
Applied ethics: Navigating the COVID-19 pandemic

[00:00:00.64] INTERLOCUTORA: Bem-vindo à COVID-19 Expert Insights and Strategies da 
Mayo Clinic. A atividade a seguir é apoiada em parte por uma bolsa independente de educação 
médica da Pfizer Inc e está de acordo com as diretrizes da ACCME.  

[00:00:19.44] ALEX NIVEN: Bem-vindo ao Critical Care Insights, edição COVID, da Mayo 
Clinic. Meu nome é Alex Nevin. Sou consultor na divisão de tratamentos intensivos pulmonares 
e medicina do sono aqui na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, e também presidente de 
educação para a divisão e prática independente de tratamentos intensivos multiespecialidades.  

[00:00:37.45] A pandemia COVID mudou a forma como trabalhamos, provavelmente para 
sempre. E a comunidade de tratamentos intensivos foi especialmente afetada pela pandemia. O 
Critical Care Insights, edição COVID-19, se destina a profissionais de saúde que tratam pacientes 
com COVID-19 em UTIs de todo o mundo.  

[00:00:59.19] As práticas recomendadas para o tratamento desses pacientes têm evoluído 
rapidamente, e os profissionais de leito têm dificuldades para acompanhar o volume de 
informações, especialmente considerando que as fontes de informações são cada vez menos 
revisadas por colegas. Em resposta, a Mayo Clinic desenvolveu e pediu aos especialistas da 
força-tarefa de COVID-19 da Mayo que coletassem e organizassem os conteúdos disponíveis em 
um site público e gratuito no Ask Mayo Experts COVID-19 Navigator da Mayo Clinic.  

[00:01:40.08] Esta fonte fornece basicamente um site com recomendações de práticas 
recomendadas no tratamento de pacientes de COVID-19, e foi desenvolvida em colaboração com 
várias partes interessadas interprofissionais de subespecialistas da Mayo Clinic. E essas 
informações são atualizadas continuamente por revisões do escopo da literatura, realizadas pelo 
atual Center for the Science of Health Care Delivery.  

[00:02:09.68] Este curso de currículo on-line é projetado para acelerar a disseminação e 
implementação dessas melhores diretrizes baseadas em evidências, inovação de melhores práticas 
e fornecer discussão de controvérsias clínicas em curso que enfrentamos em cuidados intensivos 
enquanto cuidamos desses pacientes. Essas discussões apresentarão os autores originais dos 
conteúdos disponíveis no Ask Mayo Experts, e permitirão o debate das evidências e das práticas 
recomendadas que eles usaram para fornecer essas recomendações, bem como do motivo por trás 
das informações que eles compartilharam.  

[00:02:47.70] Estaremos atualizando continuamente este conteúdo com o passar do tempo, com 
base em evidências de alta qualidade disponibilizadas por meio de nossas revisões de escopo, 
bem como através de nossas inovações e evolução das práticas clínicas em nossa própria 
plataforma de prestação de atendimentos de saúde aqui na Mayo Clinic. Esta oferta inicial 
curricular consiste em sete palestras, incluindo tópicos de segurança na intubação, controle de 
infecção, considerações sobre fluxo de trabalho, navegando na escassez de medicamentos, 



maximizando o desempenho da equipe, treinamento de mentalidade para o indivíduo, 
humanizando cuidados críticos, inovações em terapia respiratória, entre outros.  

[00:03:32.80] Continuaremos a ampliar este conteúdo com o passar do tempo, com novas 
informações sobre epidemiologia, virologia, características clínicas de pacientes com COVID-19 
e também recomendações para testes e cuidados além das considerações de controle de infecção 
nesta população. Esperamos que vocês gostem deste trabalho. Essas informações foram 
fornecidas como uma série de apresentações da Grand Rounds para nossa comunidade de 
tratamentos intensivos ao longo das últimas cinco semanas, e continuarão a evoluir com o tempo. 
Bem-vindo ao Critical Care Insights. Espero que gostem do nosso trabalho.  

[00: 04: 09.84] Bem-vindos às Grand Rounds de tratamentos intensivos nesta quinta-feira, 4 de 
junho. E é um verdadeiro prazer apresentar Erin DeMartino, que é membro da Divisão Pulmonar 
e de Tratamentos Críticos aqui na Mayo Clinic, que vai falar conosco sobre questões éticas 
dentro do-- ou durante a pandemia de COVID.  

[00:04:34.87] Erin é, novamente, ela é um membro do nosso corpo docente de Pulmonar e de 
Tratamentos Críticos. Ela frequentou o Williams College e depois a Dartmouth Medical School e 
completou sua residência em medicina interna em Dartmouth antes de vir para a Mayo para sua 
bolsa em tratamentos pulmonares e intensivos. Durante seu treinamento, ela completou uma 
bolsa adicional de um ano no McClain Center for Clinical Medical Ethics da University of 
Chicago.  

[00:05:02.92] Seus interesses incluem ética de tratamentos intensivos, tomada de decisão 
substituta e política de saúde. E sua pesquisa sobre ética foi publicada no Mayo Clinic 
Proceedings, JAMA e no New England Journal of Medicine. Erin tem aconselhado nossos 
líderes da Mayo Clinic sobre ética na pandemia, e também representa a Mayo Clinic em vários 
grupos de políticas estaduais. Então, garanto que será bem agradável hoje. Erin, vou passar o 
microfone para você, microfone virtual.  

[00:05:39.53] ERIN DEMARTINO: Obrigado. [RISOS] Então, primeiro, deixe-me começar 
dizendo como eu nunca estive tão orgulhoso de fazer parte dessa força de trabalho de 
tratamentos intensivos e do grupo de profissionais com quem estou trabalhando, que vão desde 
nossas enfermeiras e terapeutas respiratórios e nossos médicos e terapeutas ocupacionais, 
farmacêuticos, nossa equipe doméstica e médicos da equipe, ou NPs e PAs se reunindo para 
cuidar de pacientes em um momento realmente difícil, e também cuidar de nossa comunidade 
como um todo. Estou muito inspirado pela sua dedicação e profissionalismo.  

[00:06:20.69] Não tenho conflitos financeiros, e direi que meu conhecimento sobre o assunto 
está em constante evolução. Como pauta, começaremos com alguns princípios básicos de 
preparação para desastres, depois falaremos sobre os padrões de atendimento para crises, e é 
onde vamos gastar a maior parte do nosso tempo hoje, sobre o que é necessário para preparar um 
protocolo de triagem, quão objetivos nossos sistemas de pontuação realmente são e como é um 
sistema de pontuação, e como operacionalizamos princípios de triagem que colocamos como 
prioridades para nós, incluindo como proteger populações que merecem maior consideração.  



[00:07:08.01] Finalmente, quero, especialmente com este público, gastar um pouco de tempo 
sobre o delicado equilíbrio entre risco pessoal e obrigação ou responsabilidade profissional. Os 
objetivos da conversa de hoje incluem ser capaz de descrever, pelo menos em alto nível, qual é a 
diferença entre os diferentes padrões de atendimento dentro do continuum do surto, do 
atendimento padrão ao padrão de atendimento de crise, também discutir os princípios éticos 
básicos que fundamentam os protocolos ou procedimentos de triagem justa e, potencialmente, até 
mesmo para sermos capazes de criticar um protocolo de triagem, e prever onde as linhas de falha 
podem estar e ter a capacidade de analisar como estamos nos saindo com os protocolos de 
triagem.  

[00:07:59.97] Antes de entrarmos na medicina de emergência ou gestão de emergência um a um, 
por assim dizer, eu queria reorientá-los brevemente para os princípios fundamentais da ética 
biomédica. Qualquer pessoa que já tenha feito exame de banca em qualquer área médica, tenho 
certeza, inclusive nossas enfermeiras, estará familiarizada com os quatro princípios básicos, 
incluindo a autonomia, onde alguém tem a autoeficácia para dirigir seu próprio cuidado, 
beneficência, fazendo bem aos nossos pacientes. Justiça, ou seja, estarmos atentos a como o 
cuidado de cada indivíduo contribui para uma potencial iniquidade ou alocação de recursos a 
outros indivíduos, e não maleficência, ou seja, primeiro não causar danos.  

[00:08:57.48] Então, algumas palavras sobre preparação para desastres. Se você é como eu, 
provavelmente não aprendeu sobre isso na faculdade de medicina. Mas a espinha dorsal do 
Manejo de Emergências está em analisar três E's, Equipe, Espaço e Equipamentos. Então, 
quando um sistema de saúde enfrenta uma necessidade avassaladora de saúde pública, a 
demanda supera a oferta. E temos que antecipar e mitigar a escassez nessas três categorias 
principais de equipe, espaço e outras coisas.  

[00:09:34.55] Mas as emergências são heterogêneas. Como você pode imaginar, uma pandemia é 
diferente de um evento com vítimas em massa ou um desastre natural. Diferente em termos dos 
tipos de necessidades médicas, mas também do ritmo em que os pacientes se apresentam e da 
duração de suas necessidades e da duração de novas apresentações ou novas admissões no 
sistema de saúde.  

[00:09:59.58] Portanto, nosso planejamento de crise mudou desde que me envolvi nesses 
esforços no início de fevereiro, à medida que passamos a entender mais sobre qual é a duração 
prevista e o ritmo da pandemia em nossa região.  

[00:10:17.38] Sempre achei este um recurso útil. E não é necessariamente para você conseguir 
ler cada palavra, mas para obter uma ideia geral. Isso vem da Força-Tarefa de Peito sobre 
tratamentos críticos em massa, da qual o Dr. Niven é, na verdade, co-autor desta publicação.  

[00:10:35.74] E ele lista na coluna da esquerda essas mesmas categorias, equipe, espaço e 
equipamentos, e no topo, mostra as diferentes fases em um continuum de atendimento, onde 
passamos do convencional para a contingência e para a crise, e delineia as maneiras pelas quais 
esses diferentes recursos ou a escassez desses recursos podem ser afetados e podem ser 
diferentes quando estamos em uma fase de contingência e em uma fase de crise no manejo 
médico.  



[00:11:08.11] Então, apenas mais alguns detalhes sobre isso. No sistema de atendimento 
convencional, padrão de atendimento convencional, talvez estejamos maximizando todos os 
leitos de UTI que temos atualmente, ou tenhamos um pouco de superlotação, mas geralmente 
estamos operando em nossa capacidade máxima. Podemos ter chamado alguns membros da 
equipe de apoio.  

[00:11:29.92] Ao passo que a contingência é quando temos pacientes suficientes onde estamos 
com o dobro do número normal de pacientes da UTI que estaríamos cuidando. E podemos 
começar a fazer algumas coisas que você nos viu fazer, como conservar e reutilizar recursos que 
antes eram de uso único. Podemos aumentar nossas proporções de pessoal e podemos 
reaproveitar áreas do hospital que tradicionalmente não são usadas para fornecer cuidados 
intensivos, como a SRPA, para uso como UTI.  

[00:12:03.91] Ao passo que, quando você passa para um padrão de atendimento de crise, 
estamos usando áreas muito não tradicionais, como potencialmente as salas de cirurgia e 
máquinas de anestesia para fornecer ventilação mecânica. Podemos estar empregando pessoas 
que são destacadas da prática ambulatorial para ajudar no mundo da internação, sob a supervisão 
de quem tem mais experiência em cuidados críticos. E estamos com falta de suprimentos 
essenciais a ponto de não termos leitos de UTI funcionais suficientes, ou seja, um leito de UTI 
com equipe adequada e equipamento adequado para atender às necessidades de todos os 
indivíduos que chegam. Então, essas são condições obviamente extremamente austeras.  

[00:12:50.41] Esta é uma outra forma de olhar para isso, uma representação pictórica, onde 
estamos nos movendo nesse continuum, do atendimento convencional, do lado esquerdo da tela, 
onde os pacientes em atendimento no hospital podem estar a fase de contingência. Chegamos ao 
ponto em que temos uma tenda adjacente ao hospital, onde fornecemos serviços de terapia 
intensiva superlotados. E temos muito mais pacientes do que estamos acostumados, mas as 
necessidades dos pacientes estão sendo atendidas, mesmo que tenhamos que ser um pouco 
criativos sobre como atendê-los.  

[00:13:21.94] E, finalmente, à direita é quando estamos em um modo de crise onde, 
infelizmente, podemos não ser capazes de atender às necessidades de todos os pacientes a quem 
normalmente ofereceríamos cuidados intensivos. E, nessa circunstância, os pacientes podem ser 
submetidos à triagem para receber apenas cuidados paliativos de suporte ou podem nem mesmo 
ser admitidos no hospital.  

[00:13:47.71] Antes de falarmos muito sobre o padrão de atendimento em caso de crise, acho 
que é realmente importante concentrar muita atenção e energia na redução da pressão sobre 
nossos recursos. Uma maneira pela qual podemos fazer isso, todos podem fazer, e podemos fazer 
agora, é por meio de metas direcionadas de conversa sobre cuidados com todos os que deram 
entrada no hospital, tentando entender como alguém está se sentindo sobre sua própria doença e 
o que eles desejariam se sua doença causasse uma deterioração em seu estado de saúde.  

[00:14:24.82] Da mesma forma, é importante fazer a divulgação comunitária em torno do 
planejamento de atendimento antecipado e talvez alguma divulgação da comunidade direcionada 
para populações de alto risco com doenças crônicas ou residentes de lares de idosos. E direi que 



nossos colegas de cuidados paliativos têm sido parceiros fantásticos e muito pró-ativos nisso, 
estão trabalhando nisso há meses. Programas de extensão muito inovadores dos quais estão 
participando e também encontrando maneiras de monitorar um grande número de pacientes 
internados para identificar aqueles que mais merecem uma consulta de cuidados paliativos no 
início do curso de sua hospitalização, ou mesmo no departamento de emergência, antes que eles 
sejam admitidos.  

[00:15:08.56] Também podemos mitigar o desgaste dos recursos, alterando nossas políticas. 
Existem muitas maneiras diferentes de fazer isso. Já vimos um pouco disso em Rochester, 
adiando procedimentos eletivos. E, em um ponto mais extremo disso, pensando em suspender a 
RCP.  

[00:15:24.70] Então, se você imaginar uma circunstância em que cada leito da UTI já está cheio, 
e temos pacientes esperando na sala de emergência que estão doentes o suficiente para precisar 
de cuidados intensivos, então temos um paciente de andar que tem um código, e nós alcançamos 
ROSC, então para onde esse paciente vai?  

[00:15:43.48] Há circunstâncias em que-- circunstâncias extremamente austeras-- nas quais, caso 
a caso, pode ser a coisa mais apropriada não ressuscitar os pacientes. Mas essa é uma decisão 
que seria tomada a nível institucional ou mesmo regional, à medida que atingimos um padrão de 
atendimento mais de crise.  

[00:16:07.10] Finalmente, acho importante falar sobre o agrupamento de recursos. Não apenas 
dentro do Sistema de Saúde da Mayo Clinic, mas também com os vizinhos. Vi um artigo 
maravilhoso sobre NPR quando estava dirigindo para uma reunião de caminhadas no início da 
pandemia sobre hospitais que antes eram concorrentes em Nova Jersey, compartilhando 
máscaras. E isso foi em março.  

[00:16:32.83] Então, quando todo mundo estava com medo de ficar sem máscaras, aventais e 
ventiladores, atendendo as necessidades uns dos outros, comunicando-se diariamente, indicando 
que eles nunca tiveram nenhum treinamento formal para fazer isso, e um mês atrás eram 
concorrentes e nunca pensariam em ajudar uns aos outros. Mas fazendo isso e aproveitando a 
ocasião para atender às necessidades de sua população.  

[00:16:56.17] Você também notará este sinal radioativo que coloquei na tela. Isso é intencional. 
Porque há certos aspectos desta apresentação que são altamente controversos. E as questões 
sobre o status da ressuscitação se enquadram na categoria em que participei de mais conversas e 
teleconferências sobre essas questões em nível estadual e institucional do que eu poderia 
começar a expressar para vocês agora. Mas vocês verão isso várias vezes durante a apresentação, 
onde indico alguns dos tópicos de botões mais quentes.  

[00:17:37.95] À medida que a paisagem ao nosso redor muda, também mudam nossas 
prioridades sobre como fornecer cuidados aos pacientes. No modelo ocidental tradicional, esses 
quatro princípios da ética biomédica, geralmente a autonomia, chegam ao topo. E nos Estados 
Unidos, pelo menos, a autonomia prevalece. É uma cultura extremamente-- nós somos uma 



cultura extremamente orientada para a autonomia quando se trata de tomada de decisão médica, 
como eu acho que todos sabemos e sentimos.  

[00:18:11.85] Também valorizamos muito a benevolência, a não maleficência. Mas 
tradicionalmente tem havido pouca ênfase, pelo menos ao lado do leito, na justiça. Então, como 
as decisões de cuidados de um indivíduo podem impactar o atendimento de outros pacientes no 
hospital ou até mesmo de futuros pacientes que estão em casa, mas estão ficando mais doentes e 
podem se apresentar para atendimento na próxima semana.  

[00:18:35.08] Mas com a escassez, essa lente se alarga. O foco muda do paciente individual para 
a comunidade. Estamos, então, nos concentrando mais na justiça, e a autonomia fica em segundo 
plano e pode, em certas circunstâncias, ser completamente anulada.  

[00:18:54.33] Se vários indivíduos estão competindo pelo mesmo recurso, todos desejosos de 
cuidado máximo, mas simplesmente não temos equipe, espaço ou material suficiente para 
fornecer esse cuidado com segurança ao paciente, pode haver circunstâncias em que a decisão 
autônoma do paciente seja anulada para o bem da comunidade. E esse é um lugar realmente 
angustiante e difícil de se estar. E ouvimos despachos, é claro, de todo o mundo sobre como isso 
tem sido desafiador, visto que outros sistemas de saúde foram invadidos.  

[00:19:30.21] A mudança então se concentra em vidas salvas ou anos de vida salvos, 
dependendo do conjunto de valores que você atribui. Mas-- e descreverei novamente qual é a 
diferença entre esses dois paradigmas em um slide futuro. Mas em Minnesota, nossos protocolos 
de triagem se concentrarão no número de vidas que podemos salvar em vez de anos de vida 
salvos.  

[00:20:02.88] Não quero ser irônico sobre isso. Esta não é uma pergunta irônica. Acho que 
muitas pessoas podem sentir ao lado do leito, a qualquer momento, e podem identificar quando 
estamos em um modo de crise. O importante é saber que não se trata de uma chamada feita à 
beira do leito. É uma chamada feita por alguém com uma visão panorâmica, não apenas de nossa 
prática de cuidados intensivos aqui na Mayo, não apenas de nossa prática hospitalar aqui na 
Mayo, ou mesmo em todo o Centro-Oeste, ou mesmo em outros centros de saúde de destino em 
todas as regiões.  

[00:20:41.56] Essas são chamadas feitas por autoridades regionais ou estaduais. Assim, ao 
fornecer informações ao Departamento de Saúde de Minnesota, podemos contribuir para essa 
percepção e declaração de se estamos ou não em uma crise, caso em que nosso padrão de 
atendimento, como mencionei, se desvia oficialmente para mais uma postura de triagem e 
alocação de recursos escassos.  

[00:21:19.05] Antes de chegarmos a esse ponto, suspender ou retirar os tratamentos de suporte 
de vida não deve ocorrer de forma unilateral. É claro que objetivos importantes das conversas 
atuais contextualizadas dentro dos escassos recursos da pandemia ainda são apropriados, sem 
influenciar indevidamente as pessoas ou depender muito do senso de altruísmo das pessoas. 
Queremos que eles ainda sejam capazes de tomar decisões autônomas. Não queremos que os 
indivíduos se sintam coagidos a renunciar às terapias.  



[00:21:53.25] Mas, por outro lado, não devemos reter ou retirar unilateralmente as terapias de 
sustentação da vida de uma forma colcha de retalhos, ou seja, se ainda tivermos ventiladores 
suficientes em um hospital, mas a 10 ou 50 milhas adiante, são ventiladores insuficientes para o 
número de pacientes que precisam deles, então precisamos estar compartilhando recursos de 
forma muito sistemática, para que as pessoas que estão naquela região não sejam prejudicadas.  

[00:22:25.93] Vou fazer uma pausa aqui. Alex, eu acho, tem monitorado o Slido para ver se há 
alguma dúvida ou esclarecimento relacionado a isso antes de fazermos a transição para os 
padrões de crise do tratamento.  

[00:22:39.44] ALEX NIVEN: No momento, não temos nenhuma pergunta listada no Slido. Erin, 
posso fazer uma pergunta, já que você nos deu a oportunidade de parar e pensar sobre as coisas 
por um minuto? Quando se trata de estados que fazem uma ligação informando que estamos em 
uma situação de crise, que nível de cobertura o estado oferece a um profissional individual ou a 
um sistema de saúde durante a transição para um padrão de atendimento inferior ao considerado.  

[00:23:14.36] ERIN DEMARTINO: Estou tão feliz que você trouxe isso à tona, porque iremos 
discutir isso no final da apresentação em termos de você está perguntando sobre a alocação de 
recursos ou recursos trazidos, ou você está perguntando sobre responsabilidade profissional?  

[00:23:29.41] ALEX NIVEN: Eu estava perguntando mais sobre responsabilidade profissional, 
mas certamente ambos poderiam ser levados em consideração.  

[00:23:34.63] ERIN DEMARTINO: Sim. E eu acho que posso falar brevemente sobre os 
recursos que estão sendo mantidos e estão prontos para serem implantados a nível estadual. 
Então deixarei o resto da minha resposta para mais tarde, quando discutir a responsabilidade 
profissional.  

[00:23:52.90] Muitos de vocês podem ter ouvido as notícias e entender que existe um estoque 
nacional estratégico que contém um certo número de ventiladores de transporte. Além disso, 
nosso estado tem trabalhado arduamente para adquirir ventiladores de transporte ou outro tipo de 
ventiladores e recursos rudimentares, máscaras, luvas e medicamentos, etc.  

[00:24:17.42] E assim, estaríamos procurando um híbrido de apoio, tanto de recursos federais 
quanto de recursos estaduais, para ajudar os sistemas de saúde individuais que estão se 
encontrando muito sobrecarregados em termos de um determinado, digamos, fornecimento, ou 
mesmo pessoal. Portanto, pode haver enfermeiras ou médicos da FEMA que vêm ao local onde 
há um ponto quente-- e isso já aconteceu em outras regiões do país-- para dar mais ajuda.  

[00:24:57.13] E, então, podemos falar mais longamente sobre a responsabilidade em alguns 
minutos. Mas este é um formato incomum para uma palestra sobre ética e, normalmente, esses 
são tópicos bastante controversos e geram muita conversa e reflexão. E eu agradeço que vocês 
escrevam perguntas, ou se eu disser algo que não caia bem para vocês, adoraria ouvir. Mas, por 
enquanto, vou continuar.  



[00:25:22.06] ALEX NIVEN: Erin, posso apenas-- há uma pergunta que acabou de surgir. 
Portanto, esta pergunta diz: por que precisamos de uma crise para espalhar as necessidades de 
tratamentos entre os hospitais? Por que os pacientes sem seguro não são enviados 
proporcionalmente a Rochester para atendimento normal? Ou por que os pacientes sem seguro 
não são enviados proporcionalmente a Rochester para atendimento normal? Essa é a questão. 
Não tenho certeza se posso falar sobre a proporcionalidade de pacientes não segurados versus 
não segurados que vêm a Rochester, mas acho que talvez eu lhe faça essa pergunta.  

[00:25:58.17] ERIN DEMARTINO: Não, esse é um excelente ponto. Não precisamos 
necessariamente de uma declaração de crise para ajudar nossos vizinhos. E, de fato, já vimos isso 
em nosso próprio consultório na semana passada, onde estivemos atendendo pacientes que de 
outra forma estariam internados em unidades de terapia intensiva da região metropolitana, por 
causa do clima na região metropolitana e sua capacidade de surto nas próprias UTIs.  

[00:26:26.46] É um ponto excelente e muito importante para os hospitais de toda a região se 
ajudarem. E faz parte da estratégia de mitigação não chegar a um modo de crise e tentar 
continuar a dimensionar nossas próprias operações para ajudar nossa comunidade como um todo. 
Então, quando olhamos para os padrões de crise de atendimento, houve uma espécie de 
florescimento de pesquisas na literatura nesta área em 2009 para-- não é uma coincidência-- 
durante a epidemia de H1N1.  

[00:27:03.11] E o Instituto de Medicina divulgou esses princípios éticos que devem ser as bases 
para qualquer situação de triagem e padrões de crise de atendimento. Isso inclui justiça, 
administração de recursos, transparência-- e vamos voltar a isso-- consistência em todos os 
sistemas de saúde. Proporcionalidade, portanto, não reagir exageradamente a uma situação e 
começar a racionar os cuidados antes de chegarmos ao modo de crise, mas também não reagir de 
forma insuficiente e apenas continuar a fornecer os cuidados normalmente. Responsabilidade. E 
então, é claro, o que todos nós sentimos é o dever de cuidar, o dever de responder.  

[00:27:48.09] Quero contar a vocês um pouco sobre os esforços dos quais fiz parte no estado de 
Minnesota, apenas para que vocês entendam que coisas extraordinárias estão realmente 
acontecendo em Minnesota e que vêm acontecendo há meses para nos preparar para o caso de 
mudarmos para o modo de atendimento em caso de crise. Existe um grupo formado por 
especialistas em ética, advogados, professores de saúde pública, assistentes sociais, capelães, 
grupo muito heterogêneo, inclusive médicos, chamado Minnesota Ethics Collaborative, 
COVID's Ethics Collaborative.  

[00:28:26.44] E em paralelo a isso está um grupo de trabalho do compacto de cuidados 
intensivos que começou apenas com os grupos de cuidados críticos da região metropolitana e 
agora tem representação de todos os sistemas hospitalares no estado de Minnesota. E esse grupo 
é principalmente intensivo, pois há alguns médicos de cuidados paliativos que também 
participam dessas ligações. E os grupos compartilham uma infraestrutura e estrutura 
organizacional e têm alguma comunicação bidirecional por meio do Departamento de Saúde de 
Minnesota e da Associação de Hospitais de Minnesota. E há alguns de nós que participam de 
ambos. E tenho participado de ambos desde o início.  



[00:29:12.08] Então, Minnesota desenvolveu uma estrutura ética baseada no trabalho que 
fizemos como estado em 2009 para o projeto de ética pandêmica que foi baseado no 
Departamento de Saúde de Minnesota e nos especialistas em ética da Universidade de 
Minnesota. E esses princípios são muito importantes. Eles foram informados por muitas 
pesquisas de envolvimento da comunidade. E dissemos, como comunidade, que tomaríamos 
decisões de alocação sem referência a sexo, identidade de gênero, orientação sexual, religião, 
cidadania, status de imigração, ficha criminal, capacidade de pagamento, deficiência e idade.  

[00:29:56.17] Portanto, à primeira vista, parece uma lista muito importante e justa. Mas acho que 
você provavelmente já sabe pela cobertura, tanto na área médica quanto na mídia, na literatura 
médica e na mídia, que essas questões sobre deficiência e idade tornaram-se áreas muito 
importantes para conversas e exploração. E vou me aprofundar nisso nos próximos slides.  

[00:30:33.34] Então, esses grupos começaram a segurar nossos diferentes protocolos de triagem 
que estávamos criando e, em um sentido orgânico, em cada sistema de saúde, estávamos olhando 
para a situação que estávamos enfrentando e tentando escrever nossos próprios protocolos de 
triagem para lidar com essa pandemia específica. E nós os comparamos uns com os outros, 
procuramos temas comuns, procuramos áreas em que eles conflitavam e, ao longo de vários 
meses, geramos um conjunto compartilhado de padrões de triagem.  

[00:31:08.04] E isso é extremamente importante. Porque você não quer que as pessoas, digamos, 
se você usar a área metropolitana como exemplo, se apresentem a um hospital e o sujeitem a um 
grupo de critérios de triagem, mas sejam capazes de dirigir 10 minutos na estrada e ter um 
conjunto completamente diferente de critérios de triagem, onde em um lugar você pode receber 
ofertas de terapias de suporte de vida, e no outro lugar você seria submetido à triagem para 
receber apenas cuidados de suporte. Por isso, é importante que nos harmonizemos com o melhor 
de nossa capacidade entre os sistemas de uma região. E este tem sido um trabalho muito difícil 
para chegar a um consenso, e temos uma versão preliminar muito madura de um documento de 
triagem que foi compartilhado com a equipe científica consultiva do governador Walz e com o 
comissário de saúde do estado.  

[00:32:06.56] Então, como atribuímos a priorização de triagem? Como descobrimos quem obtém 
quais recursos? Portanto, é claro que sua condição médica influencia essa decisão, porque todos 
os que chegam não têm a mesma chance de se beneficiar de um recurso escasso como um leito 
de UTI.  

[00:32:28.81] Os componentes de como descobrir e atribuir uma pontuação geralmente incluem 
o que é suposto ser uma medida objetiva, como a pontuação SOFA, a Avaliação Organizacional 
Funcional Sequencial. Ela também incorpora a consideração de se os pacientes têm 
comorbidades, qual é o peso dessas doenças e, especificamente, estamos olhando para doenças 
que provavelmente afetarão sua sobrevida em seis meses.  

[00:32:59.57] E seis meses não é um acidente, isso é, eles atendem aos critérios do hospício. E se 
sim, então eles receberiam uma despriorização. Eles seriam aumentados, o que significa que 
teriam uma pontuação mais alta e, portanto, seriam classificados em um grupo de pacientes com 
menor probabilidade de receber um recurso escasso.  



[00:33:20.22] Nós também-- e isso é diferente. Nós divergimos de alguns estados porque 
olhamos proativamente a duração prevista da estadia. Então, um paciente admitido por edema 
pulmonar, onde esperamos que seu tempo de internação, pelo menos na UTI, não dure uma 
semana ou mais, como um paciente com COVID-19, seria relativamente priorizado.  

[00:33:48.08] Devo apoiar e ser transparente sobre o fato de que esses critérios se aplicam a 
qualquer paciente que precise de cuidados intensivos, não apenas aos pacientes que estão lá por 
causa da patologia prevalecente da pandemia. Pacientes com overdose, pacientes com 
insuficiência cardíaca, anafilaxia e qualquer outro paciente que necessite de cuidados intensivos 
estariam sujeitos ao mesmo conjunto de critérios.  

[00:34:22.69] E o sistema de pontuação, a pontuação composta que acabei de descrever ajudaria 
a designar os pacientes em uma categoria de priorização com bom prognóstico, indivíduos de 
baixa prioridade, talvez um prognóstico tão bom que eles nem mesmo realmente precisam de um 
leito de UTI. Em circunstâncias normais, poderíamos admiti-los para observação, mas, neste 
caso, nós os enviaríamos para um andar.  

[00:34:49.96] E o grupo azul, também é importante enfatizar que não excluímos 
prospectivamente muitas pessoas do recebimento de uma pontuação. Mas os pacientes que 
recebem a pontuação mais alta, os pacientes mais doentes, especialmente se eles estão, digamos, 
sendo ressuscitados ativamente com RCP, ou estão em um estado vegetativo persistente, ou algo 
apenas onde estão nas margens muito extremas de um indivíduo que receberia até terapia 
intensiva dentro dos padrões convencionais, esses pacientes acabariam no grupo azul e 
receberiam a menor prioridade para ter um leito de UTI. Portanto, eles não são excluídos da 
consideração de cuidados, mas são despriorizados de uma forma extrema.  

[00:35:42.85] Eu direi que não temos apenas eu, muitas pessoas que têm trabalhado neste campo 
nos últimos meses, dúvidas significativas. E vou ser honesto sobre isso, sobre a forma como 
podemos fazer a triagem de pessoas em 2020. SOFA não tem sido tradicionalmente usado para 
uma triagem em grande escala. Na verdade, não foi validado prospectivamente.  

[00:36:08.53] Temos que decidir como sociedade e como região qual é o resultado quando 
dizemos quem se beneficiaria com a terapia intensiva. Qual é o resultado que estamos 
procurando? No momento, a definição é realmente sobrevivência até a alta hospitalar.  

[00:36:24.58] Não estamos olhando para a sobrevivência de 10 anos. Esse é o indicador certo? 
Não sei. Existe controvérsia nessa área. Serei honesto sobre isso. Mas também existem 
preocupações sobre os direitos das pessoas com deficiência, iniquidades de saúde que começam 
a surgir conforme você tenta projetar e incerteza do prognóstico, conforme você começa a 
projetar mais e mais no futuro sobre o que pode ser a sobrevivência de 5 ou 10 anos de alguém.  

[00:36:57.63] Finalmente, a fim de formular uma pontuação SOFA ou para compreender o fardo 
da doença de uma pessoa, há uma quantidade substancial de julgamento clínico para fazer essas 
determinações e atribuir essas pontuações. Até mesmo uma pontuação SOFA que pareça, no 
início, uma medida limpa e objetiva. Em primeiro lugar, a pontuação SOFA que é gerada pela 



Epic e muitos dos sistemas de saúde em nosso estado usam isso, até recentemente, emitindo uma 
pontuação SOFA que tratava um valor ausente como normal.  

[00:37:39.93] Então SOFA inclui bilirrubina. Se a bilirrubina do paciente não tivesse sido 
verificada nas 24 ou 72 horas anteriores, ele teria função hepática normal, mesmo que não 
tivesse função hepática normal. Da mesma forma, ele incorpora a pontuação de coma de 
Glasgow.  

[00:37:58.17] Bem, isso é uma coisa realmente difícil de avaliar quando você tem um paciente 
que está profundamente sedado porque está em SDRA. E, portanto, estamos usando essas 
pontuações não apenas para atribuir prioridades e camas para pacientes que estão esperando por 
recursos da UTI, mas também para considerar a realocação de pacientes que estão na UTI por 
um tempo, receberam um ensaio com tempo limitado e estão ou não está melhorando ou até 
mesmo piorando. Por isso é importante pensar como poderíamos medir objetivamente esses 
parâmetros para pacientes que estão entrando e se apresentando pela primeira vez, mas também 
que consomem recursos na UTI de forma contínua. Da mesma forma, de quem é o julgamento 
que estamos confiando para determinar se alguém tem uma carga suficiente de doenças 
comórbidas que teria elegibilidade para hospício.  

[00:39:00.25] No entanto, há um enorme valor em harmonizar nossos esforços com os nossos 
vizinhos regionais. E eu direi, nossa comunidade nacional em cuidados intensivos, e nossa 
comunidade internacional, cerca de 90% dos protocolos de triagem que eu vi, SOFA é a espinha 
dorsal. Portanto, o SOFA tem falhas, mas o SOFA é tão uniforme quanto agora, em 2020.  

[00:39:25.67] E as equipes estão trabalhando rapidamente para desenvolver melhores modelos 
preditivos, mas, no momento, nós-- SOFA é o melhor que temos e temos que confiar nisso. Mas 
compreender nossas dúvidas sobre esse sistema de pontuação nos fez, como intensivistas, 
especialmente, pressionar ainda mais o papel do julgamento clínico aqui e ter pessoas com 
experiência em cuidados intensivos, ajudando a tomar decisões e comparar pacientes que podem 
ter a mesma pontuação no papel, mas podem ser muito diferentes quando você começa a se 
aprofundar no gráfico e entender as informações sobre suas comorbidades e a trajetória de sua 
doença.  

[00:40:15.12] Portanto, existem algumas populações que merecem consideração adicional. Isso 
inclui crianças, mulheres grávidas, pessoas com deficiência, pessoas historicamente carentes. E 
também mencionarei brevemente aqui, trabalhadores essenciais. Então, tem havido propostas em 
todo o país, em todo o mundo, para priorizar os trabalhadores da saúde nos sistemas de triagem, 
de forma que eles estivessem sendo empurrados, senão para a frente da fila, mais para cima na 
fila, tanto como uma recompensa por sua bravura em fornecer cuidados em circunstâncias 
difíceis com risco substancial para si mesmos, mas também há um argumento que é descrito na 
literatura ética como valor instrumental.  

[00:41:06.93] Então, salvar a vida de um profissional de saúde pode permitir que, no futuro, mais 
indivíduos na pandemia sejam salvos. Você não pode necessariamente usar o mesmo argumento, 
lembre-se, em um evento com vítimas em massa, onde a pessoa que sobrevive porque recebeu 
cuidados na UTI não seria capaz de se virar imediatamente e cuidar dos outros indivíduos que 



foram despriorizados. Mas, em uma pandemia que se estende por meses, é concebível que uma 
pessoa que é profissional de serviços de saúde ou faz parte de uma equipe de saúde possa 
retornar à força de trabalho e continuar a ajudar o bem geral da população.  

[00:41:46.34] Eu aludi a isso antes. No início, com diferentes instituições de saúde 
compartilhando seus protocolos de triagem, houve um impulso para essa consideração do estágio 
do ciclo de vida. Portanto, os indivíduos mais jovens recebem uma prioridade mais alta porque 
salvar suas vidas significaria mais anos de vida de benefício desses recursos de cuidados 
intensivos. Um jovem de 20 anos, mesmo que gravemente doente, se sentisse que esse jovem de 
20 anos tem uma boa chance de recuperação com a aplicação de terapias de suporte de vida 
versus salvar dois de 80 anos, você poderia imaginar que o jovem de 20 anos pode ter mais 70 
anos de vida para viver, e os dois de 80 anos não teriam mais 70 anos de vida para viver.  

[00:42:40.80] Conforme isso evoluiu, é aqui que a advocacia pessoal realmente influenciou as 
políticas. E a advocacia pessoal não apenas de grupos de deficientes e de direitos humanos, mas 
também de indivíduos que processaram governos nos governos estaduais de suas regiões que 
endossaram políticas que priorizam esse conceito de anos de vida sobre as vidas individuais. E 
assim o pêndulo nos últimos meses balançou, pois nove estados, acredito, enfrentaram 
reclamações de direitos civis por meio do HHS, do Office of Civil Rights e/ou ações judiciais 
contra instituições ou estados individuais que endossaram abordagens que priorizam anos de vida 
sobre o número individual de vidas salvas.  

[00:43:39.63] Da mesma forma, acho importante reconhecer aqui como profissão, talvez até 
como uma sociedade, mas certamente como uma profissão, que há uma variedade muito grande 
de literatura que apoia o fato de que subestimamos consistentemente a vida de pessoas com 
deficiência. Então algumas pessoas argumentaram que talvez não devêssemos olhar para os anos 
cronológicos de vida. Alguém tem 80 anos, talvez devêssemos olhar sua situação funcional.  

[00:44:16.05] Então você entra nesta situação muito difícil, quando o status funcional também 
pode ser influenciado pela deficiência que não tem impacto na probabilidade de sobrevivência de 
alguém a longo prazo. E então há esse tipo de cabo de guerra que comecei a observar entre o 
preconceito e a capacidade, e tem sido muito bem escrito sobre isso. Tenho algumas referências 
no final deste slide-- fico feliz em fornecer mais-- em torno dessa tensão.  

[00:44:49.53] Mesmo antes dos eventos das últimas semanas, isso era uma alta prioridade na 
Mayo e em todo o estado de Minnesota. E quero que você saiba que a atenção para mitigar o 
racismo sistêmico foi adicionada desde o início de nossos grupos de trabalho. A compreensão de 
que o peso da doença comórbida é influenciado pelo acesso dos indivíduos aos cuidados de 
saúde e que eles não podem-- indivíduos que foram historicamente privados de direitos civis não 
têm acesso ou podem apresentar-se posteriormente no curso de sua doença.  

[00:45:31.93] Portanto, é muito importante para nós pensarmos sobre as maneiras pelas quais 
nossas políticas futuras influenciam ou potencialmente exacerbam as desigualdades existentes 
em nosso sistema de saúde. Alguns exemplos disso, o relato daltônico sobre o peso da doença 
está tornando mais difícil entender o impacto desproporcional do COVID-19 nas comunidades 
afro-americanas. Mas o que sabemos é que em condados predominantemente afro-americanos, a 



taxa de teste positivo é três a seis vezes maior que a de condados predominantemente brancos. 
Há muitos indicadores que nos permitiriam entender que essas não são apenas preocupações 
teóricas, mas são reais e estão se materializando à medida que esta pandemia avança.  

[00:46:32.55] Nenhuma palestra de manejo de emergência estaria completa sem fazer referência 
a Dwight Eisenhower. Ele é muito citado nesses círculos. E acho que vale a pena afirmar que o 
esforço que foi feito na Mayo e também em toda a nossa região, para a consideração que entrou 
em nosso planejamento para um padrão de atendimento de crise potencial, é inestimável e que 
temos que ser ágeis, e podemos precisamos mudar nossa postura rapidamente, pois enfrentamos 
condições mais austeras. Mas o fato de termos estabelecido essas relações de trabalho com 
nossos parceiros em todo o estado e de termos estratégias de comunicação agora para nos 
comunicarmos com o Departamento de Saúde, compartilhar recursos, agrupar recursos etc., isso 
é inestimável.  

[00:47:26.19] Alguns breves pontos sobre a implementação de um padrão de atendimento de 
crise. Como isso ficaria? Em primeiro lugar, se atingimos um padrão de atendimento de crise, 
você deve buscar comunicação, não apenas de dentro de nossa instituição, mas das autoridades 
estaduais, aos profissionais médicos, mas também aos pacientes e suas famílias e à comunidade 
em geral, divulgando como as coisas estão mudando e o que devem esperar. E esses planos estão 
em andamento e estão sendo escritos, e eu estive envolvido em parte desse trabalho, apenas para 
ser implantado se realmente alcançássemos ou estivéssemos chegando ao ponto em que parecia 
que íamos atingir um padrão de crise.  

[00:48:08.64] É extremamente importante entender que não estaríamos esperando que a equipe 
de leito fizesse a triagem de recursos para seus próprios pacientes. Estaríamos procurando 
implantar equipes de triagem multidisciplinares independentes que poderiam incluir UTI fora de 
serviço ou enfermeiras de pronto-socorro, médicos de UTI fora de serviço ou médicos de 
emergência e PPAs, também especialistas em ética e representantes de diversidade e inclusão. 
Novamente, isso faz parte do nosso plano desde o início desses processos de planejamento.  

[00:48:44.97] É importante que haja um processo de apelação no caso de uma decisão de triagem 
feita para, digamos, prejudicar ou mesmo permitir que um paciente continue a receber cuidados 
contínuos que não se enquadram bem com a equipe da UTI, que há um processo de apelação por 
meio do qual a equipe e/ou família podem apelar da decisão a um conselho de revisão 
secundário. E da mesma forma, é importante que haja supervisão de uma forma muito 
sistemática e documentação de como os pacientes são examinados e triados, para que possamos 
ter certeza de que estamos aderindo a esses princípios elevados que estabelecemos. Vou parar 
para talvez fazer uma pergunta, Alex, se houver alguma. Caso contrário, posso falar sobre estes o 
risco profissional e pessoal.  

[00:49:34.60] ALEX NIVEN: Há várias perguntas que surgiram enquanto você falava. E acho 
que aquela no topo é particularmente oportuna em relação ao seu último slide. O comentário foi 
que o indivíduo sentiu que se comunicar com os parentes dos pacientes sobre decisões, como 
suspender a RCP devido à limitação de recursos, será o mais desafiador. Você tem alguma 
recomendação sobre como transmitir informações confidenciais, especialmente se estiver 



pensando em intensivistas fora de serviço como parte de uma equipe de triagem potencialmente 
envolvida nesse processo?  

[00:50:06.70] ERIN DEMARTINO: Sim. E obrigado por essa pergunta. Estamos trabalhando 
para implantar também equipes de comunicação que comunicariam os resultados das decisões de 
triagem aos pacientes e familiares, de modo que a carga não seja, idealmente, colocada sobre os 
ombros de seus profissionais de leito. É claro que convidaríamos e encorajaríamos os 
profissionais de serviço à beira do leito a participarem dessas conversas difíceis se quisessem ou 
se isso fosse benéfico. E pode muito bem ser, porque eles teriam um relacionamento terapêutico 
com o paciente e a família, em oposição a uma espécie de interação de novo.  

[00:50:46.81] Mas, de importância crucial, não estaríamos contando principalmente com os 
profissionais de leito para entregar esse tipo de notícia ruim que vem da política de triagem 
institucional. Portanto, quero finalmente tomar um momento para reconhecer a tensão que 
enfrentamos como força de trabalho de cuidados intensivos entre o risco pessoal e a obrigação 
profissional. Você notará que eu não-- esta é uma referência de imagem ou uma fonte de 
imagem, mas esta não é uma referência de literatura médica, porque eu realmente não encontrei 
uma boa literatura que aborde o conjunto específico de desafios com os quais lidamos em nosso 
campo.  

[00:51:32.06] Eu acho que muitas pessoas que escolheram uma carreira no mundo dos cuidados 
intensivos sabiam que enfrentamos, digamos, um risco aumentado de uma infecção pelo sangue 
ou violência contra nós no local de trabalho, e entenderam isso, mas não nos alistamos para 
trocar nossas vidas pela vida de nossos pacientes. Certo? E em um mundo no qual há 
preocupações com a escassez de equipamentos de proteção para nos proteger enquanto 
prestamos cuidados durante a pandemia, essas tensões são muito reais e são muito individuais. E 
dependem muito dos próprios riscos do indivíduo, tanto do seu próprio estado de saúde, mas 
também do estado de saúde de outras pessoas que dependem deles.  

[00:52:21.70] E, assim como é discriminatório, falamos sobre discriminação em torno da idade e 
deficiência, não é possível, legalmente, que seus supervisores entrem em contato com você 
individualmente e garantam que você está apto para o serviço, mas cabe a você pensar sobre 
esses riscos que está correndo, garantir que se sente seguro, conversar com seus supervisores 
sobre acomodação se não o fizer. E quero reconhecer isso, porque sei que todos nós estamos 
enfrentando um tipo diferente de risco, e ninguém neste grupo, quando decidiu ingressar nessa 
profissão, estava se alistando para estar no Serviço Secreto e trocar nossas vidas pela vida de 
outra pessoa.  

[00:53:11.95] Quero apenas encerrar falando um pouco sobre a responsabilidade. Portanto, isso é 
pertinente à pergunta de Alex sobre a responsabilidade civil e criminal que os profissionais de 
saúde enfrentam quando prestamos atendimento em modo de crise. Há um precedente no modo 
de crise de indivíduos que estão seguindo os padrões de crise de atendimento sendo processados 
civilmente, enfrentando processos civis por negligência, imperícia, movidos por sobreviventes de 
pacientes que morreram. E eles precisam provar um desvio do padrão de atendimento, por isso é 
extremamente importante que, como região, sigamos e concordemos com um protocolo de 
triagem.  



[00:54:07.75] Da mesma forma, há um precedente para acusações criminais a serem movidas por 
homicídio por não intervenção ou por retirar e realocar um recurso de um indivíduo sob um 
padrão de crise. Os profissionais de saúde têm sido denunciados pelo Ministério Público por 
homicídio culposo, ou mesmo doloso, dependendo da certeza da morte, quando o recurso é 
retido ou retirado. Então, não é minha intenção causar medo em seus corações. Alex Azar, que é 
o secretário do HHS, escreveu no início deste ano uma carta aberta a todos os governadores, 
incluindo ao governador Walz, pedindo variações nas proteções de responsabilidade existentes 
para proteger os profissionais de saúde que prestam atendimentos em uma crise.  

[00:55:06.83] Tem havido várias abordagens para isso. Os governadores de alguns estados 
emitiram ordens executivas, protegendo os profissionais de saúde. Alguns realmente escreveram 
recomendações específicas para o COVID ou proteções de responsabilidade. Minnesota 
atualmente não tem proteções de responsabilidade para indivíduos que prestam cuidados fora do 
padrão de atendimento. Dito isso, se todo o nosso estado mudar de atendimento convencional 
para um padrão de atendimento de crise, presumivelmente os profissionais estariam cobertos por 
essas proteções de responsabilidade existentes. Mas saiba que a Minnesota Hospitals Association 
e o MMA estão trabalhando muito, fazendo muito lobby por proteção adicional, autorizada tanto 
pelo legislativo quanto pelo governador.  

[00:56:01.29] Então, em resumo, à medida que avançamos para um padrão de atendimento de 
crise, nossas obrigações mudam do indivíduo para a população. Precisamos ficar de olho na 
equipe, no espaço e nos suprimentos. A declaração de um padrão de atendimento de crise 
realmente acontece em nível regional, e a partir de um órgão governamental.  

[00:56:24.03] Precisamos garantir que nossos protocolos de triagem sejam equitativos, sejam 
proporcionais à situação e sejam comunicados de forma transparente às pessoas que prestam os 
tratamentos de saúde, aos indivíduos que recebem os tratamentos de saúde e à comunidade como 
um todo. Por fim, gostaria de reconhecer o delicado equilíbrio entre risco pessoal e profissional, 
tanto nosso desafio físico quanto o risco de responsabilidade.  

[00:56:53.14] Se você ler um artigo de todas as referências que listei no meu slide, este seria o 
único. E é particularmente importante, eu acho, nas últimas semanas. É sobre a desigualdade nos 
padrões de atendimento em crise. Portanto, eu recomendo fortemente esta referência.  

[00:57:13.02] ALEX NIVEN: Erin, muito obrigado por uma conversa fantástica. E eu acho que 
apenas para falar sobre seu último ponto, houve uma pergunta que surgiu durante sua 
apresentação com relação a por que a estrutura ética de Minnesota não menciona raça. Acho que 
provavelmente foi uma omissão no primeiro slide que você teve, já que tratou disso mais tarde.  

[00:57:31.56] ERIN DEMARTINO: Sim. Foi uma omissão no primeiro slide. Sim. Sim.  

[00:57:36.00] ALEX NIVEN: Há duas perguntas interessantes aqui, e reconheço que faltam 
apenas quatro minutos. Vou apenas destacar para quem não está no chat que o código do CV de 
hoje é VOFNUP, VOFNUP.  



[00:57:53.97] Então, duas perguntas aqui que eu acho interessantes e talvez sobrepostas, mas um 
pouco fora da sua discussão. A primeira pergunta é como um indivíduo deve equilibrar a pressão 
que os profissionais podem sentir nas mídias sociais e públicas em relação às estratégias 
recomendadas, mas talvez não baseadas em evidências, e como você evita tomar decisões que 
não são necessariamente as melhores práticas, mas que tem funcionado bem para os outros. 
Estou interessado em sua estrutura ética para essa pergunta.  

[00:58:29.11] ERIN DEMARTINO: Essa é uma pergunta excelente, e você realmente apontou 
uma pergunta para um projeto de pesquisa que acabei de apresentar ao IRB. Porque acho que é 
uma excelente pergunta individual sobre como, quando as apostas são tão altas e uma doença 
altamente fatal com a qual estamos-- e estamos vendo um ataque de informações e de qualidade 
variável, com que rapidez devemos mudar nosso prática em resposta a isso, eu acho. E eu acho 
que nossa postura na Mayo continua a ser uma postura comedida, que estamos interessados em 
olhar para a inovação e estudá-la o mais rápido possível, mas tentando ser medidos e 
equilibrados, e olhar para a base de evidências, em vez de seguir relatórios anedóticos de 
benefício.  

[00:59:30.70] ALEX NIVEN: E a última pergunta que tenho aqui também é realmente 
desafiadora, que é quando você está em uma situação de emergência, em um modo de crise, 
como você emprega aquela estrutura de triagem incrivelmente ordenada, mas relativamente 
complexa que você descreveu, em vez de apenas confiar em princípios fundamentais para manter 
um seguro de responsabilidade.  

[00:59:54.58] ERIN DEMARTINO: Na verdade, essa é uma pergunta simples. A resposta é que 
você erra do lado da vida. Assim, você salva uma vida e sempre pode reavaliar depois de dizer, 
intubou um paciente, você o está ensacando. E você tem que entender o que vai fazer com aquele 
paciente daquele ponto em diante. Você erraria por salvar uma vida, e então invocamos nossos 
procedimentos de triagem. Então seria assim que lidaríamos com esse tipo de emergência.  

[01:00:23.79] ALEX NIVEN: Bem, muito obrigado, Erin. Realmente uma apresentação incrível 
e acho que um resumo de alto nível do que vou especular são centenas de horas de trabalho de 
sua parte ao longo dos últimos meses, tendo apenas uma pequena janela para alguns do trabalho 
que você vem fazendo. Muito obrigado por esta apresentação incrível.  

[01:00:45.73] Vou mencionar que houve um outro comentário com relação a outros membros da 
comunidade da Mayo que potencialmente se beneficiam com esta apresentação, incluindo 
profissionais de cuidados não críticos também. E eu suspeito que suas atenções e trabalho 
também serão de interesse significativo para outros grupos dentro da instituição e da empresa. 
Com isso, encerraremos esta sessão de Grand Rounds de terapia intensiva. Muito obrigado por 
ingressar e participar. E mais uma vez, obrigada Erin, pela ótima conversa.  

[01:01:20.33] ERIN DEMARTINO: Obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado pelas 
ótimas perguntas.  


