
 

 

 

  

Observações do Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) sobre o 

parecer do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) nº2867/2021 referente a 

extubação paliativa pediátrica 

 
Extubação paliativa é um tema complexo, principalmente quando relacionado à infância. O parecer 

do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) no. 2867/2021 compreende a extubação 

paliativa como uma possibilidade que pode ser realizada – não em caráter obrigatório – em casos 

em que o haja clareza diagnóstica e o prognóstico de terminalidade se apresente, entendendo-a 

como uma adequação terapêutica proporcional à situação clínica do paciente e aos objetivos de 

cuidado estabelecidos de forma compartilhada com os responsáveis legais, geralmente os pais da 

criança, podendo contribuir para evitação do prolongamento do processo de morrer, que 

inevitavelmente iria acontecer. Essa resposta, promove a abertura para discussões pertinentes e 

essenciais, que se encontram ocultadas pelo estigma relacionado ao morrer, e por ainda 

associarmos essa prática à eutanásia. No entanto, evidencia-se que a retirada desse recurso técnico 

é conduta lícita, com fundamento técnico e ético. Essa prática encontra-se alinhada com a 

promoção da ortotanásia, em acordo com os valores de dignidade do binômio paciente/família e, 

portanto, é adequada nos Cuidados Paliativos (CP). 

 

É importante apenas destacar que a prática dos CP não pode estar associada exclusivamente a 

retirada de recursos ou não instituição de tratamentos, mas sim a decisões que tenham como foco 

o controle de sintomas, a não antecipação ou prolongamento do morrer, em prol da dignidade e 

promoção de qualidade de vida de pacientes e familiares, com utilização de recursos proporcionais 

às necessidades evidenciadas. Se um tratamento por ora foi útil, mas no momento está prolongando 

o sofrimento do paciente, sua retirada torna-se eticamente permitida, principalmente quando em 

comum acordo com os envolvidos, como no caso questionado. 

 

A abertura ao diálogo sobre essa temática nos impulsiona não apenas por ressaltar seu respaldo 

legal, como o suporte na resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no. 1805/2006, mas por 

convocar reflexões e discussões éticas e bioéticas sobre a finitude em nossa sociedade. Toda tomada 

de decisão em saúde não é pautada apenas em aspectos técnicos, mas também no esclarecimento 



 

 

 

  

de deveres e ponderação de valores dos envolvidos. Buscar o curso de ação mais adequado e 

prudente para a situação exige um processo de decisão responsável, compartilhado entre paciente, 

familiares e equipe de saúde. O diálogo honesto e sensível entre estes atores é um pilar essencial 

para o suporte ao processo de adoecimento, de sofrimento humano e para construção de uma 

decisão prudente, possibilitando o exercício da autonomia, sendo esta solidária com paciente e 

família. Devemos, portanto, considerar a gravidade e potencial fatalidade do processo de 

adoecimento em cada caso, contextualizando as discussões sobre as adequações terapêuticas 

proporcionais às necessidades apresentadas pela criança e sua família. Essas decisões podem ter o 

suporte da bioética para que o delineamento das ações mais prudentes possa ser realizado de 

maneira responsável e ética, com foco na dignidade e qualidade de vida. 
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