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Embora o novo Código de Ética 
Médica determine que os 

médicos não devam adotar 
procedimentos desnecessários no 
fim da vida, ele não oferece uma 

diretriz clara em relação ao 
atendimento destes pacientes na atendimento destes pacientes na 

Emergência.



Decisão de suspender as medidasDecisão de suspender as medidas
terapêuticas em um paciente terapêuticas em um paciente 
terminal na Emergênciaterminal na Emergência

Não há vínculo prévio

Diagnóstico usualmente  
não é conhecido

O local é impróprio

Decisão de suspender as manobras Decisão de suspender as manobras 
de de ressuscitaçãoressuscitação de um paciente com de um paciente com 
PCR durante um vôo.PCR durante um vôo.

Posição da instituição
(CIA) nem sempre
é clara .Nem sempre há consenso 



Caso clínicoCaso clínico

• Num vôo de longa distância homem de 70 
anos sofre uma PCR. A esposa grita por 
socorro e 5 médicos que estão abordo socorro e 5 médicos que estão abordo 
iniciam as manobras de ressuscitação.

• DEA (desfibrilador elétrico)+ Ambu bag são
disponibilizados pela comissária de bordo.



Participação dos 5 médicosParticipação dos 5 médicos

1o) Emergencista (coordenador): compressões torácicas

2o) Anestesiologista : assumiu a ventilação (Ambu bag)

3o) Oncologista: aspirou a medicação (adrenalina) e 

acionou o equipamento (DEA) acionou o equipamento (DEA) 

4o) Cirurgião: orientado a canular uma veia e injetar

adrenalina intracardíaca

5o) Namorada do emergencista:  pulso femural



Após 25 Após 25 minmin de de manobrasmanobras

• Apenas atividade elétrica sem pulso.

• Os 5 médicos concordaram em suspender as 
manobras e confirmar o óbito.manobras e confirmar o óbito.

• Mas a comissária de vôo explicou que pela norma
da empresa aérea caso eles suspendessem o 
atendimento a equipe de cabine deveria assumir
as manobras de ressuscitação. 



Dilema da equipe depois das Dilema da equipe depois das 
declarações da comissária de bordodeclarações da comissária de bordo

• Se suspendermos o atendimento como seremos

julgados pela família e pelos demais passageiros? 

• Se continuarmos não estaremos mantendo

procedimentos fúteis para uma situação

irreverssível?



O que fazer?O que fazer?

Cirurgião Cirurgião 
• “O paciente está morto”, e sem discussão retornou

para o seu assento.

AnestesiologistaAnestesiologista
• Concordou e também se retirou.

OncologistaOncologista
• Retirou-se dizendo: “se o paciente mostrar algum sinal

de vida eu volto”.

EmergencistaEmergencista
• Vamos consultar outros colegas (internet)



Opiniões Médicas na Opiniões Médicas na InternnetInternnet

1) Eu declararia o óbito e encerraria as manobras.

2) Eu manteria as medidas até o pouso da aeronave

pois as leis aéreas devem ser respeitadas.

3) Eu deixaria para o comandante da aeronave

decidir.

4) Nós médicos estamos perdendo a autoridade em

todos os níveis, até à 30.000 pés de altitude.



Dúvidas em relação a ordem éticaDúvidas em relação a ordem ética

• De quem é a responsabilidade de interromper as   
medidas de suporte mesmo que fúteis?

• O que é medida fútil? Nutrição? Oxigênio? • O que é medida fútil? Nutrição? Oxigênio? 
Antibiótico?

• A decisão deve priorizar o paciente, a família ou a 
instituição?



Protocolo de intenções 
(registrado em prontuário e nota de alta)

Intubação?
Desejos dos pacientes

e familiares

Prognóstico?

Manobras de 
Ressuscitação? 

Diálise?

UTI ?

Local desejado 
do óbito?



Protocolo de Analgesia e Sedação
Sala de emergência  

Opióides, Tricíclicos,  
Gabapentina

Antidepressivos 

Laxantes

Ritalina

Benzodiazepínicos e
Antipsicóticos

Anticolinérgicos
(reduzir secreções)



45 45 minmin após: o comandanteapós: o comandante anunciouanunciou queque iriairia
pousarpousar emem um um aeroportoaeroporto de de menormenor porteporte e e todostodos

deveriamdeveriam voltarvoltar parapara o o seuseu lugarlugar

• A atendente =manter a ventilação c/o Ambu

• Emergencista = instruido a segurar a namorada

enquanto ela assumiria a compressão toracicaenquanto ela assumiria a compressão toracica
(mantendo o cinto afivelado) 

• As manobras foram mantidas até o pouso

• O óbito foi atestado horas após conforme
boletim da companhia aérea.



Pronunciamento da companhia aérea

• O médico ou qualquer “ressuscitador” em casos

similares deve fazer contato, em tempo real, com 

a equipe de terra e tomar a decisão em conjunto.

• O piloto só poderia tomar a decisão de pousar• O piloto só poderia tomar a decisão de pousar

em outro aeroporto com a aprovação da 

companhia.

• A equipe de vôo não deve abandonar os demais

passageiros e exercer uma ameaça ou coação

para uma ação indesejável.



FIMFIM

N Engl J Med 2010; 363:1988-1989 November 18, 2010



We do it too

• A recent report online from the AMA said that 

patients with no hope (typically terminal 

cancer) are not infrequently put in ICUs, 

intubated, put on respirators and otherwise 

WEST PALM BEACH FL

Conclusão: 

intubated, put on respirators and otherwise 

sustained unnecessarily. 

• It is gratuitous for any of us to point our 

fingers at an agency outside medicine such as 

an airline until we clean our own house.



Doctors Are Too Reluctant to 
Prescribe Opioids

• For centuries, doctors even debated whether 
eliminating pain was morally acceptable:

Wednesday, Feb. 24, 2010 

eliminating pain was morally acceptable:

would it, for instance, defeat God's purpose in 
condemning Eve's daughters to suffer in 

childbirth?

“Opiofobia”



A Flood of Opioids, a Rising Tide of Deaths
NEJM | November 17, 2010 | Topics: Drugs, 

Devices, and the FDA, Public Health
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Índice de qualidade de morte

• Cuidados paliativos ou de fim de vida são as medidas tomadas quando já 
não é possível curar ou estender a vida do paciente. As prioridades 
passam a ser o controle da dor e o conforto físico e psicológico do doente 
e de seus familiares.

• Desde dificuldade de lidar com a morte, até a ausência de uma política 
nacional sobre o tema

Acesso aos opióides (outro entrave)

avalia o conforto que as nações oferecem a doentes no fim da vida

• Acesso aos opióides (outro entrave)

• Lacunas na formação acadêmica

• Mesmo países com bons sistemas públicos de saúde, como Dinamarca, 
Finlândia e Coreia do Sul, receberam pontuações baixas. As razões para a 
má performance incluem desde elementos culturais, como a dificuldade 
de lidar com a morte, até a ausência de uma política nacional sobre o 
tema. 



Guidelines for Communication With Patients About 
Heart Failure Prognosis and Plan of Care Assessment

Prognosis: Be conscious that prognostic uncertainty

Preparation : for what to expect (time estimates) 

Talk about some likely scenarios 

Preferences: cardiopulmonary resuscitation, ventilators, Preferences: cardiopulmonary resuscitation, ventilators, 

and location of care. 

Planning for the worst: financial and emotional 

affairs in order. 

Help to mobilize: palliative care, home care, hospice 

referrals.

Adler, E. D. et al. Circulation 2009;120:2597-2606


