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Declaração de Conflito de Declaração de Conflito de 
InteressesInteresses

Nada a declarar



Dilemas Éticos em Perinatologia:Dilemas Éticos em Perinatologia:

RN muito prematuroRN muito prematuro

RN com malformaçõesRN com malformações
incompatíveis com a vidaincompatíveis com a vida

Departamento Científico de Bioética da SPSPDepartamento Científico de Bioética da SPSP
Presidente: Clóvis Francisco Constantino



OO RN,RN, emem decorrênciadecorrência dada suasua incapacidadeincapacidade parapara
tomartomar decisões,decisões, éé umum serser dependentedependente e,e, comocomo tal,tal, aa
sociedade,sociedade, porpor váriasvárias razões,razões, alocaaloca aosaos genitoresgenitores oo
papelpapel dede tomartomar decisõesdecisões emem seuseu nomenome..

Todos os Todos os RNsRNs têm direito a:têm direito a:

�� vidavida
�� dignidadedignidade
�� proteção e cuidados para preserváproteção e cuidados para preservá--laslas



O que fazer quando já se sabe que O que fazer quando já se sabe que 
logo após o nascimento:logo após o nascimento:

�� aa progressãoprogressão parapara aa mortemorte dodo RNRN éé inevitávelinevitável ee
tentativastentativas dede tratamentotratamento serãoserão ineficazes?ineficazes?

DilemasDilemas

tentativastentativas dede tratamentotratamento serãoserão ineficazes?ineficazes?

ouou

�� oo RNRN éé portadorportador dede doençadoença queque causacausa grandegrande
dordor ouou sofrimentosofrimento ee queque condutascondutas restritivasrestritivas
(com(com cuidadoscuidados paliativos)paliativos) podempodem permitirpermitir maiormaior alívioalívio
ee conforto?conforto?



BeneficênciaBeneficência

�� Atuar no melhor interesse dos pacientesAtuar no melhor interesse dos pacientes
(gestante e RN)(gestante e RN)

�� Aliviar o sofrimento Aliviar o sofrimento (biopsicossocial e espiritual)(biopsicossocial e espiritual)
�� Obter o melhor resultado possívelObter o melhor resultado possível

Referenciais da BioéticaReferenciais da Bioética

Não maleficênciaNão maleficência

�� Evitar causar mais sofrimentoEvitar causar mais sofrimento
(biopsicossocial e espiritual)(biopsicossocial e espiritual)

�� Prevenir, impedir ou, pelo menos,Prevenir, impedir ou, pelo menos,
minimizar danosminimizar danos



Justiça e distribuição de recursosJustiça e distribuição de recursos
� Sofisticação do atendimento aumenta custos e
� Recursos financeiros disponíveis são finitos (escassos).

Dilemas
� Custos devem influenciar decisões?
� Para quais pessoas os recursos devem ser destinados?
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� Para quais pessoas os recursos devem ser destinados?

Conflitos
� Distribuição equitativa dos recursos disponíveis para todos;
� Quem precisa mais deverá ter necessidades satisfeitas antes;
� Não deixar recursos finitos conflitar com tratamento mais 

adequado (Artigo 32 do CEM-2010).



AutonomiaAutonomia
�� Respeito à autodeterminação humana ouRespeito à autodeterminação humana ou

direito de escolher livremente seu próprio destino.direito de escolher livremente seu próprio destino.
�� Processo colaborativo entre profissional e paciente*:Processo colaborativo entre profissional e paciente*:

�� Profissional:Profissional: esclarece conhecimentos médicoesclarece conhecimentos médico--
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�� Profissional:Profissional: esclarece conhecimentos médicoesclarece conhecimentos médico--
científicos e aconselha.científicos e aconselha.

�� Paciente*:Paciente*: avaliação pessoal dos benefícios e avaliação pessoal dos benefícios e 
riscos potenciais inerentes ao atendimento e riscos potenciais inerentes ao atendimento e 
tratamento proposto.tratamento proposto.
* Responsáveis legais (mãe * Responsáveis legais (mãe e paie pai))



Preservação da vida ou postergar a morte?Preservação da vida ou postergar a morte?

DilemasDilemas

Procedimentos que postergam a morte:Procedimentos que postergam a morte:

Referenciais da BioéticaReferenciais da Bioética
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