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Os critérios de triagem em hospitais 
saturados 

 

A pandemia de Covid-19 tem levantado dilemas éticos em 
grande parte do mundo, perante a impossibilidade de oferecer 
cuidados intensivos a todos os pacientes que deles necessitam. 
Autoridades públicas, associações médicas e organizações de 
bioética e deontologia publicaram documentos com estudos e 
recomendações. Em muitos aspetos existe um acordo generali-
zado, mas alguns pontos suscitam controvérsia: 

-  Se a idade avançada de um paciente é motivo para adiar 
o seu atendimento em situação de escassez, a fim de 
dedicar os recursos disponíveis, de preferência, a pes-
soas mais jovens, com maior probabilidade de recupe-
ração. 

-  Se se tiver de levar em conta a expectativa de vida livre 
de deficiência, e não apenas os anos que previsivel-
mente restem ao doente. 

-  Se houver que dar preferência aos pacientes de maior 
utilidade social (pelas suas tarefas, por terem outras 
pessoas a seu cargo…), na busca do benefício para o 
maior número possível de pessoas. 

Antes de abordar esses temas polémicos, os especialistas 
definem os princípios gerais. E o primeiro é que o racionamento 
de cuidados se trata de uma medida extrema. Antes, tem de se 
fazer todo o possível para que isso não seja necessário: dispo-

nibilizar mais camas de cuidados intensivos, proteger do contá-
gio os profissionais de saúde, diminuir as entradas nos cuida-
dos intensivos atuando contra a insuficiência respiratória no seu 
início, coordenar os recursos de modo a derivar pacientes para 
outros hospitais – mesmo distantes – que tenham camas livres, 
salienta um relatório da Organización Médica Colegial (OMC) 
de Espanha. 

Por último, afirma a SEMICYUC (Sociedad Española de Medi-
cina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias), “a aplicação dos 
critérios de triagem (…) é justificada somente depois de se te-
rem feito todos os esforços possíveis para aumentar a disponi-
bilidade de recursos”. 

Em segundo lugar, na pandemia continuam a ser válidos os 
princípios que regem o atendimento médico em situações nor-
mais. O mais genérico é que “não se abandona ninguém”: a 
mesma expressão utilizam-na a OMC e o Centro de Bioética da 
Universidade Católica do Chile. Como este explica, tem de se 
cuidar acima de curar; quando curar não é possível, prestam-            
-se ao paciente os tratamentos adequados ao seu estado. 
Assim, quando se decide a não entrada na unidade de cuidados 
intensivos (UCI), aplicam-se outros tratamentos mais simples, 
como terapia antimicrobiana. 

O relatório do Centro de Bioética chileno acrescenta, como 
também o do Comité de Bioética de España (CBE), que na 
admissão todos os pacientes têm de ser considerados em pé 
de igualdade, “sem discriminar nem positiva nem negativa-
mente os infetados pela Covid-19”. 

Depois, o critério fundamental para avaliar a entrada na UCI é 
a probabilidade dos tratamentos surtirem efeito e não implica-
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https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf
https://facultadmedicina.uc.cl/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-eticas-para-decisiones-medicas-en-contexto-de-pandemia-en-Chile.pdf
https://facultadmedicina.uc.cl/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-eticas-para-decisiones-medicas-en-contexto-de-pandemia-en-Chile.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE-%20Priorizacion%20de%20recursos%20sanitarios-coronavirus%20CBE.pdf
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rem riscos desproporcionados aos benefícios que se esperam: 
as intervenções fúteis nunca são eticamente admissíveis. Para 
fazer tal prognóstico, é necessário ter em conta a existência de 
outras doenças concomitantes (comorbilidade), o estado fun-
cional prévio do paciente e ainda a probabilidade de recupe-
ração. 

Pelo contrário, a idade não é critério por si só. Este é um dos 
pontos em discussão, devido às declarações de alguns orga-
nismos – em Espanha, por exemplo, a Generalitat da Catalunha 
ou a SEMICYUC – que não recomendam a entrada na UCI ou 
a ventilação mecânica em pacientes que tenham mais de 80 
anos. 

Os outros relatórios mencionados sublinham, pelo contrário, 
que a idade é apenas mais uma referência para definir o estado 
e o prognóstico do paciente, que é o decisivo. Por exemplo, a 
Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) defende 
que “não se deve utilizar de forma isolada ou principal o critério 
da idade”. É realmente verdade que as pessoas com mais ida-
de, em média, toleram pior uma intubação prolongada; mas o 
mero facto de terem muitos anos de idade não justifica afastar 
alguém desse tratamento, se no seu estado for algo de propor-
cionado. 

Ora, num hospital sobrecarregado é inevitável fazer triagem 
para as entradas na UCI e o uso de ventiladores. A quem se dá 
preferência? 

Diz a OMC, que “o critério fundamental deve ser baseado na 
probabilidade de sobrevivência que poderá ter cada paciente”. 
A SEMICYUC acrescenta – este é o segundo ponto discutido – 
que se deve combinar a quantidade e a qualidade de vida, de 
modo que, especialmente em pessoas idosas, se privilegie “a 
sobrevivência livre de deficiência acima da sobrevivência iso-
lada”. Por isso, em geral, desaconselha a UCI ou a intubação, 
se houver escassez de recursos, no caso de doentes com 
deterioração cognitiva, por demência ou outras causas. 

O CBE replica à SEMICYUC expressamente: “A deficiência da 
pessoa enferma nunca pode ser por si mesma um motivo que 
priorize o atendimento dos que não têm deficiência”. Isso, 
adverte, seria contrário à Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência.  

A SEMICYUC também recomenda especial cautela antes de 
admitir na UCI “pacientes com uma expectativa de vida inferior 
a 2 anos”. Pelo contrário, a OMC salienta: “Estabelecer ex-
pectativas de vida a curto prazo é aceitável, inclusivamente 
para não cair na obstinação terapêutica. Mas estabelecer limi-
tes a médio prazo (…) constitui uma decisão muito arriscada”, 
que só teria lugar numa situação excecional. 

Por último, foram propostos critérios de cariz utilitarista ou que 
dão primazia ao bem comum, entendido como o maior benefício 
possível para o maior número de pessoas ou o máximo bem 
para a sociedade: este é o terceiro ponto controverso. Por 
exemplo, a SEMICYUC recomenda, para fixar a prioridade de 

alguns pacientes sobre outros, ter em conta “as pessoas a 
cargo do paciente” e “o valor social da pessoa enferma”. 

Um relatório do Ministério da Saúde espanhol afirma o critério 
de “não discriminação por qualquer motivo alheio à situação 
clínica do paciente e às expectativas objetivas de sobre-
vivência, baseadas na evidência”. Para o CBE, o critério do 
valor social é “extremamente ambíguo e eticamente discutível”. 
Sobre isto admite somente o assinalado nas “Recomendações 
para a gestão de questões éticas em epidemias”, da Organi-
zação Mundial de Saúde. Segundo elas, explica o CBE, “pode 
ser ético dar prioridade às pessoas que são essenciais para 
gerir um surto”; mas não a outras pelo seu “valor social” noutros 
aspetos. 

Além disso, diz o CBE, é em princípio um critério adequado “dar 
prioridade aos grupos mais vulneráveis”. Na presente pan-
demia, um é o das pessoas idosas. Independentemente de em 
momentos de saturação hospitalar não se poder atender toda a 
gente como seria necessário, o Consello de Bioética de Galicia 
lamenta a falta de respeito com que por vezes se tem falado 
dos idosos, pela forma como se publicou que “a idade” constitui 
o “principal critério de adequação de intensidade de assis-
tência”. 

 

R. S. 

 

 

Bem-vindo, Mr. Brussels 

 

O salva-vidas europeu de 750 000 milhões de euros para evitar 
o afundamento da economia europeia foi um dos resultados 
mais importantes na história da UE. A emissão de dívida 
conjunta, nunca feita antes, constituiu uma garrafa de oxigénio 
para os Estados membros mais prejudicados pela crise. 

A União Europeia terminou o ano de 2020, o seu annus horri-
bilis, com alguma esperança. Em tempo recorde, e negociando 
a contrarrelógio, conseguiu fechar acordos com várias farma-
cêuticas europeias e aprovou a primeira vacina antes de aca-
bado o ano. Algo inimaginável apenas alguns meses antes. O 
problema é que ninguém contava que, nos primeiros meses de 
2021, vacinar 500 milhões de europeus se revelasse um pouco 
mais complicado do que se havia previsto a partir de Bruxelas 
e as próprias farmacêuticas obrigadas a produzir e distribuir 
vacinas por encomenda. 

Mas, sem dúvida, o maior resultado foi aprovar em plena crise 
do coronavírus, com países membros em plena emergência 
económica, um importante pacote de ajudas destinado a mini-
mizar os efeitos da pandemia. 

https://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/5/2/1585690697325.pdf
https://www.aceprensa.com/ciencia/25-anos-promoviendo-la-bioetica/
http://aebioetica.org/archivos/Consideraciones_2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf
https://www.sergas.es/Bioetica/Documents/151/2020-Crisis-sanitaria-causasda-por-el-COVID-19-Algunas-consideraciones-eticas.pdf
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Segundo o economista Luis Garicano, membro do Parlamento 
Europeu e vice-presidente do grupo Renew Europe, abusa-se 
muitas vezes do qualificativo, mas “penso que se trata de um 
acordo realmente histórico, para a Europa e certamente para a 
Espanha. A UE lançou-nos um salva-vidas de mais de 140 000 
milhões para reativar a economia durante os próximos sete 
anos”. 

O plano de recuperação é histórico não só pelo volume de 
fundos que se irão mobilizar (750 000 milhões entre subven-
ções a fundo perdido e créditos a juros baixos), mas porque o 
combina com a aprovação do chamado quadro plurianual, o 
orçamento comunitário que também ascende a números 
recorde. 

No caso de Portugal, a “bazuca” europeia disponibilizará 13 944 
milhões de euros  de subvenções mais 2699 milhões de euros 
de empréstimos, num total de 16 643 milhões  de euros; do 
“Portugal 2020” (Quadro Financeiro Plurianual 2014/2020) no 
fim de 2020 ainda estavam por utilizar 10 515 milhões de euros, 
e o “Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027”, iniciado neste 
ano de 2021, inclui mais 24 000 milhões de euros, o que tudo 
somado dá 51 158 milhões de euros de fundos comunitários pa-
ra utilizar. 

Segundo Garicano, ninguém podia imaginar há um ano que no 
meio da devastadora crise sanitária e económica desenca-
deada pela covid-19, e na qual ainda estamos mergulhados, a 
União Europeia se iria endividar nos mercados para financiar 
um plano de reconstrução. Algo que, certamente, nem sequer 
foi observado na grande crise económica que o mundo viveu 
em 2008. 

“O Parlamento Europeu marcou o caminho do acordo de julho 
de 2020: a aprovação de um fundo de recuperação de 750 000 
milhões de euros, e essa é a revolução, o endividamento con-
junto, que é o gérmen da união fiscal”, explica. 

Para Garicano, é evidente que o fundo de 750 000 milhões 
constitui um antes e um depois para a UE: “É a primeira vez 
que se emite dívida conjunta para combater uma crise eco-
nómica. Era uma linha vermelha intransponível até há alguns 
meses, para já não falar na crise financeira de há mais de dez 
anos”. 

De facto, a aprovação de semelhante pacote de ajudas não foi 
isenta de polémicas. O esperado acordo esteve em risco por 
várias vezes até que, em dezembro, afogados pela pressão de 
uma crise sanitária sem precedentes, e como é habitual em 
Bruxelas, se chegou a um acordo in extremis. 

A aprovação do chamado fundo de recuperação e resiliência foi 
um marco histórico, mas “não é uma caixa automática da qual 
os Estados possam simplesmente retirar dinheiro”, recorda 
Garicano. Bruxelas exige aos beneficiários – à Espanha e à 
Itália em primeiro lugar, visto que as suas economias estão a 
sofrer mais – um ambicioso plano de reformas que deve cobrir 
todos os âmbitos: saúde, educação, transformação digital, 
modernização dos serviços de emprego, etc. 

E a verdade é que uma das condições das letras pequenas do 
contrato, imposta pelos chamados “países frugais” – Holanda, 
Dinamarca e outros que, embora não o admitam, têm receios 
dos seus vizinhos “gastadores” do Sul –, é exigir planos porme-
norizados de reformas a fazer pelos países que vão receber o 
dinheiro. 

O acordo final definido na cimeira europeia reforça o controlo 
sobre a concessão de ajudas diretas. A Comissão Europeia pe-
dia que os Estados membros pudessem dar a sua opinião no 
plano técnico quando um país apresentasse o seu plano de 
investimentos e reformas. No entanto, o acordo estipula que, se 
algum dos países não confiar e apresentar reservas, poderá 
fazer subir o assunto a uma cimeira de líderes, levando a que o 
pagamento não se possa concretizar até que seja resolvida a 
disputa. 

Acontece que, embora a Europa tenha feito um esforço titânico 
para mobilizar recursos e ajudar os Estados membros, o 
dinheiro tem sempre um preço e Bruxelas não quer que as aju-
das sirvam somente para “tapar buracos”. As transferências e 
os créditos devem estar associados a reformas profundas que 
sirvam para os Estados membros não só crescerem, mas para 
crescerem melhor. O esforço que terá de ser feito é apostar na 
modernização da economia, no investimento e no crescimento 
de setores que reduzam a dependência do turismo (no caso da 
Espanha, por exemplo). E o governo espanhol considera que, 
para isso, será fundamental a cooperação entre os setores 
público e privado. 

A verdade é que, da boa utilização destes fundos, mobilizados 
em tempo recorde e em quantias nunca anteriormente vistas, 
dependerá que os países regressem ao caminho do cres-
cimento em que estavam antes da pandemia, e sobretudo que 
aproveitem a oportunidade para fazer mudanças profundas na 
economia. 

Mas igualmente a UE, no seu conjunto, deve assumir este teste, 
esta crise, como uma oportunidade para reforçar o seu papel 
no mundo, em face da concorrência exercida pelos EUA e pela 
China. 

 

C. L. 
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“De la persona a la aldea global” 

 

Autor: Mariano Fazio                                                                                                                                                               
Palabra. Madrid (2020)                                                                                                                                                                                          
158 págs. 

 

O momento que vivemos e a transcendência dos temas que 
estão presentes e abertos no debate público, exigem que sejam 
abordados com visão e em profundidade. Este exercício é 
necessário para contribuir, com rigor e responsabilidade, para 
a melhoria da sociedade da qual fazemos parte. 

É neste contexto que adquire um enorme valor o novo livro de 
Mariano Fazio. Nele oferece, numa perspetiva cristã, princípios 
e argumentos de grande ajuda para abordar temas tão rele-
vantes como o ser pessoa, o papel da família, a distinção entre 
sexo e género, a influência da cultura, o objetivo último da 
economia, a necessidade de valores que guiem e orientem a 
ação política, a responsabilidade dos meios de comunicação ou 
o tratamento e o cuidado a ter com os recursos naturais e o 
ambiente. 

O autor, filósofo e, atualmente, vigário auxiliar do Opus Dei, 
consegue tratar todos estes temas com um estilo simples, claro 
e delicado, recorrendo e apoiando-se com frequência em textos 
de João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O seu objetivo, salien-
ta, é expor “uma visão da existência social da pessoa humana 
com base em verdades que podemos conhecer com a luz da 
razão natural, e que foram iluminadas pela fé através de sécu-
los de tradição cristã”. 

Depois de rever e propor em cada um dos capítulos um modo 
de enfrentar os desafios de hoje, as últimas páginas do livro 
incluem uma conclusão e uma proposta. Perante o evidente 
fracasso das ideologias que nos últimos séculos profetizavam 
que o mundo alcançaria a felicidade através dos avanços 
científicos, do desenvolvimento tecnológico e de mudanças nas 
estruturas políticas e económicas, Fazio, tal como têm vindo a 
propor e a defender os últimos papas, advoga uma “civilização 
do amor”. 

Está consciente de que é uma meta difícil. Mas, apesar do que 
nalguns momentos e circunstâncias possa parecer, não há a 
menor dúvida de que existe espaço para a esperança e esta, 
em grande parte, depende da atitude e compromisso que ado-
temos. Por isso, nas últimas páginas, convida a que cada um, 
a partir do seu lugar, contribua para “criar uma cultura autentica-
mente humana, onde todos sejam acolhidos e ajudados a 
concretizar em plenitude as suas potencialidades pessoais, 
através da dádiva sincera de si próprios”. 

 

L. B. M. 

 

 

 

“Uma Fábrica Americana” 

“American Factory” 

  

Realizadores: Steven Bognar e Julia Reichert                                        
Atores: Jimmy Wang, Robert Allen                                                 
Duração: 110 min.                                                                                           
Ano: 2019 

  

Este filme ganhou em 2020 o Óscar de “melhor documentário” 
e, na altura, causou um grande impacto, também pelo facto de 
ser uma produção da Higher Ground, a empresa criada pelo 
casal Obama para produzir materiais audiovisuais. 

A história é simples: uma fábrica da General Motors no Ohio 
vira-se obrigada a fechar. Os trabalhadores ficaram no desem-
prego. Dá-se então um acontecimento radical: a empresa chi-
nesa Fuyao Glass America compra a fábrica que retoma assim 
a sua atividade laboral. 

O que este filme revela é a diferença entre os dois modelos de 
“gestão”: o norte-americano e o chinês. Através de teste-
munhos captados “ao vivo”, vão aparecendo trabalhadores e 
responsáveis, que não são atores nem figurantes: são os pró-
prios funcionários a falar perante a câmara. Fica claro logo à 
partida que não são aceites sindicatos. Cada trabalhador diz 
“sim ou não” às condições que lhe são propostas. Os turnos são 
de 12 horas e se antes ganhavam 29 dólares à hora, agora são 
14 dólares e também diminuem os dias livres. O gestor chinês 
defende que é a “única solução” para evitar uma crise maior… 
Quando só contam os números, a pessoa perde-se… 
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Tópicos de análise: 

  

1. Numa fábrica as pessas não são “peças” da maquinaria. 
2. As condições de trabalho afetam o desempenho profissio-

nal.  
3. Com regras claras é mais fácil identificar os problemas. 
 

Hiperligação 

 

Paulo Miguel Martins                                                                                
Professor da AESE  

 

 

https://www.imdb.com/title/tt9351980/?ref_=nv_sr_srsg_0

