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RESUMO 
 

A pesquisa teve por objetivo identificar a representação social de vida 
sustentada por enfermeiros e formandos em enfermagem em uma universidade 
privada do município do Rio de Janeiro, a partir de um dilema ético: a recusa 
de transfusão sanguínea. Participaram da pesquisa 35 enfermeiros e 16 
acadêmicos de enfermagem. A questão-chave foi: “Diante da recusa do 
paciente em ser submetido a transfusão sanguínea em situações de 
emergência por motivos religiosos, qual seria a sua atitude?”. Os participantes, 
diante da possibilidade de postergar o procedimento transfusional (a) 24 
partipantes (total de 51) decidiram atender a vontade do paciente sem discutir 
com a equipe multiprofissional sobre a decisão; (b) 09 partipantes decidiram 
atender a vontade do paciente  transferindo/discutindo com a equipe 
multiprofissional a decisão; (c) 18 dos 51 participantes decidiram realizar o 
procedimento independentemente da vontade do paciente. Quando não existia 
a possibilidade de discutir com a equipe multiprofissional, predominou (22 em 
39) a atitude de atender o desejo do paciente, aqui não se observou a 
influência da experiência profissional nesta tomada de posição (atitude). As 
representações acerca da vida, quando foi impossível discutir o dilema, 
divergem (a) 17 partipantes que afirmam exclusivamente o orgânico e (b) 22 
partipantes que sustentam o transcendental ou espiritual, tal como a dos 
pacientes que recusam a transfusão. Tratar do dilema transfundir ou não diante 
da recusa do paciente requer a compreensão de que não há solução lógica, 
uma vez que depende da tomada de posição ou atitude a respeito da vida 
assumida pelos envolvidos na situação. Sugerimos, como resultado da 
pesquisa, que os dilemas éticos sejam o eixo da disciplina Bioética para que os 
estudantes desenvolvam as suas habilidades argumentativas diante das 
prescrições, as quais se apresentam como verdades em si e por si (absoluto), 
o que não favorece as suas decisões nas situações dilemáticas.  

 
Palavras-chave: Dilemas éticos; Bioética; Representações Sociais de 
Vida; Educação de Enfermeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The research aimed to identify the social representation of life supported by 
nurses and nursing graduates in a private university in the city of Rio de 
Janeiro, based on an ethical dilemma: the refusal of blood transfusion. Thirty-
five nurses and 16 nursing students participated in the study. The key question 
was: "Given the patient's refusal to undergo blood transfusion in emergency 
situations for religious reasons, what would be their attitude?" The participants, 
faced with the possibility of postponing the transfusion procedure (a) 24 
participants (total of 51) decided to attend to the patient's wishes without 
discussing with the multiprofessional team about the decision; (b) 09 
participants decided to meet the patient's wishes by transferring / discussing 
with the multiprofessional team the decision; (c) 18 of the 51 participants 
decided to perform the procedure independently of the patient's wishes. When 
there was no possibility of discussing with the multiprofessional team, the 
attitude of fulfilling the patient's wishes prevailed (22 out of 39), here the 
influence of professional experience in this positioning (attitude) was not 
observed. The representations about life, when it was impossible to discuss the 
dilemma, diverge (a) 17 participants who claim exclusively the organic, and (b) 
22 supporters who support the transcendental or spiritual, such as patients 
refusing transfusion. Dealing with the dilemma whether or not to confront the 
patient's refusal requires the understanding that there is no logical solution, 
since it depends on the position or attitude toward the life assumed by those 
involved in the situation. We suggest, as a result of the research, that ethical 
dilemmas are the axis of the Bioethics discipline so that students develop their 
argumentative abilities before the prescriptions, which present themselves as 
truths in and of themselves (absolute), which does not favor the Their decisions 
in dilemma situations. 

 
Keywords: Ethical dilemmas; Bioethics; Social Representations of Life; 
Nursing Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

A motivação para pesquisar o tema tem origem nas diversas situações 

dilemáticas entre atender a vontade do paciente e respeitar as normas 

envolvidas na prática profissional do enfermeiro. Em meus 15 anos de 

trabalhos nos setores de emergência de unidades hospitalares, ambulâncias 

que prestam serviços emergenciais em residências e em vias públicas, e 

professor em centros de treinamento de emergência, graduação em 

enfermagem e pós graduação em emergência, sempre se põe aquele dilema. 

Os pacientes cada vez mais conhecem os seus direitos, o que requer que 

a formação do enfermeiro acompanhe essa mudança, reduzindo cada vez mais 

a supremacia do profissional de saúde em detrimento da vontade do paciente. 

Tenho observado, em minha prática, a dificuldade de alguns profissionais de 

enfermagem lidarem com as situações dilemáticas, nas quais as motivações do 

paciente são antagônicas às defendidas pelo enfermeiro. Provavelmente parte 

desses problemas poderia ser minimizado se durante a sua formação as 

discussões sobre temas polêmicos fossem estimuladas adequadamente pelos 

professores. 

Inúmeros são os procedimentos nos quais o paciente pode os recusar 

desde uma simples infusão de um medicamento em sua veia até uma 

transfusão sanguínea. O paciente quando recusa a ser submetido a transfusão 

sanguínea, mesmo em situações de emergência para atender os preceitos da 

sua religião revela a sua representação de vida, que é diverso do normalmente 

ensinado nas graduações de enfermagem. Para o paciente a “vida espiritual” 

difere em valores e conceitos da vida “orgânica”, diferença também respeitada 

e seguida por muitos profissionais de enfermagem. Pessini (2005), entende 

que a pessoa deve ser o único juiz da sua dignidade, o único protagonista na 

decisão sobre o processo de vida e morte em que esteja envolvido. 

O maior exemplo que temos de recusa do procedimento transfusional 

independentemente da gravidade do quadro de saúde envolve os seguidores 

da religião Testemunhas de Jeová (TJ), que entendem estarem 

desobedecendo a Deus no caso de serem transfundidos mesmo em situações 

de emergência, deixando claro que o seu conceito sobre o que vem a ser “vida” 
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e “morte”, é diferente daqueles que normalmente os profissionais de saúde 

desconhecem ou não compreendem. 

No setor de emergência, em muitos momentos o enfermeiro deve 

posicionar-se o mais rapidamente possível quando da recusa do paciente, 

compreendendo que a sua decisão poderá envolver os aspectos religiosos, 

jurídicos e éticos. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) em dois 

artigos (26 e 27) estabelece proibições ao profissional de enfermagem negar a 

assistência de enfermagem em qualquer situação que envolva emergência ou 

urgência, bem como em situações de risco de morte, o profissional deverá 

atuar independente da vontade do paciente. No entanto, o artigo número 18 do 

CEPE, prescreve que o profissional de enfermagem deve respeitar a vontade 

do paciente. Observamos nas decisões de Tribunais de Justiça Estaduais 1 o 

conflito entre a liberdade de religião e liberdade de escolha do paciente em ser 

submetido a determinado. Argumenta-se que a “vida é um bem maior”, para 

sustentar uma das representações de “vida”, a orgânica.  

Como esse dilema e outros dilemas éticos são apresentados no curso de 

formação de Enfermeiros? Normalmente os temas “Ética” e “Bioética” se 

desenvolvem na disciplina nomeada Ética e Bioética na Enfermagem. O 

objetivo dessa disciplina não apenas procura esclarecer as normas que regem 

a prática profissional do enfermeiro, mas também proporcionar um ambiente de 

discussões, levando o acadêmico a uma prática reflexiva sobre os diversos 

                                                 
1 O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais defende o direito do paciente em não ser 

submetido a transfusão sanguínea por motivos religiosos, exceto nos casos de risco de vida 
ou incapacidade do mesmo em decidir sobre a realização do procedimento. A Sexta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entendeu que é dever do médico e da 
equipe utilizarem todos os meios disponíveis para manter a vida do paciente quando em 
situação de emergência ou iminente risco de vida, independente da vontade do paciente, 
familiares ou demais representantes. Seguindo a mesma linha, a Quinta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entende que o profissional de saúde deve 
empreender todos os procedimentos necessários quando existir iminente risco à vida do 
paciente independentemente da vontade do paciente ou de seus familiares. Por outro lado, a 
Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, defende a 
inexistência do direito do Estado para salvar vidas quando o paciente estando lúcido e capaz 
de expressar a sua discordância quanto a realização de procedimentos que vá de encontro 
com as suas convicções religiosas, especialmente a transfusão sanguínea, desde que a sua 
escolha não viole os direitos sociais ou de terceiros. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso decidiu que a liberdade de crença não se resume à manifestação de 
fé ou liberdade de culto, mas também em seguir as suas orientações e preceitos, devendo a 
administração pública respeitá-los. 
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dilemas éticos presentes no trabalho diário. Por exemplo, nos setores de 

emergência das diversas unidades de saúde a equipe de enfermagem, 

formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem, lida com diversas 

situações dilemáticas, desde a recusa pelo medicamento injetável e 

preferência pelo comprimido até a recusa de um procedimento transfusional, 

que será importante para a sua sobrevivência, alegando motivos que o 

profissional deverá, em um curto espaço de tempo, analisar sob a ótica jurídica, 

Ética e religiosa não apenas do paciente, mas também a sua.  

A pressão para decidir de maneira adequada diante de um dilema faz 

com que os atores sociais expressem de maneira clara as suas representações 

acerca da vida, as quais coordenam e condicionam as suas tomadas de 

posição (atitudes) na situação. Como a representação de vida pode ser tanto 

orgânica quanto espiritual ou transcendental, sem que haja meios para decidir 

qual delas é verdadeira, então os atores sociais vivenciam um dilema acima 

sumariado. 

Assim, o objetivo da pesquisa foi o de identificar as representações 

sociais de “vida” por meio de um dilema enfrentado pelos enfermeiros: a 

transfusão de sangue. As representações sociais coordenam e condicionam as 

atitudes ou tomadas de posição dos atores sociais em uma situação que os 

pressionam. Alves-Mazzotti (2008) afirma que o estudo das representações 

sociais possibilita entender como os sistemas de referência são formados e 

como é o seu funcionamento. Tais sistemas são usados para a interpretação 

dos acontecimentos da realidade cotidiana, bem como para a classificação de 

pessoas e grupos. As representações sociais não são apenas opiniões sobre 

algo ou imagem de alguma coisa, mas teorias sui generis acerca de algo, que 

se sustenta em valores e noções que orientam o sujeito segundo o seu 

pertencimento grupal. Desse modo, podemos entender que diante de um 

mesmo dilema a resposta do sujeito será condicionada por seus grupos de 

pertencimento, a qual poderá não ser admitida em outro, uma vez que as 

características existentes entre e nos grupos são dinâmicas (ALVES-

MAZZOTTI, 2008). Um enfermeiro que pertença a uma confissão religiosa 

pode deixar de lado o seu conhecimento científico para justificar, por exemplo, 

a sua recusa ou omissão da ordem judicial para efetuar um aborto (SARVAT, 

2013). Outro enfermeiro pode recusar a livre escolha de tratamento pelo 
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paciente, justificando a sua decisão com base na fisiologia e nas técnicas 

próprias dos atos médicos. Em nenhum dos casos se pode dizer que exista 

uma maneira “verdadeira”, como se fosse um cálculo, pois se trata de um 

dilema ético e a Ética está inteiramente inscrita no âmbito dos juízos de valor 

cujos argumentos são estritamente retóricos, ou seja, o seu valor de 

verossimilhança é dependente dos auditórios (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA; 1996). 

Tendo em vista que o enfermeiro irá deparar-se com dilemas pertinentes 

a sua profissão em seus diversos aspectos, seja no campo religioso, jurídico ou 

ainda relacionado ao Código de Ética Profissional, o presente estudo se 

justifica pela necessidade em discutir e analisar as representações sociais de 

enfermeiros frente ao dilema proposto, como se posicionarão em situações em 

que o tempo está intimamente ligado com a perspectiva de vida do paciente e 

dessa maneira utilizar o estudo para discussões não somente na formação, 

bem como na educação continuada do enfermeiro. 

A pesquisa é relatada em três capítulos, no primeiro apresentamos uma 

revisão da literatura abordando: 1) Ética e Bioética, aprofundando os conceitos, 

objetivos e a sua importância para os profissionais de saúde no exercício de 

suas funções, principalmente quando deparam-se com as discussões de 

natureza Ética, Bioética, religiosa e jurídica; 2) o ensino da Ética e Bioética na 

graduação em enfermagem, tal como a disciplina é normalmente desenvolvida 

na graduação em enfermagem, ou seja, reduzida a entender códigos e normas 

sem a devida motivação para a reflexão dos estudantes; 3) aspectos jurídicos e 

técnicos que envolvem o dilema, apresentando o motivo dos seguidores da 

religião Testemunhas de Jeová ao se negarem em ser submetido ao 

procedimento transfusional e posições jurídicas acerca do dilema; 4) a teoria 

das representações sociais, esclarecendo os seus objetivos e estrutura, sob a 

óptica de alguns dos principais pesquisadores sobre a teoria. No segundo 

capítulo apresentamos a metodologia, destacando o tipo de estudo, local, 

participantes da pesquisa, o instrumento utilizado para a coleta dos dados. No 

terceiro capítulo, apresentamos a análise e discussão, tendo como ponto de 

partida as respostas dos questionários e os argumentos utilizados pelos 

participantes da pesquisa. Foram gerados através de um programa de 

formulários três cadernos com as respostas dos participantes do estudo que 
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estão disponíveis no anexo da dissertação, respeitando a numeração das 

páginas geradas pelo programa e bem como a sua configuração original, 

devido a impossibilidade de edição dos mesmos. 

Esperamos que este estudo possa servir de contribuição nas áreas em 

que o serviço de enfermagem está envolvido, como pesquisa, educação e 

assistência. Na pesquisa, a sua importância está relacionada a discussão e 

ampliação sobre a atuação dos profissionais de enfermagem diante dos 

inúmeros casos que envolvem situações conflituosas; na educação, a 

necessidade de uma preocupação maior com a formação do enfermeiro no 

campo da Ética, fazendo-o refletir sobre os seus atos e não apenas conhecer e 

reconhecer normas e regulamentos e como decorrência de uma melhor 

formação e ampliação de estudos sobre o tema, a assistência prestada pelo 

profissional enfermeiro ficará evidenciada pela preocupação em seu estado 

biopsicossocioespiritual. 

 

Objetivo geral e questões do estudo: 
 

O objetivo geral da pesquisa foi o de investigar as representações sociais 

dos enfermeiros e formandos do curso de graduação em enfermagem sobre a 

vida em uma situação dilemática: a recusa de receber a transfusão de sangue. 

A partir do objetivo geral, as seguintes indagações foram geradas: 

I. Segundo os enfermeiros e formandos de enfermagem quais são as 

crenças, atitudes e sentimentos responsáveis pela recusa da transfusão 

sanguínea? 

II. Qual o conhecimento dos enfermeiros e formandos em enfermagem 

sobre o Código de Ética que rege a sua profissão?  

III. Qual o conhecimento dos enfermeiros e formandos sobre as questões 

jurídicas que envolvem a recusa da transfusão sanguínea por motivos 

religiosos, mesmo em situações de emergência? 

IV. De que maneira essa representação de vida condiciona as práticas dos 

enfermeiros e formandos do curso de graduação em enfermagem? 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 
 
1.1 Ética e Bioética  

 

É inegável que o desenvolvimento das ciências da saúde tem aumentado 

o número de possibilidades de melhorias no atendimento do paciente. No 

entanto podem surgir arbitrariedades durante a sua aplicação, havendo assim 

a necessidade de um aprofundamento que envolva discussões de natureza 

Ética, Bioética, religiosa e jurídica entre os profissionais de saúde, pois 

normalmente deparam-se com dilemas em sua prática profissional. 

De acordo com Padilha (1995), a palavra Ética é de origem grega e 

significa caráter e que após a sua tradução para o latim tem sido utilizada como 

sendo uma ciência ou um filosofia da moral cujos princípios morais norteiam os 

direitos e deveres de cada um, considerando o tempo e a comunidade do 

indivíduo. Segundo Fortes (1998), a Ética está direcionada a uma reflexão 

crítica a respeito do comportamento do ser humano, que discute, problematiza 

e analisa valores e princípios, bem como o comportamento moral, procurando o 

bem viver em sociedade, respeitando o ser humano como o seu alicerce e com 

isso garantindo a condição de sujeito desse ser humano. A Ética é orientadora 

do comportamento humano ao mostrar o correto e o justo, por fornecer os 

valores, princípios e normas, bem como a responsabilidade dos indivíduos por 

suas ações (OGUISSO; SCHMIDT; FREITAS, 2009). Para Leite, Claudino e 

Santos (2009), a Ética tem por objetivo respeitar a pessoa e a sua autonomia, 

para garantir a sua condição de sujeito e, por esse motivo, as normas e 

códigos têm por objetivo nortear os profissionais que trabalham com as 

pessoas, em particular no âmbito da saúde. Para alguns autores, como Pinto 

(2008), a Ética deve transcender a área profissional, observando que trata-se 

de uma ciência que estabelece regras das atitudes não só no campo 

profissional, mas também na sociedade, realizada através de estudo das 

virtudes e dos valores humanos. 

No geral, as atividades dos profissionais de saúde são voltadas para o 

atendimento das necessidades do paciente, os quais devem considerar que 

“essas necessidades” se modificam no tempo, o que requer uma 

permanentemente revisão das suas condutas no campo ético ou os 
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relacionados aos conhecimentos técnico-científicos da profissão (RIZZOTO, 

1999). Nesse sentido, a Ética na enfermagem envolve ações permeadas por 

valores e conhecimentos cujo objetivo é favorecer o ser humano e, como 

consequência, uma melhora no seu processo de vida e morte (WALDOW, 

2001). 

Assim, podemos perceber que a preocupação da Ética na assistência à 

saúde não está voltada apenas para o cumprimento da legislação ou do 

Código de Ética Profissional, mas também ao respeito à pessoa como cidadã e 

ser social (KOERICH, 2002). Mais especificamente, a Bioética tem como 

objetivo identificar as finalidades e estabelecer os limites das intervenções 

realizadas pelos homens sobre a vida, alertando sobre os possíveis riscos 

envolvidos nessas ações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). Para Pithan 

(2004), a Bioética tem por objetivo promover uma discussão dos limites éticos 

nas graduações da área da saúde, dentre as quais a de enfermagem. O autor 

observa ainda que a Bioética também se preocupa em discutir os limites éticos 

nas diversas disciplinas que constituem as ciências da vida. 

Ainda a respeito da Bioética, Clotet (1993, p. 16) introduz o seguinte 

enunciado: é “o estudo sistemático de caráter multidisciplinar da conduta 

humana na área das ciências da vida e da saúde, na medida em que esta 

conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais”. Podemos entender 

que nas atividades em saúde a Ética não deve apenas limitar-se ao indivíduo, 

mas também em suas diversas dimensões, preocupando-se com a sua vida 

orgânica e espiritual ou psíquica. Para Costa (2002), as questões de cotidiano 

e das relações humanas requerem uma atitude consciente quanto ao cuidar do 

outro como a si mesmo. Urban (2003) esclarece que Tom Beauchamp e James 

F. Childres em Principles of Biomedical Ethics, publicado em 1979, elencaram 

quatro princípios, que têm por objetivo promover uma análise de questões 

morais a serem escrutinadas na biomedicina: princípio do respeito da 

autonomia; princípio da não-maleficiência; princípio da beneficência e o 

princípio da justiça.  

O princípio Bioético de respeito da autonomia se refere ao indivíduo ter o 

poder de decidir sobre si mesmo, resguardando assim a sua vontade, desde 

que não gere danos a outras pessoas ou grupos, inclusive quando se referir às 

escolhas envolvendo o tratamento médico. Nos casos em que o indivíduo não 
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seja competente para optar ou não pelo tratamento médico, o direito de 

escolha deverá ser exercido por um procurador designado ou por um 

responsável e, no caso de desconhecimento destes, a base da decisão será o 

que melhor para o paciente (PARIS; WEBSTER; REARDON, 2007).  

Koerich, Machado e Costa (2005) entendem que os profissionais de 

saúde não devem utilizar formas de persuasão ou influência para manipular a 

decisão do paciente, mas oferecer informações técnicas necessárias, com o 

objetivo de auxiliar o paciente em sua decisão. 

Com relação ao princípio da beneficência, Koerich, Machado e Costa 

(2005) reconhecem o valor moral do indivíduo, o que está relacionado com 

dever de ajudar, fazer e promover o bem a favor dos interesses do outro. O 

profissional que adere a este princípio bioético, está comprometido com a 

realização de uma avaliação dos riscos e benefícios potenciais individuais e 

coletivos, para atingir o máximo de fatores benéficos e com isso diminuir ao 

mínimo os danos e riscos. De acordo com Amorim (2003), no princípio da 

beneficência a ação tem por objetivo atender o benefício de outros, 

estabelecendo uma obrigação moral. Para Clotet e Kipper (1998, p. 47), o 

princípio da beneficência objetiva “a promoção da saúde e a prevenção da 

doença e, em segundo lugar, pesa os bens e os males buscando a prevalência 

dos primeiros”. Importante observar que atitudes paternalistas dos profissionais 

de saúde para com os pacientes podem interferir na liberdade destes para 

decidirem o que é melhor para eles, no momento em que o profissional mesmo 

bem intencionado, contraria a vontade da pessoa. O princípio da não-

maleficiência refere-se ao dever de proteger o indivíduo contra qualquer mal, 

dano ou exposição a riscos. Para Clotet e Kipper (1998, p. 47), “não causar 

prejuízo ou dano foi a primeira grande norma de conduta eticamente correta 

dos profissionais de medicina e do cuidado da saúde”.  

O princípio bioético de justiça se refere à distribuição de benefícios e 

deveres na sociedade. Segundo Paris, Webster e Reardon (2007), o princípio 

da justiça individual se preocupa em dar para cada pessoa aquilo que lhe é 

devido, devendo-se considerar as circunstâncias e a justiça social se preocupa 

com o impacto sofrido pela comunidade, fruto de alguma decisão individual.  

Supõe-se que o profissional de saúde conhecedor desses quatro 

princípios poderá utilizá-los na resolução das diversas situações de conflitos 
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inerentes as ciências da saúde, destacando que por não serem absolutos, tais 

principios devem ser interpretados em cada situação. Segundo Caponi G., 

Leopardi e Caponi S. (1995, p. 175),  

 

[...] a relação do paciente com seus cuidadores pode 
estar permeada pelo conflito, pois distintos critérios 
morais e éticos guiam a atuação de cada um dos 
envolvidos. Os profissionais de saúde, em geral orientam-
se pelo critério da beneficiência, os pacientes pelo da 
autonomia e a sociedade pelo de justiça. (CAPONI G.; 
LEOPARDI; CAPONI S., 1995, p. 175). 

 

Do ponto de vista ético todos os seres vivos são valiosos, especialmente 

os homens. Por isso, os profissionais de saúde deparam-se com dilemas 

éticos, uma vez que nem sempre para o paciente a melhor opção de 

atendimento é a que atende as crenças e valores daquele. A tomada de 

posição de atendimento pode contrariar os princípios éticos elencados acima. 

 

1.2 O ensino da Ética e Bioética na graduação em enfermagem. 
 

Para Germano (1993) o ensino da Ética nos cursos de enfermagem está 

voltado para uma visão deontológica2, reduzida ao entendimento de códigos e 

normas trabalhadas de maneira abstrata. Seguindo a mesma linha de 

entendimento acerca do ensino da Bioética, Ferreira e Ramos (2006) 

entendem ser necessário que durante a graduação em enfermagem a 

abordagem não esteja apenas voltada para orientações a respeito de um 

conjunto de normas e regras trabalhadas de maneira unilateral e abstrata, mas 

que focalize a participação do acadêmico de enfermagem na discussão, 

estimulando uma prática reflexiva, construtiva e questionadora. Oguisso, 

Schimidt e Freitas (2010) entendem que sendo a enfermagem uma profissão 

regulamentada por leis, existe a necessidade deste profissional conhecer a 

legislação que rege o exercício profissional, observando os seus direitos e 

deveres e com isso aumentar e melhorar a assistência de enfermagem. 

                                                 
2 Termo que deriva do grego “deonta” (dever) e “logos” (razão). Conjunto de princípios e 

deveres que são impostos a uma determinada profissão (REIS MONTEIRO, 2005). 
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Quanto às práticas do profissional enfermeiro, o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE) regula as suas atividades profissionais. 

No referido Código, observamos os princípios fundamentais ressaltando que a 

atuação do profissional de enfermagem deve estar orientada para a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do paciente com autonomia e 

em consonância com os preceitos éticos e legais, atendendo e valorizando às 

necessidades religiosas e espirituais do paciente (Conselho Federal de 

Enfermagem - COFEN, 2007). Ainda de acordo com o COFEN, o CEPE tem o 

objetivo de orientar o profissional de enfermagem quanto ao conhecimento dos 

seus direitos, deveres, proibições e responsabilidades. O CEPE, segundo 

Leite, Claudino e Santos (2009), foi criado com o objetivo de apresentar aos 

profissionais de enfermagem os direitos, deveres, princípios, responsabilidades 

e proibições relacionadas a conduta Ética profissional.  

Há vários fatores que influenciam as condutas morais do profissional 

frente a um determinado dilema. Ferreira e Ramos (2006, p. 329) observam: “A 

Bioética emergiu como um movimento interdisciplinar para questionar e refletir 

sobre as questões concretas que a sociedade atual está vivenciando”, mas 

entendem que somente a prática de enfermagem não irá subsidiar reflexões 

profundas aos futuros enfermeiros sobre o seu desenvolvimento moral. 

A discussão acerca da Ética e Bioética nos cursos de graduação em 

enfermagem que tenham como proposta o desenvolvimento de maneira 

transversal, ou seja, promovendo discussões em todas as disciplinas, acarreta 

na necessidade de haver docentes que tenham fundamentação teórica não 

apenas da disciplina técnica, mas também em Ética e Bioética. Pelo fato da 

Bioética poder envolver assuntos conflitantes e com diversos interesses, vários 

profissionais se disponibilizam para discutir o assunto, fato facilmente 

observado nos cursos de graduação em enfermagem no Brasil, quando não 

havendo disponibilidade de profissionais habilitados a ministrarem a disciplina 

de Bioética, qualquer docente independente de sua área, assume a 

responsabilidade por ministrar a disciplina (KIPPER, 2005). Desenvolver uma 

prática de reflexão baseada em fundamentação teórica, agir com tolerância 

diante dos princípios e valores defendidos pelos indivíduos nas situações que 

envolvem aspectos de cunho ético e ser cuidadoso quando na tomada de 
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decisões durante as discussões, são características essenciais para um 

professor de Bioética, além de possuir fundamentação teórica (KIPPER, 2005). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e Bioética (DUDHB), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), enfatizam a importância de a Bioética como um tema 

transversal na graduação, comprometida com as questões sociais, dizendo 

ainda tratar-se de um desafio para a educação brasileira.  

Para Ferreira e Ramos (2006), o docente que ministrará a disciplina de 

Ética e Bioética deverá preocupar-se para que haja após a discussão sobre 

determinado tema uma elaboração de valores e princípios que serão 

importantes durante o desenvolvimento profissional. Diante da possibilidade de 

ocorrências de dilemas envolvendo os mais variados sujeitos e situações, o 

profissional enfermeiro deve estar preparado para agir de maneira a respeitar 

não apenas o que está nos Códigos de Ética Profissional, mas entender o 

paciente em sua individualidade, as suas crenças e vontades. Podemos citar 

como exemplo, a recusa sustentada em argumentos religiosos da realização de 

transfusão sanguínea mesmo em situações de emergência. 

 

1.3 Aspectos jurídicos e técnicos que envolvem o dilema 
 

Os profissionais de saúde diariamente deparam-se com dilemas voltados 

para a recusa de procedimentos médicos, muitas das vezes tendo como 

motivação a sua crença. Como exemplo temos a recusa de transfusão 

sanguínea pelos seguidores da religião Testemunhas de Jeová (TJ), que por 

sua vez utilizam uma sustentação bíblica para embasarem a negativa pelo 

procedimento, independente da gravidade de seu estado de saúde. 

 As Testemunhas de Jeová alegam que o sangue é a alma do corpo, 

assim no caso de um seguidor da religião introduzir sangue de outra pessoa 

em seu corpo, seja por via oral ou pela veia estará desobedecendo ao 

mandamento de que Deus deve ser amado com toda a sua alma e com o 

sangue do outro, já não é a sua alma, porque foi contaminada (SOCIEDADE 

TORRE DE VIGIA DE BÍBLIAS E TRATADOS, 1995). Caso o adepto não siga 
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as leis da religião Testemunhas de Jeová, será submetido à Comissão 

Justificativa3, que julgará a transgressão. As penas para o transgressor podem 

ser as seguintes: advertência, censura pública durante a reunião semanal, 

perda dos privilégios religiosos e por último o seguidor pode ser excluído da 

comunidade. No caso da maior pena, ou seja, a excomunhão, os membros da 

religião não mais poderão manter quaisquer tipos de relação com o 

transgressor, inclusive existe a orientação de haver o mínimo contato por parte 

de familiares próximos, como pais, filhos ou até mesmo o cônjuge (FERREIRA, 

2003). 

 Diante das regras das Testemunhas de Jeová podemos perguntar o que 

seria mais danoso para um adepto: ser transfundido e ter a sua “morte 

espiritual” ou a “morte física” seguindo os preceitos da religião? Dentre as 

liberdades básicas, a de religião deve ser respeitada pelo Estado e pela 

sociedade, como é o caso da autonomia do paciente em recusar a submissão 

aos procedimentos médicos. Nestas também se inclui a recusa de tratamento 

mesmo em situações de risco de morte, porém, exige-se o consentimento 

válido, inequívoco, livre e informado (RIO DE JANEIRO, 2010). Vale lembrar 

que o direito à religião e das suas práticas estão resguardados nas normas 

constitucionais, que expressam o disposto no artigo XVIII da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), que o Brasil é um dos signatários, 

quando diz: 

 
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência 
e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em 
particular. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 
1948). 
 

Assim, a liberdade de religião não está limitada apenas à crença pessoal 

e interna, mas também como a expressão da fé em suas diversas formas 

(LEIRIA, 2009). De acordo com Nery Júnior (2009), a vontade do paciente deve 

ser respeitada mesmo em situações iminentes de risco de morte, isso com 
                                                 
3  Comissão formada por pastores ou anciãos, que tem como objetivo julgar o adepto 

transgressor (FERREIRA, 2003). 
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base no artigo 5º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 em seu 

inciso X que diz: “são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação”. Com relação ao entendimento de que a 

vontade do paciente deve ser respeitada, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais 4  negou a autorização para que fosse realizada a transfusão 

sanguínea em um paciente que recusava a ser submetido ao procedimento por 

suas convicções religiosas, entendendo que a vontade do paciente deve ser 

respeitada, desde que seja feita de forma consciente e não exponha a vida do 

paciente em risco (NERY JUNIOR, 2009). Outro caso que evidencia o conflito 

entre a necessidade de execução do procedimento (transfusão sanguínea) e a 

recusa do paciente por motivos religiosos foi julgado no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro5, entendendo que ao submeter o paciente a qualquer 

procedimento contra a sua vontade, implicaria na violação da dignidade 

humana (NERY JUNIOR, 2009). 

Sendo a favor da realização do procedimento, independente da vontade 

do paciente, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul6, entendeu que é dever do médico e da equipe utilizarem todos os meios 

disponíveis para manter a vida do paciente quando em situação de emergência 

ou iminente risco de vida, independente da vontade do paciente, familiares ou 

demais representantes (NÓBREGA, 2014). Mesma posição foi tomada pela 

Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 7 , 

entendendo que o profissional de saúde deve empreender todos os 

procedimentos necessários quando existir iminente risco à vida do paciente 

independentemente da vontade do paciente ou de seus familiares. 

(NÓBREGA, 2014). Ratificando as duas decisões acima, Carvalho (2009) 

observa que nas situações em que não haja o risco à vida do paciente, ao 

                                                 
4 Agravo de instrumento nº 1.071.07.191519-6/001- Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais 
5 Processo nº 2009.205.025742-5 – Plantão Judiciário – Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro 
6 Apelação cível nº 595000373 – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
7 Apelação cível nº 70020868162 – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
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negar o procedimento hemotransfusional, exerce o seu direito à liberdade 

religiosa. 

Outras decisões respeitaram a decisão do paciente, como a proferida pela 

Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul8, 

entendendo a inexistência do direito do Estado para salvar vidas quando o 

paciente estando lúcido e capaz de expressar a sua discordância quanto a 

realização de procedimentos que vá de encontro com as suas convicções 

religiosas, especialmente a transfusão sanguínea, desde que a sua escolha 

não viole os direitos sociais ou de terceiros (NÓBREGA, 2014).  A Quinta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso9 decidiu que a liberdade 

de crença não se resume à manifestação de fé ou liberdade de culto, mas 

também em seguir as suas orientações e preceitos, devendo a administração 

pública respeitá-los. Sendo a transfusão sanguínea o obstáculo para que o 

paciente seja submetido a cirurgia, o Estado deverá disponibilizar recursos 

para que o procedimento seja realizado, sem que seja utilizada a técnica 

hemotransfusional (NÓBREGA, 2014). 

O enfermeiro além de estar subordinado à legislação civil e penal também 

deve  atender as normas do seu Código de Ética Profissional. De acordo com 

Pinto (2008), o bem “vida” é superior a qualquer disposição em contrário, 

devendo ser preservado independentemente da decisão tomada pelo paciente 

ou representante legal, em situações de emergência. Nesse sentido o Código 

de Ética Profissional da enfermagem estabelece as seguintes proibições: 

 
Art. 26 - Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que 
se caracterize como urgência ou emergência.  
Art. 27 - Executar ou participar da assistência à saúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte. [...] (COFEN, 2015).    
 

Nesse mesmo código, o artigo 18 informa: “Respeitar, reconhecer e 

realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal 

de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar”, 

                                                 
8 Agravo de instrumento nº 70032799041 – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
9 Agravo de instrumernto nº 0022395-96.2006.8.11.000 – Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso 
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deixando claro o direito de escolha dos pacientes, quer sejam representados 

ou não (PINTO, 2008). No artigo 18 do CEPE não está claro se o direito de 

escolha deverá ser respeitado independente do quadro de saúde, bem como a 

importância do procedimento para a manutenção da vida do paciente. Assim, o 

Código de Ética Profissional da Enfermagem ampara a prática do enfermeiro 

em situações de emergência, tendo como objetivo principal a preservação da 

vida do paciente, em detrimento da sua vontade e/ou a do seu representante 

legal. Esta justificativa foi utilizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do 

Estado de São Paulo (COREN-SP), para responder um questionamento do 

profissional de enfermagem a respeito de uma recusa do representante legal 

de um paciente seguidor da religião Testemunha de Jeová em realizar a 

transfusão sanguínea. Após fundamentação e análise o supracitado Conselho 

entendeu que todo ser humano se deve o respeito à sua vontade, no entanto, 

esse direito é inferior ao direito à vida, sendo assim, o profissional de 

enfermagem estaria autorizado a realizar a transfusão sanguínea. 

Podemos observar que o profissional de saúde ao se deparar com um 

dilema de origem religiosa, a suas decisões podem ser submetidas à avaliação 

da Justiça, bem como do Conselho que rege a sua profissão, podendo surgir 

conflitos entre eles.  

Vimos que o entendimento das instituições reguladoras do direito civil e 

profissional decidem segundo uma hierarquia de valores (o que se considera 

desejável ou preferível em uma situação) em que o sujeito do discurso é a 

noção de vida, a qual é dissociada em "vida em sua acepção orgânica" e "vida 

na acepção transcendental e/ou confessional". Se em um discurso o termo I for 

"vida orgânica", então essa carece das qualidades do que se diz ser "vida 

transcendental", a qual é superior e desejável. Nesse caso, a recusa da 

transfusão se justifica pelo valor superior da vida espiritual, em que vida 

orgânica é tão inferior que pode, segundo alguns argumentos, ser desprezado 

por inteiro. O inverso se dá quando "vida transcendental" se torna o termo I da 

dissociação, a ponto de ser completamente ignorada nos atos médicos, por 

exemplo, quando os agentes de promoção da saúde do paciente ignoram as 

suas demandas por conforto psíquico, ainda que este não tenha qualquer 

aspecto confessional ou religioso.  
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Este dilema permite desenvolver um estudo que apreenda a 

representação social de “vida” constituída pelos atores sociais que precisam 

decidir a respeito do que fazer na situação dilemática. A seguir, apresentamos 

as principais características do fenômeno representação social, estabelecidas 

pela teoria das representações sociais. 

 

1.4 A teoria das representações sociais 
 

A presente pesquisa tem a sua fundamentação na teoria das 

representações sociais, proposta em 1961 por Serge Moscovici, que visa 

estudar a relação dos grupos sociais e para tanto, Moscovici retoma conceitos 

de Durkheim (1978) que tratavam das representações coletivas. Esta se referia 

aos fenômenos psíquicos e sociais, envolvendo os mitos, ciências e a 

ideologia, sem haver a preocupação em explicar a origem das diversas formas 

em que o pensamento pode ser organizado. (MOSCOVICI, 2010). 

No entanto é necessário entender alguns pontos nos quais as 

representações coletivas de Durkheim se apoiavam, entre eles citamos os 

quais os indivíduos que compõem a sociedade são operadores de 

representações coletivas, e dessa maneira não poderia haver uma redução 

para a abordagem individual, uma vez que Durkheim defendia que nas 

representações coletivas a sociedade dominante pressionava o indivíduo tanto 

em seus sentimentos como em seus pensamentos. (SÁ, 1993). 

As representações sociais têm por função a explicação e compreensão da 

realidade de um determinado grupo, podendo facilitar o entendimento de 

alguns comportamentos e práticas. Têm como proposta designar o 

conhecimento do senso comum constituído por crenças, valores, atitudes e 

informações sobre um determinado objeto social dentro de um grupo 

(MOSCOVICI, 2010). Moscovici (1984), com o objetivo de deixar claro as 

diferenças entre representações coletivas e representações sociais, afirma: 

 

As representações em que estou interessado não são as 
de sociedade primitivas, nem as reminiscências, no 
subsolo de nossa cultura, de épocas remotas. São 
aquelas da nossa sociedade presente, do nosso solo 
político, científico e humano, que nem sempre tiveram 
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tempo suficiente para permitir a sedimentação que as 
tornasse tradições imutáveis. E sua importância continua 
a crescer, em proporção direta a heterogeneidade e 
flutuação dos sistemas unificadores – ciências oficiais, 
religiões, ideologias – e as mudanças pelas quais eles 
devem passar a fim de penetrar na vida cotidiana e se 
tornar parte da realidade comum.  (MOSCOVICI, 1984, p. 
18). 

 

Para Jovchelovith (2002), a teoria das representações sociais está voltada 

para a produção dos saberes sociais, referindo-se a qualquer saber, 

principalmente aos que são produzidos no cotidiano. De fato, as 

representações sociais são constituídas nas práticas  tendo por função 

organizar as ações dos sujeitos em seu grupos, assim, como afirma Sá (1998, 

p. 50) as representações sociais constituem uma “[...] modalidade de 

pensamento prático [...] são 'alguma coisa', emergem "das práticas em vigor na 

sociedade e na cultura que as alimenta, perpetuando-as ou contribuindo para a 

sua própria transformação”. Alves-Mazzotti (2008): 

 
[...] o que Moscovici procura enfatizar é que as 
Representações Sociais não são apenas “opiniões sobre” 
ou “imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, 
sistemas que têm uma lógica e uma linguagem 
particulares, uma estrutura de implicações baseada em 
valores e conceitos, e que “determinam o campo das 
comunicações possíveis, dos valores ou das ideias 
compartilhadas pelos grupos e regem, 
subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas. 
(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 23). 
 

Jodelet (2001, p. 8) define de uma maneira sintética as representações 

sociais como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. 

Moscovici (2013) esclarece que as representações sociais têm duas 

funções: 

 
Em primeiro lugar elas “convencionalizam os objetos, 
pessoas ou acontecimentos que encontram. Elas lhe dão 
uma forma definitiva, as localizam em uma determinada 
categoria e gradualmente as põem como um modelo de 
determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de 
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pessoas. Em segundo lugar as Representações são 
prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma 
força irresistível. Essa força é uma combinação de uma 
estrutura que está presente antes mesmo que nós 
comecemos aa pensar e de uma tradição que decreta o 
que deve ser pensado. (MOSCOVICI, 2013, p. 34-37). 

 

Moscovici (1981) ressalta que os conhecimentos produzidos por 

determinado grupo ou sociedade estão inseridos em duas classes distintas de 

universos de pensamentos, que são os consensuais e os reificados. Os 

estudos acerca das representações sociais inserem-se nas correntes que 

estudam o conhecimento do senso comum, ou seja, definidas como formas de 

conhecimento prático, pressupondo assim uma ruptura com pontos clássicos 

das teorias do conhecimento (SPINK, 1995). 

Para Arruda (2002), no universo reificado temos a ciência que retrata a 

realidade independente da nossa consciência, apresentando uma estrutura fria 

e abstrata. Trata-se então do espaço científico, em que existe a atuação de 

cientistas e estudiosos dentro das divisões de áreas de competência. Ainda de 

acordo com a autora, no universo consensual é onde são construídas mais 

frequentemente as representações sociais, ou seja, através da conversação 

informal, na vida cotidiana. Ainda de acordo com Alves-Mazzotti (2008): 

 

Estas interações vão criando “universos consensuais” no 
âmbito dos quais as novas representações vão sendo 
produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse 
universo não mais como simples opiniões, mas como 
verdadeiras “teorias” do senso comum [...] (ALVES-
MAZZOTTI, 2008, p. 21). 

 

 Segundo Moscovici (2005), para que haja a formação e o funcionamento 

das representações sociais, dois processos fundamentais são importantes: a 

objetivação e a ancoragem. Para Moscovici (1984, p. 38), “objetivar é descobrir 

a qualidade icônica de uma ideia ou ser imprecisos, reproduzir um conceito em 

uma imagem”. Jodelet (2001) define a objetivação como um processo de 

formação das representações sociais que consiste em uma operação 

imaginante e estruturante, na qual se dá forma ou figura específica ao 

conhecimento relativo ao objeto, possibilitando torná-lo concreto, próximo a 

tangibilidade o conceito abstrato, onde a palavra é materializada. Segundo 
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Rateau, Moliner e Guimelli (2012), chamamos de objetivação a maneira pela 

qual um novo objeto irá surgir, por meio da comunicação relacionada a ele, que 

será simplificado, imaginado, em que as  características do objeto serão 

retiradas do contexto sendo reordenadas por meio de critérios culturais e 

normativos. 

Outro processo fundamental para a formação das representações sociais 

é a ancoragem, o qual, para Jodelet (2001), é a integração cognitiva das ideias, 

acontecimentos, pessoas, relações etc., ou seja, do objeto representado em 

um sistema de pensamento social já existente. Para Deschamps e Moliner 

(2009, p. 127), ancoragem “[...] é o processo pelo qual os indivíduos escolhem 

um quadro de referência comum que lhes permita apreender o objeto social. 

Geralmente, esse quadro de referência corresponde a um domínio familiar”. De 

acordo com Moscovici (1984, p. 30) ancorar é classificar e denominar: “coisas 

que não são classificadas nem denominadas são estranhas, não existentes e 

ao mesmo tempo ameaçadoras”. Rateau, Moliner e Guimelli (2012), afirmam 

que a ancoragem completa o processo de objetivação, correspondendo à 

maneira que o objeto encontrará o seu lugar num sistema de pensamento já 

existente, seja ele grupal ou individual. Para Jovchelovitch (2002), as 

representações sociais estabelecem mediações, em que a produção simbólica 

de uma comunidade é trazida para um nível próximo ao material, dando, assim, 

concretude às representações sociais na vida social e para isso, utilizam a 

ancoragem e a objetivação. 

Segundo Abric (2001), a teoria das representações sociais tem 

abordagens distintas, consideradas como complementares à teoria 

moscoviciana, são elas: processual, societal e estrutural. 

A abordagem processual liderada por Denise Jodelet mantém as 

características da teoria original, enfatizando o processo de construção das 

representações sociais (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). Para Banchs (2000), 

a abordagem processual está voltada para saber como as representações 

sociais são produzidas cognitivamente e como é a sua circulação entre os 

indivíduos, considerando os aspectos epistemológicos que constituem as 

representações sociais e como são disseminadas. A autora entende ainda que 

as representações sociais são geradas a partir de necessidades dos diversos 

grupos existentes. 
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Já a abordagem estrutural desenvolvida por Jean-Claude Abric em 1976, 

entende que as representações sociais devem ser vistas como um sistema 

estruturado formado por um conjunto de opiniões, informações, atitudes e 

crenças que devem estar organizadas em torno de uma significação central a 

propósito de um dado objeto. (ABRIC, 2001). Segundo Rateau, Moliner e 

Guimelli (2012), Abric defende que as representações sociais atuam com dois 

componentes que apesar de serem diferentes, são complementares: o sistema 

central e o sistema periférico. O sistema central corresponde aos elementos 

relacionados a história, condições sociológicas e ideológicas e bem como as 

normas e valores sociais. É caracterizado por apresentar uma grande 

estabilidade e com isso assegurando a permanência e durabilidade da 

representação e também onde é encontrado o consenso da representação 

(CAMPOS, 2003). Para Campos (2003), o sistema periférico é um componente 

flexível, permitindo a adaptação da representação social às mudanças, 

protegendo assim a representação, uma vez que além de absorver, o sistema 

periférico é capaz de reinterpretar as mudanças do real.  

A abordagem societal, corrente liderada por Willem Doise, focaliza o 

processo de ancoragem marcado pelas condições sociais, entendendo que 

essas condições são o princípio organizador das representações sociais. Desta 

maneira, procura-se entender como um mesmo objeto pode ter significados 

diferentes para os diversos grupos sociais existentes (BANCHS, 2000). De 

acordo com Doise (2002), alguns grupos são “escolhidos” como pontos de 

ancoragem para suas opiniões e crenças mais do que outros, devido ao fator 

relacionado a identificação dos indivíduos.  

Apesar das abordagens terem as suas particularidades, Sá (1998), 

entende que são encontrados mais pontos de convergência, de 

reconhecimento mútuo e até mesmo de uma articulação proveitosa, do que um 

distanciamento definitivo. 

Certamente se pode expor mais amplamente o caráter do fenômeno 

“representação social”, mas para os nossos objetivos o apresentado parece 

suficiente para explicar a pesquisa que realizamos, cujo objetivo da pesquisa 

era apreender as representações sociais de “vida” constituídas por enfermeiros 

e estudantes de Enfermagem a partir do dilema posto na situação: é preciso 

fazer transfusão de sangue, mesmo em situação de emergência, mas o 
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paciente recusa o procedimento por razões as mais diversas, no geral, por ser 

adepto de uma religião que o proíbe. O conhecimento das representações e as 

suas razões poderá contribuir para uma melhor formação do enfermeiro, para o 

enfrentamento dos dilemas pertinentes a profissão. 

No próximo capítulo relatamos a técnica de pesquisa, as características 

dos participantes e os resultados, que serão discutidos nas conclusões. 
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2 METODOLOGIA 
 

2.1 Tipo de estudo 
 

Foi utilizada uma abordagem de natureza qualitativa adotando como 

referencial teórico as representações sociais de Moscovici, que diz: 

 
Há numerosas ciências que estudam a maneira como as 
pessoas tratam distribuem e representam o 
conhecimento. Mas o estudo de como, e por que, as 
pessoas partilham o conhecimento e desse modo 
constituem sua realidade comum, de como eles 
transformam ideias em prática – numa palavra, o poder 
das ideias – é o problema específico da psicologia social 
(MOSCOVICI, 2013, p. 8). 
 

A escolha da abordagem qualitativa deu-se pelo fato de os investigadores 

qualitativos terem por objetivos a compreensão do comportamento e das 

experiências humanas, bem como a tentativa de entendimento do processo no 

qual as pessoas constroem os seus significados. Considera também que ao 

recorrer à observação empírica, o comportamento humano pode ser refletido 

com maior clareza e profundidade (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

O dilema envolvendo a recusa do paciente em ser submetido a 

procedimentos transfusionais por motivos religiosos mesmo em situações de 

emergência, é objeto das práticas da equipe de enfermagem, podendo 

posicionar-se a favor das ciências da saúde com a compreensão de que a vida 

é o bem maior a ser preservado quanto ao entendimento que a “vida espiritual” 

deve ser valorizada. Ao examinar os questionários, é possível observar as 

preocupações dos participantes nos campos jurídicos e religiosos que 

permeiam o dilema. 

 

2.2 O local do estudo 
 

O presente estudo foi realizado em uma universidade privada do 

município do Rio de Janeiro, contemplando o curso de enfermagem ministrado 

pela instituição. O curso de enfermagem tem por objetivos a formação 

generalista, crítica, reflexiva e humanística do profissional, atendendo a 
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orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais. O curso é oferecido nos 

períodos da manhã e noite, sendo que as atividades práticas hospitalares 

obrigatoriamente devem ser desenvolvidas no período diurno. O curso é 

ministrado em 10 períodos, nos quais os acadêmicos de enfermagem 

começam a desenvolver a prática hospitalar paralela às atividades teóricas a 

partir do quinto período. Nos dois últimos períodos, os acadêmicos, cuja 

totalidade de sua carga horária está voltada para os estágios que ocorrem 

obrigatoriamente em unidades de saúde com características e complexidades 

diferentes, vivenciam as diversas situações pertinentes ao serviço de 

enfermeiro. 

O recrutamento e a seleção dos professores são realizados através de 

análise curricular e uma prova prática, para observar o comportamento do 

professor enquanto ministra a aula. Após a aprovação nas fases citadas, o 

candidato irá ser submetido a entrevista com os coordenadores do curso de 

enfermagem. 

A escolha por essa universidade se deu pelo fato do pesquisador 

pertencer ao corpo docente do curso de enfermagem, o que viabilizou os 

procedimentos da pesquisa. 

 

2.3 Participantes do estudo 
 

Os participantes foram enfermeiros e acadêmicos de enfermagem, sendo 

35 enfermeiros e 16 acadêmicos de enfermagem. Os critérios de seleção dos 

sujeitos foram: ser enfermeiro ou acadêmico de enfermagem de ambos os 

sexos e que demonstraram motivação e desejo em falar sobre o tema.  

Dos 35 enfermeiros, 25 desenvolvem atividades de docência na própria 

instituição concomitante com a prática hospitalar, 10 são enfermeiros formados 

pela instituição e 16 são acadêmicos de enfermagem que desenvolvem as 

suas atividades curriculares no curso de graduação em enfermagem nos 

períodos 9º e 10º. Com relação ao sexo, 40 participantes são pertencentes ao 

gênero feminino e 11 do sexo masculino; distribuídos nas seguintes faixas 

etárias: 41 participantes têm idade superior a 26 anos e 10 com idade inferior a 

26 anos. 
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2.4 Instrumento de coleta de dados 
 

Após aprovação do comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá, os 

enfermeiros e acadêmicos de enfermagem participantes do estudo foram 

contatados, sendo explicado os objetivos da pesquisa e a relevância para o 

ensino da Ética e Bioética no campo das ciências da saúde. 

Os questionários foram enviados em dois momentos diferentes para os e-

mails dos participantes, sendo oferecido o tempo de duas semanas para o 

retorno com as respostas. 

O sigilo e anonimato foram preservados, devido a utilização de um 

programa que não possibilita ao pesquisador a identificação do participante 

quando o mesmo responde ao questionário. Foi entregue para cada 

participante o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), atendendo a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas 

envolvendo seres humanos, e após a leitura e aceitação do TCLE, os 

questionários foram enviados e os dados coletados. 

O primeiro questionário foi dividido em duas partes. Na primeira por 

objetivo de obter informações que caracterizavam os participantes; na segunda 

parte, era perguntado para o participante qual seria a sua atitude frente à 

recusa do paciente ser submetido a transfusão sanguínea por motivos de 

consciência, sendo facultada a justificativa de sua resposta. 

O segundo questionário foi enviado após o recebimento de todas as 

respostas do primeiro. Foi solicitado para os participantes que realizassem a 

leitura prévia de determinações do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (CEPE), os artigos 18, 26 e 27; as constantes no Art. XVIII 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); o Art. 15 do Código Civil 

Brasileiro. O Art. 26 do CEPE proíbe o profissional: “Negar assistência de 

enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou 

emergência”. Artigo 27 do CEPE estabelece que o profissional não está 

autorizado a: “Executar ou participar da assistência à saúde sem o 

consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente 

risco de morte”. De outro lado, esse mesmo código de Ética defende em seu 

artigo 18 que o profissional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e 

realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal 
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de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar”. O 

artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabelece: 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 

liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 

culto e pela observância, em público ou em particular”. O Código Civil 

Brasileiro, em seu artigo 15, determina: “Ninguém pode ser constrangido a 

submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica”. 

Após a leitura dos artigos, os participantes deveriam responder se 

realizariam a transfusão sanguínea em situação de emergência, mesmo após a 

recusa por parte do paciente devido a questões religiosas, esclarecendo que 

no momento não haveria a possibilidade de discussão com a equipe, devido ao 

surgimento de diversas outras emergências, deixando-o livre para justificar a 

sua resposta. 

Os participantes da pesquisa foram nomeados no texto como Enfermeiro 

01 etc. e Acadêmico de Enfermagem 01 etc. (questionário 01 – caderno de 

respostas 01) e como Enfermeiro A etc. e Acadêmico de Enfermagem A etc. 

(questionário 02 – caderno de respostas 02), segundo a ordem de 

aparecimento das respostas. 

 

2.5 O retorno dos resultados para os participantes 
 

Pretendemos realizar um seminário para informar os resultados aos 

participantes da pesquisa, uma vez que eles demonstraram interesse em 

discutir o tema. Formação de grupos multidisciplinares para discussões dos 

dilemas que envolvam questões Éticas e identificação de como o acadêmico 

de enfermagem “enxerga” as discussões sobre Ética e Bioética no decorrer de 

sua formação, em associação com os conhecimentos adquiridos nessa 

pesquisa, são objetivos que pretendemos alcançar, colaborando com os 

professores, enfermeiros e acadêmicos de enfermagem para lidar com as 

situações dilemáticas que são pertinentes a profissão de enfermagem. 
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Esta pesquisa proporcionou o conhecimento dos profissionais enfermeiros 

e acadêmicos de enfermagem, quanto à reflexão diante das dificuldades que 

diariamente são observadas em sua prática profissional no que se refere as 

decisões que precisam tomar diante de dilemas diversos, compreendendo ser 

fundamental o entendimento para oferecer elementos que contribuam na 

orientação da formação profissional. 

A ampliação deste conhecimento é necessária, devido a algumas 

particularidades do setor de emergência de uma unidade hospitalar, dentre as 

quais podemos destacar a necessidade de tomada de decisões críticas em um 

espaço curto de tempo. Acrescenta-se ainda que diariamente os enfermeiros 

se depararam com dilemas que envolvem aspectos de ordem Ética, religiosa e 

jurídica, diante da recusa transfusão sanguínea em situações de emergência. 

Conforme o entendimento de Oliveira (2005), definir quando a vida termina é 

uma grande dificuldade para os profissionais que atuam cuidando dos seres 

vivos, e como vivemos um uma sociedade que não compartilha da mesma 

ideia sobre o que é vida e morte, o surgimento dos conflitos acaba sendo 

inevitável. Desta maneira, serão contempladas as análises e as discussões 

apresentadas pelos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem em dois 

questionários enviados para o mesmo grupo em momentos distintos, em que o 

primeiro se caracteriza pela liberdade de ação diante do dilema apresentado, 

enquanto o segundo, pela restrição dos seus atos.  

 

3.1 Percepções e atitudes dos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem 
diante da recusa por parte do paciente em ser submetido ao 
procedimento transfusional sem restrições das ações. 

 

Nesse primeiro questionário foi perguntado para os enfermeiros e 

acadêmicos de enfermagem, qual seria a sua atitude frente à recusa do 

paciente em ser submetido a transfusão sanguínea por motivos de consciência 

mesmo em situação de emergência, sendo dadas duas alternativas: realizar o 

procedimento mesmo sob o risco de ser processado pelo paciente e seus 

familiares ou transferir a responsabilidade para o médico de plantão e/ou 
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solicitante, sendo facultada ao participante a justificativa de sua resposta. Os 

discursos foram categorizados a partir da análise das justificativas dos 

participantes da seguinte forma: incompatibilidades produzidas pelas escolhas, 

utilização da Ética para o embasamento de suas escolhas e a transferência da 

responsabilidade. 

 

3.1.1 Incompatibilidades produzidas pelas escolhas  
 

O setor de emergência tem como característica o recebimento de 

pacientes com os mais variados níveis de complexidade no que se refere ao 

quadro de saúde. Os profissionais que desenvolvem as suas atividades neste 

ambiente devem ter preferencialmente uma capacidade de compreender e 

atuar de forma rápida e precisa, objetivando o melhor para o paciente. Diante 

dos diversos dilemas que surgem neste setor, temos os casos em que 

pacientes recusam a serem submetidos a transfusão sanguínea por motivos 

religiosos. Diante do dilema, surge a incompatibilidade entre as normas legais 

impostas e as religiosas dos enfermeiros e acadêmicos participantes da 

pesquisa. 

As incompatibilidades em algumas situações práticas, por não serem 

formais, podem ser resolvidas por meio de três atitudes: a atitude lógica, a 

atitude pragmática e a atitude diplomática. A atitude lógica, normalmente 

característica dos cientistas e filósofos, tem como objetivo resolver todas as 

situações que podem surgir, deixando claro uma preocupação na resolução de 

problemas futuros. A pragmática se caracteriza por resolver os problemas na 

medida em que vão surgindo, bem como não se envolvendo além do 

necessário na situação, sem buscar criar precedentes. Finalmente temos a 

atitude diplomática que se caracteriza por postergar uma decisão, com o 

objetivo de não evidenciar a incompatibilidade ou adiar ao máximo a decisão 

esperando que a incompatibilidade desapareça pelas mudanças nas 

circunstâncias (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Para Borges 

(2001), o fato de a pessoa conduzir a sua vida e realizar as escolhas de acordo 

com a sua consciência, estão relacionados a concepção de condução da vida 

com dignidade, desde que direitos de outras pessoas não sejam afetados.  
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Analisando as justificativas verificamos que cinco participantes entendem 

que o paciente deve ter a sua vontade respeitada, mesmo que o procedimento 

seja importante para a manutenção da vida.  

 
Enfermeiro 20:  Acho que o paciente tem ciência do que pode 
acontecer se não receber o sangue e mesmo assim escolheu por 
isso. O ser humano tem seu livre arbítrio e devemos sempre respeitar 
o próximo independente de raça, religião e opiniões. Caso esteja 
inconsciente e não houver documentada a sua vontade, cabe ao 
responsável próximo decidir.  
 
Acadêmico de Enfermagem 05: Acredito que a decisão do paciente 
deve ser respeitada. Todos nós estamos inseridos em uma cultura, 
crenças e valores, portanto cada um opta por aquilo que acredita ou 
que acha certo para si. O direito de escolha é particular e eu não faria 
algo contra o que o meu paciente me pediu. 
  
Enfermeiro 23: Não se trata de transferir a responsabilidade, mas 
como enfermeira só devo iniciar a transfusão se a mesma estiver 
prescrita pelo médico. Se ainda assim o paciente se recusar a 
receber a transfusão, mesmo prescrita eu não a iniciarei. 
 
Enfermeiro 30: A hemotransfusão ou qualquer outro procedimento 
deve ter a ciência e consentimento do paciente e familiares. A 
execução do enfermeiro para a prática citada, precisa de 
consentimento [...]. 
 
Acadêmico de Enfermagem 14: Como está consciente e pode 
responder por si, eu não faria [...]. 
 

Cinco enfermeiros entendem ser a vida o bem maior a ser protegido e a 

profissão de enfermeiro tem como função salvar este bem, independentemente 

da vontade do paciente e dos fatores que o levaram a recusar o procedimento. 

Em alguns discursos fica claro que o participante entende que, por estar 

defendendo o “bem maior”, a justiça protegerá a sua conduta. Acrescente-se 

ainda que os enfermeiros durante o exercício de sua profissão, respeitam as 

normas e condutas com o objetivo de salvar vidas (PITTA, 1999), ao dizerem 

 
Enfermeiro 02: Pois é melhor ser julgado por ter tentado salvar a vida, 
do que ser julgado por omissão. 
 
Enfermeiro 15: Nas situações de risco exponencial de morte, o 
paciente não tem o direito de optar pela mesma [...].  
 
Enfermeiro 09: Entendo que como enfermeira, tenho a obrigação de 
zelar pela vida do paciente antes de qualquer razão de consciência. A 
vida dele é prioridade. 
 
Enfermeiro 10: Sim, sempre em caso de emergência, garantindo a 
segurança do paciente. 
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Enfermeiro 01: Por entender que a vida é o bem maior a ser 
protegido.  
 

Para Costa (2002), a fé tem grande importância diante da necessidade de 

enfrentamento das dificuldades, servindo de apoio nos momentos de maior 

tensão. Questões que envolvem religiosidade apresentam um grande valor na 

sociedade, no qual vivem os profissionais de saúde. O participante abaixo 

compreende ser soberana a vontade do paciente em não ser submetido ao 

procedimento por motivos religiosos. 
 

Enfermeiro 07: A escolha do paciente deve ser soberana. Ninguém 
pode decidir o que é melhor para a vida do outro. Em alguns grupos 
religiosos, a transfusão sanguínea é tida como pecado e o 
transfundido passa a ser mal visto dentre os demais membros da 
comunidade religiosa que está inserido. Muitas vezes esse cidadão 
transfundido é banido desse convívio social / religioso / familiar, o que 
para muitos é pior do que a própria morte. 
 

Dois participantes reconhecem a importância da religião na vida do 

paciente, mas, enquanto profissional de saúde, tem o direito e dever de não 

medir esforços para salvar a vida de alguém, mesmo diante da recusa, 

deixando claro que a opinião do profissional de saúde prevalecerá sobre a 

vontade do paciente e transferindo para ele (profissional de saúde) as 

“punições religiosas” que porventura o paciente for submetido. 

 
Acadêmico de enfermagem 03: Por questões pessoais, acredito estar 
ali visando o bem-estar completo do paciente como um todo, físico, 
mental e social. Os pacientes que tem esse tipo de decisão, são 
levados a isso normalmente por questões religiosas e é dever do 
paciente de acordo com a suas crenças ter essa negativa da 
transfusão. Porém, eu como profissional me dou o direito de fazer 
tudo que for possível para salvar a vida dele, mostrando que dali por 
diante o “pecado” ou “errado” de acordo com as crenças dele sou eu 
e não mais ele! Fazendo com que ele tenha a tranquilidade de não ter 
traído suas crenças e tenha a sua consciência em paz. Eu como 
profissional, estarei na mesma, respeitando meu juramento, objetivo e 
moralmente tranquila. 
 
Enfermeiro 29: A primeira coisa que penso é em salvar a vida do 
cliente em questão, mesmo sabendo das graves consequências que 
podem acarretar para mim e para ele mesmo no sentido de seus 
confrontos internos. 
 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), atitudes diplomáticas podem 

disfarçar o fato de uma decisão já ter sido tomada. Podem ser observadas nos 
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discursos abaixo em que o participante reconhece a importância da vontade do 

paciente, porém, só a valida no caso de estar declarada em documento. Outro 

participante reconhece a importância da discussão dentro da equipe 

multiprofissional com o objetivo de traçar uma melhor estratégia, porém, 

esclarecendo que a posição do paciente em não ser submetido ao tratamento 

deve ser respeitada, bem como a utilização da Constituição Federal para 

ratificar a sua decisão.  

 
Enfermeiro 28: Acho que devemos respeitar a vontade do paciente, 
caso esteja respaldada por documento previamente assinado. 
 
Acadêmico de enfermagem 13: A legislação coloca o consentimento 
do paciente acima da vontade do médico, ou seja, mesmo que o 
paciente esteja em iminente risco de morte, pode decidir se deseja ou 
não sujeitar - se à transfusão sanguínea. De acordo com a 
constituição federal em seu inciso [...]. 
  
Enfermeiro 14: Na verdade, não transfiro a responsabilidade e sim 
divido. Em equipe talvez consigamos construir um caminho de 
cuidado melhor. Mas respeitar o desejo do sujeito é imprescindível. 
  
Enfermeiro 16: A intenção de salvar a vida me resguarda. Caso ele 
venha a óbito, eu também poderia ser processado por negligência. 
Entendo que minha função é salvar a vida do paciente. 
 

Alguns participantes entendem que a profissão de enfermeiro está voltada 

para salvar vidas, mas que existe a necessidade de atender a vontade do 

paciente, mas tendo como entendimento que o respeito a Ética está 

relacionado a realização do procedimento e por consequência a não 

interrupção da vida do paciente. Apresenta como alternativa o convencimento 

do paciente, conforme o discurso abaixo: 

 
Acadêmico de enfermagem 10: Essa questão é muito delicada [...] o 
juramento feito é para salvar vidas, sendo assim, ficamos em um 
impasse, pela ética e pelo respeito a vontade do paciente. Estando 
esse consciente e informando não aceitar, eu tentaria conversar com 
ele, tentando dissuadi-lo da decisão. 
 

3.1.2 Associação do conhecimento sobre Ética para o embasamento da 
escolha. 

 
Durante a graduação em enfermagem, os acadêmicos realizam uma 

disciplina que tem como objetivos desenvolver a reflexão sobre os aspectos 
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relacionados aos conceitos de Ética e Bioética nas atividades da equipe de 

enfermagem, discutir o Código de Ética Profissional, bem como situações 

dilemáticas que emergem no cotidiano da equipe de enfermagem. Nos 

discursos abaixo, a Ética é utilizada para justificar a decisão do participante 

diante do dilema. 

 
Acadêmico de enfermagem 11: Devo manter a ética, obedecer a 
questão de escolha do paciente [...].  
 
Enfermeiro 17: Entendo que não tenho autonomia para tomar a 
decisão, se tivesse e julgasse crucial e não tendo outro recurso, eu 
faria sim, considerando que a vida é um bem maior e também devo 
obrigação ao código de ética de um prestador de cuidados 
assistenciais. 

 
Enfermeiro 08: [...] por questões éticas minhas, jamais iria ferir a 
autonomia do paciente, caso estivesse ele em pleno gozo de suas 
faculdades mentais, porque entendo que é o dono real de sua vida, o 
corpo e as convicções do paciente é um bem inalienável, e não tenho 
o direito de ir contra, embora seja o meu dever colocá-lo na mais 
próxima condição de julgar a partir do conhecimento da sua real 
situação em que se encontra e que a transfusão é uma possibilidade 
de ajuda ao seu bem-estar[...]. 
 
Acadêmico de enfermagem 02: Realizaria o procedimento mesmo 
correndo o risco de responder processo, e junto ao meu conselho 
montaria uma defesa alegando que salvar a vida do paciente é 
prioridade, e seu eu não socorresse seria omissão de socorro.  
 

3.1.3 Transferência de responsabilidade  
  

Nas práticas voltadas para o atendimento dos profissionais de saúde 

dentro das Unidades Hospitalares, alguns procedimentos realizados devem ser 

previamente prescritos pelo profissional médico ou fazer parte de protocolos 

institucionais. O enfermeiro pode optar em não realizar o procedimento 

prescrito pelo médico, desde que esteja embasado legalmente, e o motivo 

preferencialmente deve ser objeto de discussão da equipe multiprofissional. 

Para Waldow (2001), na área da saúde as ações e discussões realizadas não 

devem ser resumidas a decisão de um profissional apenas e sim de toda a 

equipe multiprofissional envolvida, dentro de um ambiente de respeito, 

interesse, confiança e preocupação. 

Outra atitude observada foi a transferência de responsabilidade para o 

profissional médico, com o intuito de resolver o dilema. Freidson (1970) 
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observa que a dominância profissional dos médicos sobre as demais 

categorias profissionais da área da saúde está sustentada pelo entendimento 

de que o saber e competência médica são maiores.  

 
Acadêmico de enfermagem 06: Eu falaria com o médico para 
conversar com o paciente, explicar para ele o quanto é importante ele 
fazer a transfusão sangue, pois pode salvar a vida dele. 
 
Enfermeiro 34: Existe o limite de nossa atuação, respeito o desejo do 
paciente, tentarei persuadi-lo da decisão, mais caso continue 
negando o procedimento transferirei a decisão para quem 
prescreveu.  
 
Enfermeiro 35: Transfiro a responsabilidade para o médico por 
entender que a transfusão sanguínea é um procedimento advindo de 
uma prescrição médica, considerado então um ato médico. 
Entretanto, mesmo o profissional mantendo a prescrição, acredito ter 
o direito de não realizá-la, respeitando o artigo 10 do Código de ética 
de enfermagem [...]. 
 
Enfermeiro 06: Como a transfusão sanguínea é uma conduta médica 
e o ato de execução da mesma exige a participação de uma equipe 
multiprofissional, acredito que a transferência de responsabilidade ao 
não executar o procedimento possibilitará uma discussão entre a 
equipe e com isso tentar elaborar uma nova conduta ou manter a 
mesma. 
 
Enfermeiro 22: Não iria transferir a responsabilidade, mas certamente 
a compartilharia com o médico da minha equipe. Iria propor para que 
falássemos rapidamente com a família, para que fosse dada a ciência 
da gravidade do caso e a necessidade vital da transfusão. 
 
Enfermeiro 26: Neste caso, eu como enfermeira trabalhando em 
equipe, não transfiro a responsabilidade, mas sim compartilho a 
mesma para que possamos acertar a melhor maneira de preservar a 
vida. 
 
Enfermeiro 32: O enfermeiro faz parte de uma equipe multidisciplinar 
assim como o médico. Esta decisão tem que ser definida em equipe. 
Numa situação de emergência a lei nos protege, pois, salvar a vida 
do paciente é o nosso grande propósito [...] 

 
Enfermeiro 33: Não transfiro a responsabilidade, apenas divido com o 
prescritor o problema, com o objetivo de juntos encontrarmos uma 
solução que favoreça o cliente sem cometer a penalidade da 
omissão. 
 

3.2 Atitudes e percepções dos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem 
diante do dilema com restrição dos atos. 

 

Esse questionário foi enviado para o mesmo grupo de enfermeiros e 

acadêmicos de enfermagem que tiveram acesso ao primeiro, tendo o retorno 
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de 39 dos 51 enviados. O participante deveria responder qual seria a sua 

posição diante da recusa do paciente em ser submetido a transfusão 

sanguínea por motivos religiosos mesmo em situação de emergência. Foi 

inclusa a informação da impossibilidade de discussão com a equipe 

multidisciplinar sobre o fato, uma vez que devido ao surgimento de outras 

emergências, não havia como discutir sobre o dilema naquele momento. 

Foi solicitado para os participantes que realizassem a leitura prévia de 

alguns artigos transcritos no questionário. Do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem (CEPE), um deles proíbe o profissional de enfermagem a 

negar-se a prestar assistência em situações de emergência ou urgência, 

enquanto o outro defende a não execução ou participação do corpo de 

enfermagem em qualquer procedimento que tenha sido recusado pelo 

paciente, exceto, em situações de risco. O terceiro artigo do CEPE informado 

no questionário, esclarecia que o profissional de enfermagem deve respeitar as 

decisões tomadas pelo paciente ou por representante legal. Outro artigo 

informado foi o de número XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), que defende o direito do ser humano em manifestar sua liberdade de 

pensamento, consciência e religião. Por fim, o artigo XV do Código Civil 

Brasileiro que estabelece sobre o direito do paciente em não ser submetido a 

tratamento e procedimentos que possam trazer risco a vida.  

A partir da análise das resposta foi estabelecida a seguinte categorização: 

respeito a consciência e vida espiritual, a vida orgânica como bem maior e 

incompatibilidades das normas. 

 
3.2.1 Respeito à consciência e vida espiritual. 

 

Os depoimentos mostram a importância em respeitar o desejo do 

paciente, seja pelo simples fato de atender a sua vontade ou devido à 

importância da religião na vida dos participantes e pacientes. Podemos 

observar que os participantes da pesquisa pretendem conseguir a adesão as 

suas argumentações quando recorrem aos valores religiosos. 

 
Enfermeiro A: [...] a vida espiritual do paciente é mais importante para 
ele. 
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Enfermeiro G: [...] a religião que não aceita transfusão sanguínea é a 
Testemunha de Jeová, e o fazem dentro do princípio bíblico descrito 
no livro de Atos 15:28 [...]. 
 
Enfermeiro G: [...] como também sou Testemunha de Jeová, 
respeitarei a vontade do paciente como meu irmão na fé e seguirei o 
mandamento de Jeová pois se assim o fizesse eu ficaria com a 
consciência pesada. 
 
Enfermeiro L: Eu reconheço qualquer ser humano como ser sagrado 
e sagrada suas convicções religiosas para consigo, e entendo uma 
violação a sua liberdade de escolha, realizar um procedimento que 
este ser humano não deseja receber. 
 
Enfermeiro Q: O paciente deve ser respeitado em suas vontades e 
crenças, e eu enquanto profissional tenho a obrigação de respeitar 
suas convicções religiosas. 
 
Enfermeiro W: Se no momento não houver condições de discutir a 
conduta médica com a equipe, certamente respeitaria a liberdade 
religiosa do indivíduo [...]. 
 
Acadêmico de enfermagem K: Pois não iria contra ao que ele 
acredita, contra a sua religião. Iria respeitar a sua decisão, porém, iria 
conversar com ele e com os responsáveis e mostrar a real situação e 
quais são as reais complicações e a gravidade [...]. 
 
Acadêmico de enfermagem N: A vontade e a crença do paciente 
precisam ser respeitadas. Neste caso o paciente comunicou a sua 
negação por essa transfusão sanguínea por motivos religiosos, logo 
não realizaria o procedimento com base no artigo 18 do Código de 
ética. 
 
Enfermeiro X: Não realizaria, pois entendo que devo respeitar a 
vontade da pessoa sobre si, mesmo que eu como ser humano 
valorize a vida acima de tudo [...]. 
 
Acadêmico de enfermagem I: Apesar de não concordar com a 
escolha do paciente, não realizaria algo sem a sua permissão. 
 
Acadêmico de enfermagem K: Pois não iria contra ao que ele 
acredita, contra a sua religião. Iria respeitar a sua decisão [...] 
 
Enfermeiro G: [...] como enfermeira já administrei concentrado de 
hemácias muitas vezes em pacientes sem qualquer objeção, mas se 
um paciente expressar o desejo de não receber tratamento com base 
no sangue eu não administrarei por motivo de consciência [...] 
 
Enfermeiro B: O paciente está escolhendo o que faz sentido para ele 
e se eu não respeitar a sua opinião, estaria retirando o direito de 
escolha dele. 
 
Acadêmico de enfermagem I: Apesar de não concordar com a 
escolha do paciente, não realizaria algo sem a sua permissão. 
 
Enfermeiro T: O paciente lúcido tem o direito de decidir sobre a sua 
própria vida [...]. 
 
Acadêmico de enfermagem J: Tentaria convencer o paciente nesse 
curto espaço de tempo explicando a ele a importância da transfusão 
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sanguínea para seu tratamento e até mesmo para a continuidade de 
sua vida. Não tendo êxito, não faria algo contra a sua vontade. 
 
Acadêmico de enfermagem L: O paciente tem o direito em decidir 
sobre o seu próprio tratamento, recusando ou não aos 
procedimentos, técnicas e medicamentos. Como nesse momento eu 
não poderia conversar com a equipe sobre a transfusão, eu optaria 
por não transfundir [...]. 
 

3.2.2 A vida orgânica como bem maior 
 

A relação entre a importância da vida orgânica em detrimento a espiritual 

e a formação do enfermeiro estão explícitas nos depoimentos abaixo, tendo 

como ponto em comum não considerar a vontade do paciente em ser 

submetido ao procedimento. A morte é vista como um inimigo pelos 

profissionais de saúde, indo ao encontro de seu objetivo principal que se trata 

em manter ou salvar a vida (SPINDOLA; MACEDO, 1994). 

 
Enfermeiro K: Sim, pela prioridade da emergência. 
 
Enfermeiro M: Somos preparados para salvar vidas, de acordo com o 
descrito acima, temos apoio de alguns decretos e não de outros. Mas 
mesmo assim não conseguiria ficar sem fazer o procedimento. 
 
Enfermeiro N: Acredito que o princípio de salvar a vida deve ser 
primordial e colocado a frente de questões religiosas. 
 
Enfermeiro O: Entendo que a prioridade é a vida. 
 
Acadêmico de enfermagem F: Prestaria todas as assistências para 
não perder uma vida, ainda que para tal, fosse de encontro com as 
concepções ideológicas do paciente. Arcando sabidamente com as 
consequências. 
 
Acadêmico de enfermagem M: Para mim a vida está em primeiro 
lugar, independente da religião do paciente. 
 

3.2.3 As incompatibilidades das normas 
 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) reconhecem que a incompatibilidade 

de determinadas normas se deve ao fato de algumas regulamentarem e outras 

excluírem uma situação. Essa incompatibilidade é evidenciada nas expressões 

dos participantes, quando utilizam de alguns artigos que compõem a 

Constituição Federal e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

relacionados ao dilema, deixando claro a incompatibilidade dessas normas. 
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Enfermeiro G: [...] se ele recusar eu respeitarei a sua vontade, pois 
como está descrito no código de ética profissional, não sou obrigada 
a realizar qualquer procedimento que fira a minha consciência. 
  
Enfermeiro W: Com base nos artigos 18 e 27 do código de ética 
profissional dos profissionais de enfermagem onde estabelece ações 
executadas pelo enfermeiro, garantindo o direito do indivíduo em 
qualquer situação. 
 
Acadêmico de enfermagem G: Como é por motivo de emergência eu 
realizaria sim, mesmo correndo o risco de um processo. Pois se não 
o fizer, vou contra a minha ética profissional. 
 
Enfermeiro U: Em situações de emergência o paciente não está em 
condições de responder pela própria vida e também porque a 
eutanásia não é permitida em nossas leis. 
 

Os enfermeiros e acadêmicos de enfermagem participantes da pesquisa 

demonstram preocupação diante da não aceitação por parte do paciente em 

ser submetido ao procedimento transfusional nos seguintes aspectos: respeito 

a vontade do paciente, proteção da vida do paciente, discussão do dilema com 

a equipe multiprofissional, transferência da responsabilidade para o próprio 

paciente ou seu representante legal, entendimento sobre a questão do 

profissional médico ser o elemento responsável pela resolução do dilema, 

associação de suas ações com os aspectos éticos e o entendimento sobre as 

normas. 

Atuar diante da situação em que a preservação da vida orgânica encontra 

como oposição a vontade do paciente independentemente de ser em momento 

emergencial ou não, é tida como uma situação difícil para a equipe de 

enfermagem. Assim, os enfermeiros e acadêmicos de enfermagem 

participantes da pesquisa buscam estratégias para retirarem a 

responsabilidade de suas ações e bem como tentam justifica-las decidindo por 

respeitar ou não a vontade do paciente.  

 Diante da possibilidade de liberdade de suas ações diante da recusa por 

parte do paciente, foi verificado que 24 de 51 participantes decidiram atender a 

vontade do paciente sem discutir com a equipe multiprofissional a decisão e 09 

(total de 51) decidiram atender a vontade do paciente transferindo/discutindo 

com a equipe multiprofissional a decisão. 

No segundo questionário caracterizado pela restrição das ações dos 

participantes foi observado, a partir da análise dos depoimentos, que os 
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enfermeiros e acadêmicos de enfermagem mantinham a preservação da vida e 

respeito a decisão do paciente como maiores preocupações. Porém, dois 

participantes identificaram, pelas justificativas de suas respostas, a existência 

de incompatibilidade das normas jurídicas e Éticas que estão envolvidas no 

dilema. 

Pelas respostas verifica-se que os enfermeiros e acadêmicos 

participantes salientam a necessidade da preservação da vida orgânica e, por 

outro lado, a compreensão da importância da vida espiritual, quando prega o 

respeito a decisão do paciente em não ser submetido a transfusão sanguínea. 
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CONCLUSÃO 
 

A realização desta pesquisa teve como proposta analisar os argumentos 

utilizados por enfermeiros e acadêmicos de enfermagem acerca da recusa de 

transfusão sanguínea por motivos religiosos, mesmo em situação de 

emergência, para apreender a representação social de vida que sustenta as 

suas tomadas de decisão ou atitudes. Abordar assuntos que envolvem a 

escolha do paciente em não ser submetido a determinado procedimento por 

motivos religiosos e a “obrigação” do enfermeiro em realizá-lo mesmo que a 

situação seja considerada como emergencial, não deve ser considerado 

apenas como algo mecânico, mas sim, contextualizado, devido não haver 

soberania com relação a conduta que deva ser tomada, seja no campo ético, 

jurídico ou religioso. 

No primeiro questionário respondido pelos participantes do estudo e que 

tinha como característica a ausência de restrições dos seus atos, observamos 

que os argumentos utilizados para justificar as suas ações diante do dilema 

giravam em torno do respeito a vontade do paciente, proteção a vida e a 

transferência ou divisão da responsabilidade com os demais membros da 

equipe multiprofissional. 

Para os enfermeiros e acadêmicos de enfermagem defensores da 

autonomia do paciente, observamos a existência do entendimento de que o 

indivíduo deve escolher o melhor para si e que o conceito de vida não é 

apenas no campo orgânico, mas também espiritual. 

No caso dos participantes que optaram por realizar o procedimento, 

observamos em seus discursos que a vida (orgânica) é o maior bem a ser 

protegido e sendo assim, a justificativa em não atender a vontade do paciente 

e submetê-lo a transfusão sanguínea.  

Observamos apenas em um discurso que a palavra Ética foi utilizada 

isoladamente para embasar a escolha sobre a realização ou não do 

procedimento, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem foi citado 

uma vez, porém, não houve aprofundamento em seus artigos que 

embaçassem a escolha. 

Com relação à possibilidade de transferência da responsabilidade, 

predomina a compreensão de que sendo o médico o profissional solicitante da 
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conduta, este deve assumir a maior responsabilidade. Para alguns 

participantes da pesquisa, o compartilhamento da situação com o médico e 

demais componentes da equipe multiprofissional não caracteriza transferência 

da responsabilidade e sim a busca de uma melhor forma de conduzir a 

situação.  

Em relação ao segundo questionário, foi realizada a separação das 

repostas fornecidas pelos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem, para 

avaliarmos se a experiência na profissão influenciaria na decisão diante do 

dilema. Nesse instrumento não havia a possibilidade em discutir com os 

demais membros da equipe sobre a recusa do paciente em ser submetido ao 

procedimento transfusional e ainda foram fornecidos alguns artigos que 

embasavam as condutas dos participantes da pesquisa. 

Observamos que 15 dos 25 enfermeiros respeitam à crença e/ou 

consciência dos pacientes, mesmo havendo um conflito com a ciência a 

escolha do paciente é soberana em relação a qualquer argumento que possa 

ser utilizado, e no casos dos acadêmicos de enfermagem, 07 de 14 tiveram o 

mesmo entendimento. 

No caso dos 10 enfermeiros (total de 25) e dos 07 acadêmicos de 

enfermagem (total de 14) que optaram por realizar o procedimento, havia o 

entendimento que a formação do enfermeiro está voltada para a proteção da 

vida (orgânica), que é o bem maior a ser protegido, em consequência, o desejo 

do paciente fica em segundo plano, independentemente da motivação. 

Diante da possibilidade em postergar a realização do procedimento não 

houve uma tomada de posição clara dos enfermeiros e acadêmicos de 

enfermagem, mas quando se viram diante da impossibilidade em discutir com 

os demais membros da equipe sobre o dilema, o posicionamento mais 

frequente (22 dos 39 participantes que responderam a pergunta), foi o de 

respeitar a vontade do paciente, valorizando a sua vida espiritual, sendo o 

participante enfermeiro ou acadêmico de enfermagem., 

Outro fato que chamou a atenção, foi que mesmo sendo disponibilizada a 

leitura de artigos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Código Civil Brasileiro, quatro 

participantes utilizaram explicitamente os artigos para embasarem as suas 
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ações; em apenas dois discursos foram utilizadas as palavras Ética e Bioética 

isoladamente para justificarem as suas ações.  

Ficou clara a necessidade de uma melhor abordagem e estimulação para 

uma maior reflexão nas disciplinas que desenvolvem assuntos relacionados a 

Ética e Bioética na graduação em enfermagem e bem como dentro das 

unidades hospitalares, por meio dos profissionais que desenvolvem as 

atividades de educação continuada. 

Quando a circunstância impossibilita postergar a decisão de não 

transfundir sangue atendendo a demanda do paciente, enfermeiros e 

acadêmicos de enfermagem consideram que a vontade do paciente deve ser 

respeitada independentemente da sua motivação, ficando claro que a 

“experiência” que distancia as práticas do enfermeiro em relação as do 

acadêmico de enfermagem, não influenciou nas ações dos participantes. No 

entanto, diante da possibilidade em discutir com os demais membros da equipe 

multidisciplinar sobre o dilema, não foi verificada a predominância de um 

posicionamento e sim de algumas atitudes como: respeitar a vontade do 

paciente, defender a vida orgânica, mesmo contra o posicionamento do 

paciente, e transferir ou discutir com a equipe multidisciplinar sobre o dilema. 

Um dilema ético decorre de duas regras opostas, ambas pertinentes e 

consideradas corretas ou válidas, que em certas circunstâncias cumprir uma 

delas implica desconsiderar a outra. O esquema argumentativo em tais 

situações é a dissociação de noção, no caso em exame nesta dissertação, a 

noção dissociada é "vida". A noção "vida" é dividida em dois termos, um se 

refere à "vida espiritual/transcendente"e o outro à "vida orgânica". Nos 

argumentos que justificam a escolha de transfundir o sangue desconsiderando 

a decisão do paciente, o termo "vida espiritual" é considerado carente das 

qualidades preferíveis do termo "vida orgânica", pois sem esta aquela não 

subsiste. Caso a atitude seja respeitar a decisão do paciente, então a relação 

entre os termos se inverte: a "vida orgânica" é inferior à "vida espiritual", 

mesmo que os agente de saúde não adiram à confissão religiosa do paciente. 

De fato, a regra imperativa que determina o respeito à vontade do paciente não 

implica adesão às suas crenças. Reconhece-se que para o paciente cuja 

confissão religiosa a transfusão de sangue o corrompe, o que se expiraria para 

a sua comunidade, resultaria em sua "morte social", uma vez que perderá seu 
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lugar social. Assim, a admissão dessa crença é a expressão de uma noção de 

"vida" alargada: a vida humana é orgânica e social. O dilema Ética se resolve 

pela amplificação da noção de vida, o que permite admitir as escolhas dos 

pacientes, assim a dissociação da noção de vida deixa de ser efetiva. Essa 

solução do dilema aparece, ainda que não argumentado de maneira extensa, 

nas atitudes dos participantes, como foi dito acima.  

Podemos afirmar que a ideologia, como um conjunto organizado de 

valores e crenças que orienta as ações humanas, é operacionalizada pelos 

participantes diante do dilema. Essa operacionalização amplifica a noção de 

"vida", na qual a orgânica tem peso similar ao social, este entendido como 

psicossocial. Essa operacionalização é a representação social de "vida" 

constituída pelos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem, a qual orienta e 

coordena as suas tomadas de posição (atitudes).  

No casos em que os participantes não tomaram posição, preferindo 

transferir a responsabilidade para os médicos da equipe, identificamos a 

atitude diplomática. Esta, como já dissemos, é a expressão de uma tomada de 

posição, no caso, não se comprometer com um ato que pode ser questionável. 

Quando a tomada de posição foi exigida, os participantes tendem a admitir a 

noção de "vida amplificada", por isso preferem atender a decisão dos 

pacientes.  

Se assim for, então os participantes tendem a considerar as regras 

opostas da Bioética segundo as circunstâncias, logo, adotam a atitude 

pragmática, o que é a expressão de uma concepção relativista da Ética, 

presente na doutrina do Direito, a qual se opõe às normas absolutas, 

estabelecidas de uma vez para sempre, que Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005, § 47 ) nomearam "atitude lógica". 

Esperamos que a pesquisa contribua para o desenvolvimento das 

disciplinas que envolvam questões Éticas e Bioéticas e a necessidade em 

manter as discussões sobre os diversos dilemas pertinentes ao serviço de 

enfermagem na formação do profissional enfermeiro e também nas unidades 

de saúde através do serviço de educação continuada, com o objetivo de 

também valorizar os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos na 

relação do paciente com o profissional enfermeiro e com isso 

aumentando a qualidade da assistência.  
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APÊNDICE  
 
Apêndice A - 1º QUESTIONÁRIO 

 

Os participantes da pesquisa foram nomeados no texto como Enfermeiro 

01 etc. e Acadêmico de Enfermagem 01 etc. (questionário 01 – caderno de 

respostas 01) e como Enfermeiro A etc. e Acadêmico de Enfermagem A etc. 

(questionário 02 – caderno de respostas 02), segundo a ordem de 

aparecimento das respostas. 

 

QUESTIONÁRIO 
 

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em 

Educação a ser obtido pelo Enfermeiro Sandro Lucas da Silva.  

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que 

rejeita este procedimento por motivos religiosos, mesmo em situações de 

emergência. 

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um 

sério obstáculo: o paciente pode rejeitar por razões de consciência e os 

profissionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 

permitam manter a vida.  

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que 

a liberdade de escolha do paciente deve ser (imperativo) respeitado e as 

obrigações profissionais (a Ética da profissão) exige (imperativo) que se faça 

tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida 

como bem maior e a consciência do paciente como bem maior. 

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente 

recusa o procedimento por motivações religiosas. 

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são 

desejáveis. Como não há, de fato, uma resposta considerada correta, então a 

sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 

paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o 

procedimento de transfusão de sangue.  
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Regras Éticas que obedecemos em pesquisa com humanos. 

Este formulário não é identificável. O identificador do computador (IP) que 

você está utilizando é apagado logo após das suas respostas, por isso não 

temos como o rastrear.  

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado 

da nossa base de dados, pois temos o compromisso de não identificar os 

participantes. 

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas 

individuais.  

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-

lo pessoalmente, pois estamos garantindo o sigilo absoluto das suas respostas. 

 

Questões: 
 

1 – Você é? 
(    ) Enfermeiro 

(    ) Acadêmicos de Enfermagem cursando atividades de estágio 

curricular 

 

2 – Você é do sexo? 
(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

(    ) Prefiro não informar 

 
3 – A sua faixa etária está entre? 
(    ) 18 a 20 anos 

(    ) 21 a 23 anos 

(    ) 24 a 26 anos 

(    ) Mais do que 26 anos 

(    ) Prefere não declarar 

 

4 – Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão 
sanguínea por razões de consciência. Neste caso você: 
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(    ) Faz a transfusão sanguínea, correndo o risco de ser processado pelo 

paciente ou a família dele 

(    ) Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou paciente 

 

5 – Por favor, justifique a opção que fez na questão anterior. 
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Apêndice B - 2º QUESTIONÁRIO 
 

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em 

Educação a ser obtido pelo Enfermeiro Sandro Lucas da Silva.  

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que 

rejeita este procedimento por motivos religiosos, mesmo em situações de 

emergência. 

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um 

sério obstáculo: o paciente pode rejeitar por razões de consciência e os 

profissionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 

permitam manter a vida.  

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que 

a liberdade de escolha do paciente deve ser (imperativo) respeitado e as 

obrigações profissionais (a Ética da profissão) exige (imperativo) que se faça 

tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida 

como bem maior e a consciência do paciente como bem maior. 

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente 

recusa o procedimento por motivações religiosas. 

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são 

desejáveis. Como não há, de fato, uma resposta considerada correta, então a 

sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 

paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o 

procedimento de transfusão de sangue.  

Regras Éticas que obedecemos em pesquisa com humanos. 

Este formulário não é identificável. O identificador do computador (IP) que 

você está utilizando é apagado logo após das suas respostas, por isso não 

temos como o rastrear.  

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado 

da nossa base de dados, pois temos o compromisso de não identificar os 

participantes. 

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas 

individuais.  

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-

lo pessoalmente, pois estamos garantindo o sigilo absoluto das suas respostas. 
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Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o profissional de 

enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em qualquer 

situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O CEPE também 

estabelece em seu artigo 27 que o profissional de enfermagem não está 

autorizado a: “Executar ou participar da assistência à saúde sem o 

consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente 

risco de morte”. Por outro lado, esse mesmo Código de Ética defende em seu 

artigo 18 que o profissional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e 

realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal 

de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O 

artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), definida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser 

humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 

direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 

manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 

observância, em público ou em particular. O Código Civil Brasileiro em seu 

artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 

com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”.      

   

Questões: 
 
1 - Diante da solicitação médica em realizar a transfusão sanguínea 

em situação de emergência, em que o paciente recuse o procedimento 
por motivos religiosos, responda: você realizaria o procedimento? 
(Lembrando que não existe a possibilidade naquele momento  em realizar 
discussão com a equipe, devido ao surgimento de outras emergências).        

 

(    ) Sim, eu realizaria o procedimento 

(    ) Não realizaria o procedimento 

 

2 - Por favor, justifique a sua resposta.         
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ANEXO                                   
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2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 1/127

As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 2/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Por entender que a vida é o bem maior a ser protegido

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 3/127

As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 4/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Pois é melhor ser julgado por ter tentado salvar a vida, do que ser julgado por omissão 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 5/127

As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 6/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 7/127

As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 8/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 9/127

As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 10/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Realizaria o procedimento , mesmo correndo  o risco de responder processo , e junto ao 
meu conselho montaria uma defesa alegando que  salvar a vida do paciente é prioridade , e 
se eu não socorresse seria omissão de socorro .

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Como transfusão sanguínea  é uma conduta médica e o ato de execução  da mesma exige 
a participação  de uma equipe  multipro韛�ssional.Acredito que transferência  da 
responsabilidade  ao não  executar o procedimento possibilitará uma discussão  da entre a 
equipe e tentar  elaboração  de nova conduta ou manter a mesma.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

A escolha do paciente deve ser soberana. Ninguém pode decidir o que é melhor para a vida 
do outro. 
Em alguns grupos religiosos a transfusão de sangue é tida como "pecado" e o transfundido 
passa a ser mal visto dentre os demais membros da comunidade religiosa que está 
inserido. Muitas vezes esse cidadão transfundido é banido desse convívio 
social/religioso/familiar, o que para muitos é pior do que a própria morte.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *
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Por questoes pessoais, accredito estar ali visando o bem estar completo do paciente como 
um todo, físico, mental e social. Os pacientes que tem esse tipo de decisão, são levados a 
isso normalmente por questões religiosas e é dever do paciente de acordo com suas 
crenças ter essa negativa da transfusão. Porém, eu como pro韛�ssional me dou o direito de 
fazer tudo possível para salvar a vida dele, mostrando que dali por diante o "pecado" ou 
"errado" de acordo com as crenças dele sou eu e não mais ele! Fazendo com que ele tenha 
a tranquilidade de não ter traído suas crenças e tenha sua consciência em paz. E eu como 
pro韛�ssional, estarei na mesma, respeitando meu juramento, objetivo e moralmente 
tranquila.  

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

 Respondi a questão de transferir a responsabilidade para quem a solicitou porque não há 
outra opção, porém por questões éticas minhas, jamais iria ferir a autonomia do paciente, 
caso estivesse ele em pleno gozo de suas faculdades mentais, porque entendo que ele é o 
dono real de sua vida, o corpo e as convicções do paciente é um bem inalienável, e não 
tenho o direito de ir contra, embora seja meu dever colocá~lo  na mais próxima  condição 
de julgar a partir do conhecimento e entendimento da sua   real situação em que se 
encontra e que a transfusão é uma possibilidade  de ajuda ao seu bem estar.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Entendo que como enfermeira tenho obrigação de zelar pela vida do paciente antes de 
qualquer razão de consciência. Que a vida dele é prioridade.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

sim, sempre em caso de emergência garantindo a segura do paciente.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Trans韛�ro para o médico e/ou solicitante, tendo em vista que o paciente em seu estado de 
consciência recusa o procedimento.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Salvar uma vida é uma prioridade, está acima de qualquer juízo de valor moral, espiritual ou 
religiosidade

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Na verdade não trans韛�ro a responsabilidade, e sim divido. Em equipe talvez consigamos 
construir um caminho de cuidado melhor. Mas respeitar o desejo do sujeito é 
imprescindível.  

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Nas situações de risco exponencial a morte , o paciente na jurisprudência não tem direito 
de optar pela mesma, mediante a clausulas da lei pétria aplicada na constituição de 88 .

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Intenção de salvar a vida me resguarda. Caso ele venha a óbito também poderia ser 
processado por negligência. Entendo que minha função é salvar a vida do paciente.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Entendo que não tenho autonomia para tomar a decisão, se tivesse e julgasse crucial e não 
tendo outro recurso faria sim, considerando que a vida é um bem maior e também devo 
obrigação ao código de ética de um prestador de cuidados assistenciais

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

A transfusão de hemoderivados é uma conduta medica, de forma que, penso esta conduta 
deverá ser compartilhada com as partes envolvidas, paciente, médico e 
familiares/responsáveis.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Acredito que a decisão do paciente deve ser respeitada. Todos estamos inseridos em uma 
Cultura, crenças e valores e portanto cada um opta por aquilo que acredita ou que acha 
certo para si. O direito de escolha é particular eu não faria algo contra ao que o meu 
paciente me pediu.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários
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2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 58/127

As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 59/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Acho que o paciente tem ciência do que pode acontecer senão receber o sangue e mesmo 
assim escolheu por isso.  O ser humano tem seu livre arbítrio e devemos sempre respeitar 
o próximo. Independente de raça,  religião e opiniões. Caso esteja inconsciente e não 
houver documentado sua vibrar deve caber ao responsável próximo decidir.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 60/127

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 62/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Acho que o paciente tem ciência do que pode acontecer senão receber o sangue e mesmo 
assim escolheu por isso.  O ser humano tem seu livre arbítrio e devemos sempre respeitar 
o próximo. Independente de raça,  religião e opiniões. Caso esteja inconsciente e não 
houver documentado sua vibrar deve caber ao responsável próximo decidir.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 63/127

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 65/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Não iria transferir a responsabilidade, mas certamente a compartilharia com o médico da 
minha equipe. Iria propor para ele falarmos rapidamente com a família, para que fosse 
dada ciência para eles da gravidade do caso e a necessidade vital da transfusão.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 66/127

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Não se trata de transferir a responsabilidade, mas como Enfermeira só devo iniciar a 
transfusão se a mesma estiver prescrita pelo médico. Se ainda assim o paciente se recusar 
a receber a transfusão, mesmo prescrita não inicio a transfusão.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 69/127

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *



2017613 Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

https://docs.google.com/forms/d/1yInWc3e0AliKllh9yCi86TYJ_Kg59G6g1A6jJZ0P76w/edit?ts=56ce2578#responses 71/127

Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

sempre e principalmente frente ao risco eminente de morte

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Neste caso, eu como enfermeira trabalhando em equipe, não trans韛�ro a responsabilidade 
mas sim compartilho a mesma para que possamos acertar a melhor maneira de 
preservarmos a vida.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Já que é uma prescrição médica e existe a rejeição do paciente nada mais correto de quem 
prescreveu executar a prescrição também assim tirando o risco de ser processada pelo 
paciente ou família. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Acho que devemos respeitar a escolha do paciente, caso essa esteja respaldada por 
documento previamente assinado. 
Acho que devemos respeitar a identi韛�cação do paciente, como ele entende a doença, duas 
crenças e seu convívio no coletivo. 
O signi韛�cado de doença e morte, modi韛�cam conforme os fatores onde estão inseridos.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

A primeira coisa que penso é em salva a vida do cliente em questão mesmo sabendo das 
graves consequências que podem acarretar pra mim e para ele mesmo no sentido de seus 
confrontos internos

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Eu falaria com o medico pra conversar com o paciente, explicar pra ele o quanto e 
importante ele fazer a transfusão de sangue que isso pode salvar a vida dele. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

A vida é o bem maior do que um processo juridico, entendendo que em júri o promotor 
entenda o preceito da vida em questão .

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Essa questão é muito delicada, e faltou alternativas, o juramento feito e para salvar vidas 
sendo assim 韛�camos em um empasse, pela ética do respeito a vontade do paciente 
estando esse consciente e informando não aceitar, eu tentaria conversar com ele tentando 
dissuadi-lo da decisão.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Devo manter a ética,obedecer a questão de escolha do paciente seja vontade própria ou 
questão  espiritual.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

A hemostransfusão ou qualquer outro procedimento deve ter ciência e consentimento do 
paciente e ou familiares . A execução do enfermeiro para a pratica citada precisa de 
consentimento portanto por estes , a opção de resposta sinaliza a Transferência de 
responsabilidade , chamaria de comunicação de negativa para a aceitar a 
hemostransfusão pelo paciente e ou familiares 

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Só faria se o paciente estivesse em coma ou sedado, se ele estivesse lúcido conversaria 
com o paciente e com a família, se o paciente aceitasse e a família negasse, conversaria 
com ele em particular para tentar convence-lo a assinar o termo de responsabilidade, e 
realizaria o procedimento com respaldo de um documento.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *
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A legislação coloca o consentimento do paciente acima da vontade do médico, ou seja, 
mesmo que o paciente esteja em iminente risco de morte, pode decidir se deseja ou não 
sujeitar-se à transfusão sanguínea. De acordo com a constituição federal no inciso X, 
artigo 5.º de 5 de outubro de 1988 os direitos de personalidade estão reconhecidos nestes 
termos: “são invioláveis a 
intimidade a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O artigo 15 do Código 
Civil Brasileiro assegura que (ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de 
vida, a tratamento médico ou na intervenção 
cirúrgica). Defender a autonomia da vontade do paciente, visa a preservação da integridade 
do corpo humano diante de situações em que o tratamento médico pode por em risco a 
sua vida. 
 Constitui-ção Federal Brasileira quanto na Lei nº 8.080/90 (Lei do 
SUS). O pro韛�ssional da saúde deve ter em mente que sua formação também para atender e 
valorizar as necessidades religiosas/espirituais dos usuários, visto que, são tão 
importantes para a consecução da integralidade do cuidado e proporcionam um processo 
de bem-estar e cura por meio da fé dos que buscam por cuidado.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Porque muitas das vezes não é possível esperar.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

O enfermeiro faz parte de uma equipe multidisciplinar e assim como o médico. Esta 
decisão tem que ser de韛�nida em equipe. Numa situação de emergência a lei nos protege, 
pois salvar o paciente é o nosso grande propósito. No entanto há situações conퟢ�itantes em 
que  a decisão deve ser tomada juntamente com a equipe. Ressalvo que não concordo 
com as alternativas de respostas, pois em nenhum momento tive intenção de transferir 
responsabilidades, considero ter deixado claro o meu posicionamento.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Como está consciente e pode responder por si,  eu não faria, porém só faria se ela 
estivesse inconsciente! 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

eu correria o risco mesmo que depois eu pagasse um preso por minha forma de amor pelo 
salvar vidas sempre

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Não trans韛�ro  a responsabilidade  apenas divido com o prescritor  o problema  com o 
objetivo  de juntos encontrarmos  uma solução que favoreça  o cliente sem cometer a 
penalidade  da omissão. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Existe o limite de nossa atuação respeito o desejo do paciente.tentarei pesuardí-lo da 
decisão mais caso continue negando o procedimento  tranferirei a decisão para quem 
prescreveu.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

Formulários
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 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Temos que respeitar o desejo deles mas passo adiante para que possa ver o que 
deveremos fazer o que eles decidirem sera o veredito

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Dilema: transfundir sangue em quem rejeita o procedimento

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá

Enfermeiro

Acadêmico de Enfermagem cursando atividades de estágio curricular

Acadêmico de Enfermagem cursando entre o quinto e oitavo períodos

Acadêmico de Enfermagem cursando os quatro primeiros períodos

Você é *
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Opção 1

Feminino

Masculino

Prefeiro não informar

18 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

Mais do que 26 anos

Prefere não declarar

Faz a transfusão de sangue, correndo o risco de ser processado pelo paciente ou a
família dele.

Transfere a responsabilidade para o médico de plantão e/ou solicitante

Trans韛�ro a responsabilidade para o médico por entender a transfusão sanguínea um 
procedimento advindo de uma prescrição médica, considerado então um ato médico. 
Entretanto, mesmo o pro韛�ssional mantendo a prescrição acredito ter o direito de não 
realizá-la respeitando o artigo  10 do código de ética de enfermagem que diz:- Recusar-se a 
executar atividades que não sejam de sua competência técnica, cientí韛�ca, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao pro韛�ssional, à pessoa, família e coletividade.  

Você é do sexo *

A sua faixa etária está entre *

Em uma situação de emergência o paciente rejeita a transfusão de
sangue por razões de consciência. Neste caso você: *

Por favor, justi韛�que a opção que fez na questão anterior.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pois a vida espiritual do paciente é mais importante para ele.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta

Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

O paciente está escolhendo o que faz sentido para ele e se eu não respeitasse a sua 
opinião, estaria retirando o direito de escolha dele.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Não realizaria pela premissa de respeito a escolha do individuo desde que ele tenha 
consciência autonoma de sua escolha

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).
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Eu compartilho do mesmo pensamento do paciente que recusa a transfusão sanguínea.  
Como enfermeira já administrei concentrado de hemácias muitas vezes em pacientes sem 
qualquer objeção,  mas se um paciente expressar o desejo de não receber tratamento com 
base no sangue eu não administrarei por motivo de consciência.  
A religião que não aceita transfusão sanguínea são as testemunhas de Jeová, e o fazem 
dentro do princípio bíblico descrito no livro de Atos 15:28 e 29 que diz: "PERSISTI.....EM 
ABSTER-SE DE SANGUE " 
Como também sou Testemunha de Jeová respeitarei a vontade do paciente como meu 
irmão na fé e seguirei o mandamento de Jeová pois se assim o �zesse eu �caria com a 
consciência pesada. 
Saliento novamente que não me recuso em administrar sangue em pacientes q tenham 
prescrição médica de receber e q não se oponham a tal fato porém se ele se recusar eu 
respeitarei sua vontade, pois como está descrito no código de ética do pro�ssional , não 
sou obrigada a realizar qualquer procedimento que �ra a minha consciência.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor justi�que a sua resposta

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1oe6s3uCrU26FpOIPlaLnrOd3opGC0EuPLaWQEqoZb3Q/edit#responses 31/75

As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá



2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1oe6s3uCrU26FpOIPlaLnrOd3opGC0EuPLaWQEqoZb3Q/edit#responses 32/75

Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Sim, pela prioridade da emergencia

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

 Eu reconheço qualquer ser humano , como ser sagrado e sagrada suas convicções 
religiosas para consigo, e entendo uma violação a sua liberdade de escolha , realizar um 
procedimento que  este ser humano não deseja receber.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Somos preparados para salvar vidas, de acordo com o descrito acima, temos apoio de 
alguns decretos e noa de outros. Mas mesmo assim não conseguiria �car sem fazer o 
procedimento.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Acredito que o princípio de salvar a vida deve ser primordial e colocado a frente de 
questões religiosas. 

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta



2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1oe6s3uCrU26FpOIPlaLnrOd3opGC0EuPLaWQEqoZb3Q/edit#responses 42/75

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1oe6s3uCrU26FpOIPlaLnrOd3opGC0EuPLaWQEqoZb3Q/edit#responses 43/75

As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Não acredito que o dever de cuidar seja da ordem de imposição do meu desejo. O que está 
em jogo nessa relação deveria ser o desejo do outro. A ética a ser respeitada também deve 
ser a ática do desejo. 

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

ENTENDO QUE A PRIORIDADE É A VIDA

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

O paciente deve ser respeitado em suas vontades e crenças e eu , enquanto pro�ssional 
tenho a obrigação de respeitar suas convicções religiosas. 

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).
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Se o cliente for maior de idade e tiver a possibilidade de verbalizar a não-vontade de 
receber a transfusão por motivos religiosos, certamente em poucas palavras, o informaria 
que não recebendo aquele sangue ele morreria. Perguntaria se isto está claro para ele, e 
em continuando a negar o recebimento, optaria por ele em assinar um termo de 
responsabilidade assumindo o risco do tratamento sem a transfusão sanguínea, e não o 
transfundiria respeitando seu posicionamento, mas respaldada pelo termo de 
responsabilidade.   
Se o cliente for menor de idade, igualmente conversaria com ele(a) e em seguida iria 
esclarecer para os familiares os riscos. Solicitaria a assinatura deles no termo de 
responsabilidade em que assumiriam os riscos do tratamento com a não-transfusão.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor justi�que a sua resposta

 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá



2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1oe6s3uCrU26FpOIPlaLnrOd3opGC0EuPLaWQEqoZb3Q/edit#responses 59/75

Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

 O  paciente lúcido tem o direito de decidir sobre sua própria vida, e hoje já existe vários 
recursos na ciência que disponível para a assistência sem utilizar sangue armazenado. 
Espero ter contribuído 
  

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Em situações de emergência o paciente não está em condições de responder pela própria 
vida e também porque a eutanásia não é permitida em nossas leis.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Penso que deve existir um documento legal que me respalde  a não realização do 
procedimento, caso não exista efetuaria  o procedimento, seguindo os tramites legais da 
instituição.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).
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Se no momento não houver condições de  discutir a conduta medica com a equipe, 
certamente  respeitaria a liberdade religiosa do individuo. 
Com base nos Artigos 18 e o 27, do  Código de Ética dos Pro�ssionais de Enfermagem  
onde  estabelece ações executadas  pelo Enfermeiro garantindo  direito de decisão do 
individuo em qualquer situação.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor justi�que a sua resposta
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro�ssionais (a ética da pro�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior.

Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi�cável. O identi�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).
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Não realizaria, pois entendo que devo respeitar a vontade da pessoa sobre si, mesmo que 
eu, como ser humano e pro�ssional, valorize a vida acima de tudo. No entanto, eu realizaria 
o procedimento em casos especiais, com o envolvimento de menores de idade. Mesmo os 
pais sendo contra o procedimento, eu realizaria, pois minha visão como ser humano e 
pro�ssional, é o compromisso com a vida como o maior bem, devendo ser defendido de 
forma imperativa, principalmente quando o envolvido não tem como defensores seus 
responsáveis legais. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor justi�que a sua resposta

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pois a vida é "terrena" é mais importante que a espiritual

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.

Formulários
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Art 26 e 27 do CEPE.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Art 26 e 27 do CEPE.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Levaria em consideração ao que diz  respeito sobre ele decidir sobre seu tratamento. 

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Prestaria todas as assistências para não perder uma vida, ainda que para tal, fosse de 
encontro com as concepções ideológicas do paciente. Arcando sabidamente com as 
consequências.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Como é por motivo de emergência eu realizaria sim, mesmo correndo risco de um 
processo. Pois, se não o 韛�zer vou contra minha ética pro韛�ssional.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).
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Sendo uma emergência eu usaria todas as minhas possibilidades de salvar aquela vida. 
Após sair do risco de morte ai sim conversaria com o paciente e familiares. Uma das 
grandes questões de fazer esta faculdade, foi a possibilidade de usar todos os meu 
recursos para salvar vida, em minha formatura 韛�z um juramento que diz que "usaria meu 
dom para salvar vidas sendo guiada por Deus", se eu não 韛�zesse a tranfusões estaria indo 
contra meus principios.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Apesar de não concordar com a escolha do paciente, não realizaria algo sem sua 
permissão.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Tentaria convencer o paciente nesse curto espaço de tempo, explicando a ele a 
importância da transfusão sanguina para seu tratamento, e até mesmo para continuidade 
de sua vida. Não tendo êxito, não faria algo contra sua vontade.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá



2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1y0ik2T8yhTKH8zJ1WQ6rTErecUtVg6jBWebAE91U774/edit#responses 32/42

Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pois não iria contra ao que ele acredita, contra a sua religião. Iria respeitar a sua decisão. 
Porém iria conversar com ele e com os responsáveis e mostrar a real situação e quais são 
as reais complicações e a gravidade da situação. 

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).
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O paciente tem o direito de decidir sobre seu próprio tratamento, recusando ou não a 
procedimentos, técnicas e medicamentos. Como nesse momento eu não poderia 
conversar com a equipe sobre a transfusão... optaria por não transfundir. Já que para tal 
seria necessário um suporte para maquiarmos a bolsa de sangue para que o paciente ou 
familiares não percebessem. Situação extremamente difícil para os pro韛�ssionais da saúde. 
Mas... uma coisa é responder a um questionário e outra é vivenciar o fato em tempo real. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Por favor, justi韛�que a sua resposta.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2017613 Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações religiosas.

https://docs.google.com/forms/d/1y0ik2T8yhTKH8zJ1WQ6rTErecUtVg6jBWebAE91U774/edit#responses 37/42

As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

Por que que pra mim a vida está em primeiro lugar, independente da religião do paciente. 

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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As respostas não podem ser editadas

Transfusão sanguínea em situações de emergência em que
o paciente recusa o procedimento por motivações
religiosas.

Este formulário é parte da pesquisa para obtenção do título de Mestre em Educação a ser obtido pelo 
Enfermeiro Sandro Lucas da Silva. 

Tema para o qual pedimos a sua opinião: transfundir sangue em que rejeita este procedimento por motivos 
religiosos, mesmo em situações de emergência.

O procedimento de transfusão de sangue eventualmente encontra um sério obstáculo: o paciente pode rejeitar 
por razões de consciência e os pro韛�ssionais da saúde estão obrigados a realizar todos os procedimentos que 
permitam manter a vida. 

Trata-se de um dilema ético, logo, não há solução aceitável, uma vez que a liberdade de escolha do paciente 
deve ser (imperativo) respeitado e as obrigações pro韛�ssionais (a ética da pro韛�ssão) exige (imperativo) que se 
faça tudo para manter a vida. Em resumo: o dilema opõe duas concepções: a vida como bem maior e a 
consciência do paciente como bem maior. 
Transfusão sanguínea em situações de emergência em que o paciente recusa o procedimento por motivações 
religiosas. 
Pedimos que você escolha as alternativas que de seu ponto de vista são desejáveis. Como não há, de fato, uma 
resposta considerada correta, então a sua escolha será o que você faria na situação de emergência em que um 
paciente, por objeção de consciência (não importa qual), não aceita o procedimento de transfusão de sangue. 

Regras éticas que obedecemos em pesquisa com humanos.

Este formulário não é identi韛�cável. O identi韛�cador do computador (IP) que você está utilizando é apagado logo 
após das suas respostas, por isso não temos como o rastrear. 

O e-mail que utilizamos para enviar este formulário também é eliminado da nossa base de dados, pois temos o 
compromisso de não identi韛�car os participantes.

As suas respostas serão agregadas, logo, desaparecerão como respostas individuais. 

Agradecemos muito a sua disposição e interesse, mas não podemos fazê-lo pessoalmente, pois estamos 
garantindo o sigilo absoluto das suas respostas.

Sandro Lucas da Silva (Enfermeiro e Mestrando em Educação) 
Tarso B. Mazzotti (Orientador) 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
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Sim, eu realizaria o procedimento

Não realizaria o procedimento

A vontade, a crença do paciente precisam ser respeitadas. Neste caso o paciente 
comunicou a sua negação por essa transfusão sanguínea por motivos religiosos, logo não 
realizaria o procedimento com base no Artigo 18 no código de ética.

Pedimos que leiam os artigos abaixo: O Art. 26 do Código de Ética dos
Pro韛�ssionais de Enfermagem (CEPE), esclarece que o pro韛�ssional de
enfermagem está proibido: “Negar assistência de enfermagem em
qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”. O
CEPE também estabelece em seu artigo 27 que o pro韛�ssional de
enfermagem não está autorizado a: “Executar ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte”. Por outro lado,
esse mesmo Código de Ética defende em seu artigo 18 que o
pro韛�ssional de enfermagem deve: “Respeitar, reconhecer e realizar ações
que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar
decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem estar”. O artigo
XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de韛�nida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O Código civil
brasileiro em seu artigo 15 estabelece que: “ Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica”. Diante da solicitação médica em realizar a
transfusão sanguínea em situação de emergência, em que o paciente
recuse o procedimento por motivos religiosos, responda: você realizaria
o procedimento? (Lembrando que não existe a possibilidade naquele
momento em realizar discussão com a equipe, devido ao surgimento de
outras emergências).

Por favor, justi韛�que a sua resposta.
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