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Gomes, Rev. Pe. Doutor Nuno dos Santos, Dr. Pedro Lopes, Dra. Teresa Monteiro 

 

 

IMPLICAÇÕES ASSISTENCIAIS E ÉTICAS DA PANDEMIA COVID-19 

POSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO  

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA  

 

A Comissão de Ética do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CE-CHUC) reuniu 
extraordinariamente a 18 de Março de 2020 tendo como ponto único de agenda a análise das 
implicações assistenciais e éticas, no âmbito da Instituição, decorrentes da infeção pandémica pelo 
novo Coronavírus (2019-nCov). Para esta reunião foram convidados os Diretores dos Serviços de 
Doenças Infeciosas (Prof. Doutor Saraiva da Cunha), Pneumologia (Prof. Doutor Carlos Robalo 
Cordeiro, Medicina Intensiva (Prof. Doutor Paulo Martins) e Anestesiologia (Prof. Doutor Joaquim 
Viana). Participaram na reunião os seguintes membros da CE-CHUC: Prof. Doutor João Pedroso de 
Lima (presidente), Prof. Doutora Margarida Silvestre (vice-presidente), Enf. Adélio Tinoco (vogal), Dra 
Claudia Pinto dos Santos (vogal), Dra Isabel Ventura (vogal), Dr José Feio (vogal) e Pe Nuno dos 
Santos (vogal); o Dr Pedro Lopes (vogal) e a Dra Teresa Monteiro (vogal) não estiveram presentes 
tendo justificado as suas faltas.  

Foram analisadas e discutidas diversas perspetivas do problema, apresentadas por cada um dos 
participantes na reunião, enumerando-se a seguir as conclusões mais relevantes: 

1. O CHUC possui um Plano de Contingência COVID-19 com a finalidade de “preparar a resposta 
e minimizar o impacto da atividade epidémica” no Centro Hospitalar. Para que esse objetivo 
possa ser atingido será fundamental existir a disponibilidade dos meios necessários à 
prossecução da atividade assistencial (camas, quartos de isolamento, equipamento de 
ventilação assistida, medicamentos, etc.) bem como dos meios adequados à proteção 
individual dos profissionais a envolver nos processos de diagnóstico, avaliação, tratamento, 
acompanhamento e apoio de doentes infetados. 

2. A resposta a prestar aos doentes infetados com o novo Coronavírus (2019-NCov) não deverá 
prejudicar a adequada resposta assistencial aos doentes que procuram o CHUC com outras 
patologias (agudas e crónicas) igualmente necessitadas de tratamento.  

3. Deverá ser avaliado o risco associado à situação de saúde particular de cada um dos 
profissionais e devidamente ponderado o seu envolvimento no acompanhamento de 
doentes infetados ou potencialmente infetados.  

4. O CHUC criou uma Linha de Apoio Emocional COVID-19 para doentes e seus familiares, 
pessoas em vigilância, população em geral e profissionais de saúde, estrutura essa que 
deverá ser utilizada e, se necessário, reforçada de acordo com a evolução e as exigências da 
situação. 
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5. Não existindo tratamento específico para a infeção com o novo Coronavírus (2019-nCov) e 
atendendo à gravidade de cada situação, considera-se como eticamente defensável o 
recurso a priori a medicação off-label. No entanto, o recurso a essa solução deverá ser 
cientificamente ponderado, assumido colegialmente, recolhido o consentimento informado 
do doente (ou representante legal) e registado no processo do doente. Naquelas situações 
em que não for possível obter um consentimento informado (Ex: doente não consciente, 
representante legal incontactável) sobrepor-se-á, excecionalmente, o princípio da 
beneficência ao princípio da autonomia. Assim, o médico que, nessas circunstâncias, assumir 
a responsabilidade da prescrição de medicação off-label atuará sempre no sentido do 
benefício do doente e registará tal facto no respetivo processo clínico. 

6. A dimensão e as características das situações clínicas com que provavelmente o CHUC se 
defrontará, nomeadamente no âmbito dos cuidados intensivos, poderão obrigar a assumir 
decisões clínicas dramáticas em situações de alocação de recursos escassos e insuficientes, a 
todos os que deles necessitem, tais como a ventilação artificial. Para estas situações impõe-
se a existência de normas de atuação transparentes, escritas, e conhecidas de todos os 
profissionais envolvidos. A decisão de não ventilar ou de suspender terapêutica deverá ser 
justificada por critérios clínicos, partilhada e consensualizada sempre que possível, e 
registada no processo clínico do doente. No entanto, e à semelhança do que se vem 
verificando em outros países, poderão vir a acontecer, também entre nós, situações em que 
doentes não possam ser ventilados devido à limitação dos recursos disponíveis, apesar de se 
verificarem os critérios clínicos para tal. Importa estabelecer, também para estas situações 
(quem ventilar vs quem não ventilar), regras de atuação objetivas e transparentes quanto ao 
estabelecimento das prioridades assistenciais. Estas regras de atuação deverão ser claras, 
ficar escritas, e ser conhecidas de todos os profissionais envolvidos. Neste contexto existem 
já no CHUC critérios definidos para Decisão de Limitação Terapêutica (DLT - PG-03.00) e 
encontram-se em utilização no Serviço de Medicina Intensiva escalas de avaliação funcional 
(Frailty) e para avaliação de falência orgânica (SOFA). Refere-se também a existência de 
recomendações e guidelines internacionais cuja consulta se recomenda. 

7. As mensagens a passar à comunidade deverão ser objetivas, claras e concisas, transmitindo, 
a uma só voz, informação verdadeira e transparente. 

A Comissão de Ética do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra sabe que os profissionais do 
CHUC são um garante de competência, dedicação e de ética profissional, características 
fundamentais para se poder lidar com a situação complexa que se aproxima, e a todos manifesta a 
sua solidariedade neste tempo tão difícil e exigente.  
 
A Comissão de Ética reitera a disponibilidade para a prestação do seu apoio, nomeadamente em 
situações de dúvida ou de conflito ético, sempre que tal for considerado como adequado. 
 
25 de Março de 2020 
A Comissão de Ética do CHUC 

                


