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És ètic mantenir amb vida
una embarassada en mort cerebral?

Recentment a la premsa s’ha generat
un debat sobre un tema ètic que
genera controvèrsia. Es tracta del cas
d’una dona en mort cerebral a la qual
se li continuaven aplicant mesures de
suport vital, pel fet d’estar
embarassada, malgrat l'oposició
familiar.

Arran d’això
s’han publicat
articles
informatius
sobre la presa
de decisions en
cas d’incapacitat
de la persona
afectada i
finalment sobre
la resolució
judicial.
Atès el ressò
mediàtic i les
implicacions
morals del tema, us presentem el
document que hem elaborat al Comitè
d'Ètica Assistencial (CEA), i que va
més enllà de la dimensió legal que,
segons la legislació de l’Estat americà
de Texas, obligaria a mantenir les
funcions vitals de la mare mentre el
seu embaràs sigui viable.

Primer, concretem l’evidència:

Es pot declarar morta una persona
quan se’n pot demostrar la mort
cardiorespiratòria o bé la mort
encefàlica (ME). Tots dos diagnòstics
s’estableixen sobre la base
d’exàmens clínics ben definits,

seguits, encara
que no

necessàriament,
de la confirmació

mitjançant
exploracions

complementàries.
En aquests casos,

tot i que les
recents millores en

el suport vital, la
tecnologia i la

gestió de les cures
dels malalts crítics

fan possible
mantenirne les

funcions vitals, cal
considerarlos com un cos mort o
cadàver. Per tant, caldria retirar tota
mesura de suport vital, amb l’excepció
que estiguem davant un potencial
donant d’òrgans.
Tanmateix, la qüestió de la retirada
del suport vital esdevé més complexa
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quan la ME ocorre durant l'embaràs.
Per descomptat, la incidència de la
ME en dones embarassades és molt
baixa i només hi ha uns pocs casos
descrits. En la sèrie més extensa de
252 pacients amb mort cerebral, n'hi
ha cinc, el 2,8% dels casos, que són
dones embarassades. En aquesta
situació hi ha dos aspectes que cal
tenir en compte: la idoneïtat de donar
suport al fetus fins al part reeixit i, si
és possible, aconseguir que la mare
esdevingui donant d'òrgans.

En la bibliografia hem trobat
referenciats trenta casos
d’embarassades en ME entre 1982 i
2010. La causa de la ME en 26 de les
30 mares va ser una lesió cerebral no
traumàtica. L’edat materna mitjana en
el moment de ME era de 26,5 anys.
L’edat gestacional mitjana en el
moment de la ME i l’edat gestacional
mitjana al part van ser 22 i 29,5
setmanes, respectivament. Van néixer
12 nadons viables que van sobreviure
el període neonatal. La durada
mitjana del suport vital matern va ser
de 38,3 dies (rang, 2107 dies). Però,
no hi va haver un seguiment prou
continuat per determinar, a llarg
termini, els efectes del suport vital
matern prolongat en l’infant. En 10
casos, després del naixement, es va
dur a terme la donació d’òrgans.

Segon, copsem diverses opinions:

En casos com aquest, sorgeixen
moltes preguntes ètiques i legals:
temes com "dret a utilitzar el cos de la
mare com una incubadora  cadàver",
"considerar la mare com a donant
d'òrgans", "elevat risc de possibles
danys al fetus". Alguns professionals

creuen que no és èticament
acceptable mantenir el cos de la mare
després de la ME per utilitzarlo com
un "contenidor fetal". Però, d’altra
banda, si considerem la mare com un
cadàver, i per tant sense dret
d'autonomia, haurien de prevaler els
drets del fetus.

Un altre argument considera que el
suport vital prolongat és, en si mateix,
una donació d’òrgans que té el fetus
com a destinatari; en aquest cas, si la
mare havia manifestat el desig de
donar els seus òrgans, seria apropiat
continuar amb el suport vital.
Finalment, alguns creuen que les
estratègies per mantenir la funció
somàtica materna segueixen estant
en una fase experimental, i no es
coneixen tots els efectes adversos
que la medicació utilitzada pot tenir en
el fetus.

En resum, atès que aquests casos
catastròfics són tan poc freqüents,
l’opinió de la mare rarament és
coneguda. Per aquesta raó, cal
coordinarse amb la família en la
planificació de l'atenció. És necessari
que hi hagi una figura responsable de
la presa de decisions per substitució,
paper generalment reservat als
familiars. El metge no ha d'imposar
els procediments disponibles contra
els desitjos de la família. Cal enfocar
cada cas de forma individual, amb la
participació del comitè d'ètica de
l'hospital, si és necessari.

Tercer, considerem segur que:

• Davant la incertesa pronòstica s’ha
de recórrer a l’evidència científica del
moment, però també a la família.



Aquesta es considera un projecte de
valors, una institució de beneficència,
i els familiars tenen el dret i l’obligació
de definir el que és bo, sempre que no
traspassin el límit de la no
maleficència.

• En línies generals, és correcte
mantenir amb vida un cos per tal de
beneficiarne un tercer, en aquest cas,
el fetus.

• Els principis ètics que han de
prevaler són la beneficència i la
justícia, en contra de la maleficència
que implica la futilitat d’un tractament
que prolonga inútilment la vida d’un
pacient (en aquest cas un fetus)
sense expectatives de viabilitat.

• S’han d’evitar tant les actituds
vitalistes com les postures
abstencionistes.

• Tot el que sigui inútil en termes de
supervivència estarà contraindicat i, a
més, es relaciona amb el principi de
no maleficència. Es tracta d'un judici
tècnic i per això han de ser els
professionals els qui proposin i
expliquin als familiars una decisió
d’aquest tipus.

Resumim:

• Davant el probable risc de greus
anomalies en el fetus, encara que no
objectivades, en el cas que la família
sol∙liciti la interrupció de l’embaràs,
s’haurien d’aturar les maniobres de
suport vital a la mare, la finalitat de les
quals era el manteniment del fetus.

• Cal fer un monitoratge continu i
objectiu de les dades de
desenvolupament fetal indicatives de
la seva viabilitat. Si el fetus esdevé
inviable s’han d’aturar les mesures de
suport vital segons criteri clínic i
informar amb sensibilitat la família.

• S’ha d’afavorir la donació d’òrgans,
si s’atura el suport vital.

• Cal mantenir la comunicació
constant amb la família i el respecte
per les seves decisions.




