOBRE MEDIDAS DE SUPORTE À VIDA EM PACIENTES CRÍTICOS INCAPAZES
INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DA REGIÃO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO: UMA PERSPECTIVA BIOÉTICA”. Trata-se do projeto de tese de
doutorado do Dr. Juan Carlos Rosso Verdeal sob orientação do Prof. Dr. Carlos Dimas Martins
Ribeiro.
1. INTRODUÇÃO:
Aceitar ou recusar tratamentos médicos é um direito do paciente, sustentado pelo princípio da
autonomia, que entende as pessoas como capazes de assumir decisões sobre seu próprio
corpo até prova em contrário. No ambiente da terapia intensiva, por motivos diversos (por
exemplo coma ou inconsciência por efeito de medicações sedativas), muitos pacientes
perdem a capacidade de escolher ou recusar tratamentos. Nestas situações as decisões
sobre os rumos do tratamento dependem da interlocução entre os médicos responsáveis e os
representantes do paciente.
O objetivo desta pesquisa é estudar as formas de raciocínio (modelos de decisão) utilizadas
pelos médicos sobre a implementação, manutenção ou retirada de medidas de suporte à vida
nos pacientes incapazes para decidir, internados na Unidade de Terapia Intensiva.
Recentemente, você tomou uma decisão a respeito da introdução, manutenção ou retirada de
medida(s) de suporte vital tais como acessos à via aérea (intubação orotraqueal,
traqueostomia), ventilação mecânica, dispositivos de suporte circulatório (balão intra-aórtico,
circulação extracorpórea), marca-passo transcutâneo ou transvenoso, aminas
simpaticomiméticas, métodos de depuração extrarrenal, nutrição enteral e parenteral) em um
paciente incapacitado para decidir por si e, por isso, está sendo convidado a participar desta
pesquisa.
2. PROCEDIMENTOS:
Em um ambiente reservado você será entrevistado(a). As perguntas têm como objetivo
entender as razões de sua decisão no caso vivenciado recentemente por você e em um caso
teórico que lhe será apresentado. Esta entrevista está programada para durar entre 20 e 40
minutos e será gravada para possibilitar uma transcrição fiel de suas declarações.
3. RISCOS E DESCONFORTOS:
Você deverá disponibilizar entre 20 e 40 minutos do seu tempo para responder
verbalmente o questionário. As questões suscitadas durante a entrevista podem evocar
situações angustiantes e/ou desconfortáveis vividas no contexto das decisões médicas
relacionadas à manutenção de medidas de suporte à vida em pacientes críticos.
4. BENEFÍCIOS:
Não existe benefício direto para você. O estudo pretende entender o processo pelo
qual médicos como você decidem sobre o rumo do tratamento de doentes críticos
incapacitados para opinar. Estas informações podem no futuro ajudar os médicos a optar por
modelos de decisão coerentes com os desejos e valores da comunidade a que servem.
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5. CUSTOS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E INDENIZAÇÕES:
Não haverá custos para os participantes do projeto. Não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Caso você se sinta de alguma forma prejudicado em
decorrência da sua participação no projeto entre em contato imediatamente com o Dr. Juan
Carlos Rosso Verdeal pelo telefone (021)999710602. Nesta circunstância você tem direito a
indenização.
6. SIGILO:
As informações colhidas não serão fornecidas a pessoas não envolvidas neste projeto
de pesquisa sem o seu consentimento. Seu nome jamais será utilizado em trabalhos
científicos ou apresentações, ficando assegurado o anonimato de sua identidade.
7. LIBERDADE DO PARTICIPANTE DA PESQUISA:
Sua participação neste projeto de pesquisa é voluntária. Está garantido o seu direito
de recusar-se a participar deste estudo ou de retirar seu consentimento em qualquer fase da
pesquisa, sem necessidade de justificação.
O Dr. Juan Carlos Rosso Verdeal (tel: 2430-3600 e 9971-0602) está disponível a
qualquer momento para esclarecer dúvidas a respeito deste estudo.
Os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio
Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais
informações: E.mail: etica@vm.uff.br
Tel/fax: (21) 26299189
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou do que foi lido para
mim, descrevendo o estudo “MODELOS DE DECISÃO MÉDICA SOBRE MEDIDAS DE
SUPORTE À VIDA EM PACIENTES CRÍTICOS INCAPAZES INTERNADOS EM UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO: UMA
PERSPECTIVA BIOÉTICA”.
Eu _________________________________________________ discuti com o Dr.
Juan Carlos Rosso Verdeal sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, além das garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, sem penalidades.
Nome do
participante:_____________________________________________________________
Assinatura do
participante:_________________________________________Data:________________
Nome da
testemunha:_____________________________________________________________
Assinatura da
testemunha:_________________________________________Data:________________
Declaro que obtive o Consentimento Livre e Esclarecido, para a participação do
participante da pesquisa neste estudo, de forma apropriada e voluntária.
Nome do
pesquisador:_____________________________________________________________
Assinatura do
pesquisador:_________________________________________Data:________________
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ANEXO 2. QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO
MODELOS DE DECISÃO MÉDICA SOBRE MEDIDAS DE SUPORTE À VIDA EM
PACIENTES CRÍTICOS INCAPAZES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO: UMA
PERSPECTIVA BIOÉTICA

PERGUNTA PARA INCLUSÃO DO SUJEITO DE PESQUISA:
O Sr(a) participou nos últimos trinta dias de alguma decisão no CTI sobre a introdução /
manutenção / descontinuação de medidas de suporte à vida de algum paciente? Faça um breve
relato do caso.
Avaliação de quem são os médicos responsáveis pelas decisões (dados sociodemográficos):
1. Função na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
•

PERGUNTA: Qual é o cargo que ocupa na UTI?

•

PERGUNTA:
O
Sr(a)
foi
o
responsável
pela
decisão
de
introdução/manutenção/descontinuação das medidas de suporte à vida do paciente?

•

PERGUNTA: Assumiu o Sr(a) esta responsabilidade sozinho(a) ou outros contribuíram
para esta decisão? Se outras pessoas participaram, quem foram? (perguntar
especificamente sobre outros grupos profissionais: psicólogo, enfermeiro,
fisioterapeuta)

2. Sexo
3. Idade
4. Cor ou Raça
•

Característica autoatribuída de acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela,
parda ou indígena (em conformidade com os critérios adotados pelo IBGE)

5. Credo ou religião, avaliando sua importância no processo decisório
•

PERGUNTA: O sr(a) possui alguma crença religiosa? Frequenta encontros, cultos,
missas, sessões ou celebrações relacionadas com a sua crença? Quanto sua crença
influencia as decisões no dia-a-dia? Quanto sua crença influenciou a decisão neste
paciente?

6. Currículo
•

PERGUNTA: Qual seu ano de formatura
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•

PERGUNTA: Possui pós-graduação? (especialização, residência, mestrado,
doutorado). Teve algum treinamento formal em Bioética, Medicina paliativa,
Comunicação em situações de crise?

•

PERGUNTA: Há quanto tempo trabalha em UTI?

7. Classificação da UTI
•

Pública ou Privada

•

Geral ou Especializada

•

Participa / não participa de formação de estudantes, residentes ou especializandos

AVALIAÇÃO GERAL DO MODELO DE DECISÃO UTILIZADO PELO(S)
MÉDICO(S):
•

PERGUNTA: Identifique os elementos que contribuíram para a sua decisão sobre a
introdução / manutenção / descontinuação das medidas de suporte neste caso específico?
Descreva, se possível, um passo a passo.

•

PERGUNTA: Alguma das seguintes questões teve influência na sua decisão neste caso:
morais, religiosas ou legais?

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DO MODELO DE DECISÃO UTILIZADO PELO(S)
MÉDICO(S):
1. Autonomia pura
•

PERGUNTA: O Sr(a) têm conhecimento de algum documento ou declaração por escrito
feita pelo paciente referente a como gostaria de ser tratado em uma circunstância como
esta?

•

PERGUNTA: A existência de um documento formal (por exemplo Diretivas
Antecipadas de Vontade) teriam alguma influência na sua decisão sobre a introdução /
manutenção / descontinuação das medidas de suporte neste caso específico?

2. Julgamento por substituição
•

PERGUNTA: Na sua decisão sobre a introdução / manutenção / descontinuação das
medidas de suporte neste caso, houve alguma influência de informações sobre valores
e desejos do paciente, transmitidos pelo(s) seu(s) representante(s)?

•

PERGUNTA: Informações sobre valores, crenças e desejos do paciente são
habitualmente levedas em consideração na hora da decisão sobre medidas de suporte à
vida na UTI?

•

PERGUNTA: Qual foi o papel do(s) representante(s) do paciente nesta tomada de
decisão?
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3. Melhor interesse
•

PERGUNTA: Em que medida a perspectiva da qualidade de vida do paciente
influenciou na decisão sobre a introdução / manutenção / descontinuação das medidas
de suporte?

•

PERGUNTA: Se o Sr(a) estivesse na situação em que se encontrava o paciente, como
esperaria que as pessoas decidissem pelo Sr(a) e porque?

4. Modelo Paternalista
•

PERGUNTA: A decisão sobre a introdução / manutenção / descontinuação das medidas
de suporte foi baseada exclusivamente na opinião médica ou algum outro fator
contribuiu?

5. Escolha pós-informada
•

PERGUNTA: A opinião médica sobre a introdução / manutenção / descontinuação das
medidas de suporte foi claramente explicitada ou deixou-se a decisão exclusivamente
nas mãos dos representantes dos pacientes, após as informações técnicas terem sido
apresentadas?

6. Julgamento compartilhado
•

PERGUNTA: Quem decidiu pela introdução / manutenção / descontinuação das
medidas de suporte: o(s) médico(s), o(s) representante(s) dos pacientes ou ambos?

•

PERGUNTA: Houve alguém cuja opinião teve mais peso na decisão?
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ANEXO 3. CASO CLÍNICO TEÓRICO
MODELOS DE DECISÃO MÉDICA SOBRE MEDIDAS DE SUPORTE À VIDA EM
PACIENTES CRÍTICOS INCAPAZES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO: UMA
PERSPECTIVA BIOÉTICA
Um homem de 77 anos com história de hipertensão e hipercolesterolemia, passado de etilismo
pesado e disfunção cognitiva leve foi tratado durante 15 dias em uma unidade de terapia
intensiva (UTI) de um hospital universitário para choque séptico devido a perfuração de
sigmoide e peritonite fecal. Após a cirurgia ele foi adaptado a um ventilador mecânico. As
complicações durante sua internação na UTI incluíram coagulação intravascular disseminada
de leve intensidade e necrose hepática aguda associada à tratamento com acetominofen. Após
ser transferido para a enfermaria de cirurgia, teve uma queda da cama não testemunhada. A
tomografia computadorizada do crânio mostrou um hematoma subdural agudo à esquerda com
contusão hemorrágica adjacente e desvio de 5mm das estruturas da linha média. O paciente foi
levado à sala de operação e submetido a craniectomia para evacuação do hematoma subdural.
Doze dias após esse procedimento, período no qual não recebeu nenhuma medicação sedativa,
o paciente continua em coma sendo sua melhor resposta motora uma flexão inespecífica no
dimídio esquerdo. Permanece em ventilação mecânica. A opinião consensual dos médicos que
o tratam é de que ele muito provavelmente não evoluirá para uma recuperação funcional.
PERGUNTA 1: Como devem ser tomadas as decisões sobre o tratamento do paciente a partir
de agora? Como você conduziria o tratamento deste paciente?
PERGUNTA 2: Qual das opções abaixo você consideraria adequada para determinar o
tratamento subsequente do paciente?
A. Encontrar-se com familiares e dizer-lhes que não há esperança de recuperação e que a
ventilação mecânica será interrompida.
B. Encontrar-se com familiares com o objetivo de certificar-se do desejo do paciente de
continuar ativamente o tratamento, incluindo a possibilidade de transferi-lo para uma unidade
de cuidados de enfermagem de alto nível.
C. Encontrar-se com familiares e perguntar-lhes se eles gostariam que o paciente fosse
submetido à traqueostomia.
D. Encontrar-se com familiares e comunicar-lhes que será realizada uma traqueostomia
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ANEXO 4. Aprovação pelo CEP HUAP-UFF
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ANEXO 5. Aprovação pelo CEP Copa D´Or
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ANEXO 6. Aprovação pelo CEP da Secretaria Municipal de Saúde - RJ

120

121

122

123

124

125

126

127

ANEXO 7. Resumo aprovado para apresentação oral no Congresso Brasileiro de
Medicina Intensiva 2018

