
RESULTADOS 

• 257 consultorias solicitadas.  

• 43 serviços diferentes.  

• Medicina Interna: 25 solicitações (9,7%);  

• Medicina intensiva pediátrica: 21 solicitações 

(8,1%); 

• Hematologia: 21 solicitações (8,1%); 

• Psiquiatria: 17 solicitações (6,6%).   
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INTRODUÇÃO 

As consultorias de Bioética Clínica são um importante instrumento para aproximar a reflexão bioética da 

prática médica. Elas procuram promover uma resolução ética do caso, apoiar a comunicação confortável 

entre as partes envolvidas, ajudar as pessoas envolvidas no caso e ajudar a instituição a reconhecer 

questões que requerem atenção especial. 

OBJETIVO 

Analisar as consultorias de Bioética Clínica realizadas pelo Serviço de Bioética do HCPA no ano de 2015, 

verificando-se as características a elas associadas. 

MÉTODO 

Estudo transversal das consultorias de Bioética 

Clínica solicitadas no ano de 2015, registradas em 

prontuário. Os dados foram coletados a partir de 

busca diretamente no prontuário eletrônico dos 

pacientes. As variáveis consideradas foram serviço 

a que a equipe solicitante pertence, área médica a 

que o serviço pertence e tipo de alta. 

CONCLUSÃO 

Serviços de Medicina Interna e de Hematologia 

possuem elevado número de solicitações como 

resultado, respectivamente, de atendimento a um 

grande número de pacientes e casos com 

tratamentos longos e nocivos. Psiquiatria  

corresponde a uma parcela significativa das 

solicitações, atende pacientes em cenários bastante 

complexos, envolvendo transtornos graves com 

tentativas de suicídio, problemas na relação familiar 

e, por vezes, questões jurídicas associadas. Pediatria 

é uma das áreas médicas com mais consultorias 

solicitadas por se tratar de uma faixa etária em que 

não se está acostumado ao processo de 

adoecimento, resultando em situações complexas, 

sobretudo quando relacionadas à terminalidade. 

Nota-se elevado número de altas por óbito, visto que 

as consultorias são solicitadas em casos de 

pacientes potencialmente mais graves, além haver 

uma associação bastante evidente entre a solicitação 

de consultorias e terminalidade relatada em literatura. 

APOIO 
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Gráfico 1: Distribuição  das solicitações entre as áreas médicas 

existentes no HCPA 

Gráfico 2:  Tipo de alta dado ao paciente que teve consultoria 

solicitada 
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