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EMENTA
O médico que desliga o suporte ventilatório invasivo após o diagnóstico de morte
encefálica não comete infração ética, mesmo que a família não autorize.
CONSULTA
F.B.R. pergunta se é permitido que se desligue o suporte ventilatório invasivo após 24
horas do diagnóstico de morte encefálica em não doador, mesmo que a família não
autorize.
É possível incorrer em crime civil caso se desligue o suporte de ventilação mecânica após
24 horas do óbito por morte encefálica?
O consulente se justifica dizendo que, apesar da resolução sobre morte encefálica do CFM
indicar que é legal e ética a retirada dos suportes invasivos após o diagnóstico de morte
encefálica e informe à família, na prática muitos profissionais têm dúvida quanto à
legalidade civil desse ato.
RELATÓRIO E CONCLUSÃO
A Resolução CFM nº 1.826/2007, que dispõe sobre a legalidade e o caráter ético da
suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos quando da determinação de morte
encefálica de indivíduo não doador, é magistral e transparente em seu comando normativo
ao afirmar, em seu artigo 1º:
É legal e ética a suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos quando
determinada a morte encefálica em não 2
doador de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, nos termos
do disposto na Resolução CFM n° 1.480; de 21 de agosto de 1997, na forma da Lei n°
9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
Quem age em obediência aos ditames éticos e legais da Medicina não incorre na prática
de crime, mesmo que possa ser demandado na justiça comum por força da
inafastabilidade do Poder Judiciário prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça à direito...). Essa
demanda não deve prosperar porque, ao desligar a ventilação mecânica em pacientes
com diagnóstico de morte encefálica, a conduta do médico está amparada pelo Código de
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Ética Médica, preconizado pelo CFM em Resolução, e em consonância com a Lei nº
9.434/97.
Este é o parecer, SMJ.
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