
 

 

ANTONIO CARLOS ROSSI 

 

 

 

 

RAZÕES E DESRAZÕES DO CORAÇÃO: 

VISÕES E SIGNIFICADOS ACERCA DO TRANSPLANTE DO CORAÇÃO 

A PARTIR DE NARRATIVAS ORAIS DE UMA EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE  

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina, para obtenção 

do título de Doutor em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



 

 

 

ANTONIO CARLOS ROSSI 

 

 

 

 

RAZÕES E DESRAZÕES DO CORAÇÃO: 

VISÕES E SIGNIFICADOS ACERCA DO TRANSPLANTE DO CORAÇÃO 

A PARTIR DE NARRATIVAS ORAIS DE UMA EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE  

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina, para obtenção 

do título de Doutor em Ciências. 

 

Orientador: Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte 

Gallian 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



 

 

 

 

 

Rossi, Antonio Carlos 

Razões e desrazões do coração: visões e significados acerca do transplante 

do coração a partir de narrativas orais de uma equipe interdisciplinar de saúde / 

Antonio Carlos Rossi. -- São Paulo, 2015. 

xiv, 162f.  

 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de 

Medicina. Programa de Pós-graduação. 

 

Título em inglês: The Reasons and Uncertainties of the Heart: Interpretations and 

Visions of Heart Transplants TEAN in Oral Histories of an Interdisciplinary Medical  

 

1) Registros de Saúde Pessoal 2) Registros Médicos 3) Equipe de Assistência ao 

Paciente 4) Transplante de Coração/história 5) Transplante de Coração/mortalidade 



 

iii 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
 

  

 

 

 

Chefe de Departamento: Profa. Dra. Rebeca de Souza e Silva 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação: Profa. Dra. Suely Godoy Agostinho Gimeno 



 

iv 
 

ANTONIO CARLOS ROSSI 

 

 

RAZÕES E DESRAZÕES DO CORAÇÃO: 

VISÕES E SIGNIFICADOS ACERCA DO TRANSPLANTE DO CORAÇÃO 

A PARTIR DE NARRATIVAS ORAIS DE UMA EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE  

 

 

Presidente da banca: 

Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian  

 
 

Banca examinadora: 

Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé  

 

Prof. Dr. Luiz Carlos de Oliveira Cecilio 

 

Profa. Dra. Lilian Gandolpho 
 
 
 

 

Profa. Dra. Fabíola Holanda Barbosa Fernandez 
 

Prof. Dr. Francisco Moreno Carvalho  

 

Profa. Dra.Renata Andrea Pietro Pereira Viana  

 



 

v 
 

DEDICATÓRIA 

 

A meus avós, Roberto, Zenaide, Artibano e Iolanda, 

 Aos meus pais, Tito e Odila,  

À minha querida esposa Fabiana,  

E aos meus lindos filhos, Isabela e Luis Felipe.  

“Nós não herdamos o mundo de nossos antepassados... Nós o pegamos emprestado dos 

nossos filhos”. Provérbio Chinês 

http://pensador.uol.com.br/autor/proverbio_chines/


 

vi 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Desafio tão grande quanto escrever este Tese, foi utilizar apenas algumas linhas 

para agradecer as pessoas que fizeram parte desta minha trajetória de pesquisador e 

aluno nestes longos anos de UNIFESP/EPM. 

Se na Divina Comédia Dante Alighieri foi conduzido por Virgílio a tirá-lo do inferno. 

Sou muito grato a Dante Marcelo Claramonte Galliam, meu orientador, por ter me 

conduzido nesta tese pelos caminhos incertos do coração com sua presença sempre 

generosa, afetuosa e congruente. 

Agradeço a minha amada esposa Fabiana, companheira e amiga, pelo incentivo, 

força e motivação, que eu possa retribuir tudo isso.  

Aos meus mestres da UNIFESP por terem transformado a minha forma de ver as 

coisas, por terem acreditado em mim e ajudado a concretizar sonhos, referência de 

sapiência e paciência, de alegria e humanismo, nesta missão de “transformar homens de 

chumbo em homens de ouro”.  

Aos profissionais envolvidos no transplante do coração que ofereceram suas 

histórias de vida inspiradoras.  

Aos amigos integrantes do projeto memória do coração. Prof. Valdir, Profa. Fabiola, 

Nadia e Dora 

Aos cuidados gramaticais da D. Ivani. 

A Eric Smith pelo cuidado na tradução. 

A Vicência Micheline pela ajuda nas revisões escritas e estéticas. 

Aos meus amigos e amigas pelos momentos inesquecíveis dentro e fora da sala de 

aula Jacqueline I. Sakamoto, Roberto Miguel, Carla Cristine, Sharmilla, Marcelo 

Guimaraes, Licurgo, Marlom, Gabriel, Luciana, Luziete, Nadia, Dora. 

Aos meus colegas do Centro de História e Filosofia-CEHFI-UNIFESP e Laboratório 

de Humanidades – LabHum.  

Aos funcionários e colaboradores do Departamento Saúde Coletiva e Medicina 

Preventiva pela ajuda, companheirismo e parceria, em especial a Sandra Fagundes. 



 

vii 
 

E um agradecimento especial a minha querida D. Mercedes, pelos mimos e 

cuidados inesquecíveis. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para este estudo, meu muito 

obrigado. 



 

viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falar de coisas do coração é como ouvir o sábio  

Obi-Wan Kenobí em Guerra na Estrelas 

“Vá com a força, Luke! Deixe a força ficar com você”. 

 

 

 

 

Neste mundo de tantos espantos, 

Cheios de mágicas de Deus, 

O que existe de mais sobrenatural 

São os ateus. 

Tânia Franco Carvalhal 



 

ix 
 

 

 

Coração (Samba anatômico)  

Noel Rosa 

Coração 
Grande órgão propulsor 

Transformador do sangue venoso em arterial 
Coração 

Não és sentimental 
Mas entretanto dizem 

Que és o cofre da paixão 
Coração 

Não estás do lado esquerdo 
Nem tampouco do direito 

Ficas no centro do peito - eis a verdade! 
Tu és pro bem-estar do nosso sangue 

O que a casa de correção 
É para o bem da humanidade 

Coração 
De sambista brasileiro 

Quando bate no pulmão 
Lembra a batida do pandeiro 

Eu afirmo 
Sem nenhuma pretensão 

Que a paixão faz dor no crânio 
Mas não ataca o coração 

Conheci 
Um sujeito convencido 

Com mania de grandeza 
E instinto de nobreza 

Que, por saber 
Que o sangue azul é nobre 

Gastou todo o seu cobre 
Sem pensar no seu futuro 

Não achando 
Quem lhe arrancasse as veias 

Onde corre o sangue impuro 
Viajou a procurar 

De norte a sul 
Alguém que conseguisse 

Encher-lhe as veias 
Com azul de metileno 

Pra ficar com sangue azul

http://letras.mus.br/noel-rosa-musicas/


 

x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sogra e o Jacaré  

Marchinhas de Carnaval 

 
Tiraram o coração da minha sogra 

Botaram o coração de um jacaré 

Sabe o que aconteceu? 
A velha se mandou 
E o jacaré morreu! 

Ié, ié, ié, ié, ié 

Coitado do jacaré 

Cumé que é? 

Ié, ié, ié, ié, ié 

Coitado do jacaré! 

 

http://letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/


 

xi 
 

SUMÁRIO 

DEDICATÓRIA ....................................................................................................................................... v 

AGRADECIMENTOS ........................................................................................................................... vi 

RESUMO .............................................................................................................................................. xiii 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 1 

1.1. Considerações iniciais ............................................................................................................... 1 

1.2. O coração na história: de sede da alma à bomba biomecânica ...................................... 3 

1.3. A cirurgia cardíaca, o transplante e as atribuições simbólicas ...................................... 8 

1.4. Experiência pessoal .................................................................................................................. 10 

1.5. Problemática e justificativas ................................................................................................... 13 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 17 

2.1. Objetivo geral .............................................................................................................................. 17 

2.2. Objetivos específicos ................................................................................................................ 17 

3. PERCURSO MEDODOLÓGICO ................................................................................................... 18 

3.1. Paradigmas e referenciais teóricos ....................................................................................... 18 

3.2. A abordagem da história oral de vida ................................................................................... 21 

3.3. As etapas da história oral ........................................................................................................ 23 

3.4. A análise dos dados .................................................................................................................. 25 

3.5. Os colaboradores ....................................................................................................................... 26 

3.5.1 Pacientes Transplantados em Pós-operatório Tardio ................................................ 27 

3.5.2 Perfil sócio demográfico dos pacientes entrevistados ............................................. 28 

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS ................................................................................................. 30 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO ....................................................................................................... 94 

5.1 Coração: uma bomba-biomecânica ou sede da alma? Narrativas orais de 
pacientes e equipe interdisciplinar do transplante do coração  ........................................ 95 

5.2. Realidade e Fantasias: o significado do coração a partir das narrativas 
orais da equipe interdisciplinar e dos receptores do transplante cardíaco  .......... 104 

5.3 O transplante do coração como teatro e palco para se pensar a morte: 
narrativas orais da equipe interdisciplinar ............................................................................. 126 
 



 

xii 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 144 

7. ANEXOS ......................................................................................................................................... 149 

8. REFERÊNCIAS.............................................................................................................................. 153 
 

 



 

xiii 
 

RESUMO 

 

O presente estudo objetivou desenvolver, a partir de relatos de história oral de vida de 

uma equipe interdisciplinar de transplante do coração, sobre as visões e significados 

atribuídos ao transplante do coração, numa perspectiva não apenas funcional, mas 

também simbólico-cultural, psicológica e existencial. Para compreensão e análise dessa 

experiência, partimos de uma abordagem de cunho metodológico qualitativo. Os dados 

foram colhidos por meio de entrevistas realizadas de acordo com a abordagem da História 

Oral de Vida. Foram entrevistados nove profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, 

fisioterapeuta e psicólogo), com experiência na área. Os textos gerados a partir das 

entrevistas foram analisados mediante técnicas de imersão/cristalização, estilo inspirado 

pela Fenomenologia Hermenêutica. Os núcleos temáticos emergidos foram: 1) Coração: 

uma bomba-biomecânica ou sede da alma? - Detectamos na narrativa de nossos 

entrevistados que o coração passou a ser uma bomba biomecânica, fruto de uma 

compreensão absorvida pelas ciências médicas atuais e herdeira do positivismo de 

Descartes; porém, simultaneamente, concepções e visões de ordem “irracionais”, 

simbólicas e mesmo poéticas sobre o coração, que derivam de crenças e tradições 

supostamente ultrapassadas, teimam em permanecer, muitas vezes, de forma 

surpreendente e inconsciente, não apenas no discurso do paciente leigo, mas também no 

do profissional especializado, tão bem formado e treinado; 2) Realidade e Fantasias no 

transplante do coração – Constatamos, em alguns integrantes da equipe, a dúvida e 

curiosidade em saber se o coração muda a personalidade, mesmo de posse de 

explicações cientificas (diríamos que fica em suspenso sempre algo que transcende a 

uma explicação biomédica e mecânica do transplante); 3) O transplante do coração como 

teatro e palco para se pensar a morte - Notamos sentimentos ambivalentes na equipe de 

transplante, desde a chegada do órgão (doador), se este está vivo ou morto, até o 

procedimento em sí, acreditar ou não no transplante, passando pela questão do número de 

transplantes a serem realizados e terminando com a ideia do transplante como uma jogada 

de mestre contra a morte. 
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ABSTRACT 

  

This dissertation undertakes to examine meanings, attitudes and viewpoints attributed to 

heart transplant via the oral histories provided by members of an interdisciplinary heart-

transplant team. In addition to functional aspects, the present analytical perspective 

embraces psychological, existential and culturally symbolic implications of heart transplant. 

Efforts to comprehend and analyze the experiences recipients and practitioners/care 

providers extend to qualitative methodologies. Data were gathered from nine professionals 

having experience in the field (including doctors, nurses, a nutritionist, a physiotherapist 

and a psychologist), in interviews conducted in accordance with standards of the Oral Life 

History approach. The interview transcripts were analyzed utilizing immersion and 

crystallization techniques based on hermeneutic phenomenology. Core themes that 

emerged:   

1) The Heart:  Biomechanical Pump or Seat of the Soul?  

A narrative commonly voiced by interviewees involved transformation of their perceptions 

of the heart. Initially regarded, per understandings absorbed from prevailing biological 

science and the heritage of Cartesian positivism, solely as a biomechanical pump, over 

time the organ took on “irrational,” symbolic and even poetic aspects, derived from 

ostensibly outdated beliefs and traditions—often unconscious, and stubbornly and 

surprisingly persistent. This occurs not only with the lay patient, but also with the highly 

educated and trained medical professional. 

2) Reality and Fantasy and the Heart Transplant  

Some members of the team became curious, despite their grounding in scientific 

premises, as to whether a new heart alters the recipient’s personality. (This research 

suggests that there are changes and effects that transcend biomedical or mechanical 

explanation.) 

3) Heart Transplant as Stage for the Contemplation of Mortality - 

The team demonstrated ambivalent feelings from the point of delivery of a heart for 

transplant, on the question of whether the organ is at that point dead or alive, extending to 

the procedure itself, and to issues concerning belief in the efficacy of heart transplant and 

the numbers of transplants performed. The discussion concludes with the idea of the 

transplant as a blow struck against death itself. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

Segundo vestígios deixados por nossos antepassados através das lendas, os 

médicos gêmeos Cosme e Damião tornaram-se padroeiros do transplante de órgãos inter-

humanos por terem sido os responsáveis pela realização da primeira cirurgia desse tipo 

na humanidade (Farmer, 1992). No século XII, os santos operaram o sacristão de uma 

igreja na Sicília, que havia sofrido gangrena em uma das pernas e acabou resultando em 

uma amputação. Os dois foram a um cemitério buscar um novo órgão. O único cadáver 

que poderia ser utilizado era de um negro etíope. O transplante foi um sucesso e o 

sacristão passou a ter novamente as duas pernas, agora uma de cada cor. (Küss e 

Bourget, 1992) 

Na literatura e nos filmes de ficção, o exemplo mais notável de transplante deve ser 

o romance Frankenstein ou o Prometeu Moderno de Mary Shelley (Shelley e Hunter, 

1994). No verão de 1816, Mary Wollstonecraft Godwin e seu amante, o poeta Percy 

Shelley (com quem se casou mais tarde naquele ano) visitaram Lord Byron na sua casa, 

às margens do Lago de Genebra. Uma noite, Byron propôs uma competição sobre 

história de fantasmas, sugerindo que cada membro do grupo escrevesse uma. Mary 

Shelley recebeu a inspiração de uma espécie de visão entre o sono e a vigília e assim 

nasceu a história de Victor Frankenstein, um jovem que acreditava ter encontrado o 

segredo de recriar a vida. Se “a vida imita a arte ou a arte imita a vida”, parece que a 

autora de Frankenstein entrou de vez para o grupo de visionários e pessoas que preveem 

o futuro de alguma forma, através de sua arte. 

Se depender de Sergio Canavero, neurocientista da Universidade de Turin, a 

história de Frankenstein pode deixar de ser só coisa de cinema. Num artigo (Canavero, 

2013) recente, o italiano descreveu como seria possível transplantar a cabeça de um 

homem para o corpo de outro. É que, segundo Canavero, só agora a tecnologia consegue 

deixar duas medulas espinhais em condições de serem encaixadas uma na outra. A 

inspiração do italiano vem da década de 1970. Naquela época, o neurocientista 

americano Robert White inventou de transplantar a cabeça de um macaco no corpo de 

outro macaco. Por um dia e meio a façanha deu certo – apesar de ter deixado o animal 

http://www.surgicalneurologyint.com/article.asp?issn=2152-7806;year=2013;volume=4;issue=2;spage=335;epage=342;aulast=Canavero
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sem nenhum movimento da cabeça para baixo. Depois disso, o macaco não resistiu e 

morreu.  

Parece que o espirito do Moderno Prometeu está muito presente em pesquisas 

cientificas contemporâneas. Um bom exemplo desse fato foi a criação do Centro de 

Biotecnologia de Células e Órgãos em 2013 pelo governo americano, num investimento 

de três milhões de dólares. 

No romance, Mary Shelley relata a história de um estudante de Ciências Naturais 

que constrói um monstro em seu laboratório, a partir de diferentes partes de corpos de 

pessoas mortas, que, posteriormente, lhes deu vida. 

O espirito da responsável do Centro de Biotecnologia de Células e Órgãos, Dra. 

Doris Taylor, e sua equipe, parecem incorporar a ideia de Shelley em Frankenstein, 

quando propõem o uso de órgãos provenientes de cadáveres humanos como estruturas 

pré-moldadas para a construção de novos órgãos a serem utilizados em transplantes. 

Segundo a autora, a ideia consiste em remover todas as células de um determinado 

órgão e ficar apenas com a estrutura organizada do órgão (órgão acelular), a qual é 

formada basicamente por um emaranhado de proteínas. Seria como se pudéssemos 

remover todos os tijolos de um velho edifício, deixando apenas a estrutura de concreto 

para, posteriormente, recolocar tijolos novos. No caso desses órgãos acelulares, as novas 

células seriam formadas com a utilização de células-tronco, permitindo que o órgão 

voltasse a funcionar como antes. Entretanto, na prática, este processo é cercado de 

enormes desafios.  

No campo da bioengenharia tecidual, as pesquisas da Dra. Taylor demonstraram 

ser possível retirar as células originais de coração de roedores e, posteriormente, 

repovoar com células novas (Ott et al., 2008). Neste trabalho, a equipe da Dra. Taylor 

demonstra o funcionamento do coração em um biorreator que simula os estímulos 

fisiológicos tal qual ocorre no animal. Os resultados revelam que, após quatro dias do 

repovoamento do coração com células derivadas do coração de ratos recém nascidos, o 

“órgão” começa a pulsar e é capaz de gerar força de bombeamento após oito dias. 

Entretanto, esta força seria equivalente a apenas 2% da força de bombeamento de um 

coração adulto. Além disso, o repovoamento foi menos eficiente em algumas áreas do 

coração, principalmente aquelas mais distantes dos pontos de aplicação das novas 

células. 
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Ainda assim, apesar dos problemas encontrados pela equipe da Dra. Taylor e 

outros problemas relatados por cientistas que trabalham na área, é possível que 

estejamos discutindo um dos grandes avanços para a criação de uma nova terapia no 

transplante de órgãos.  

 

1.2. O coração na história: de sede da alma à bomba biomecânica 

 

O estudo intitulado “O destronamento do coração: breve história do coração 

humano até o advento da modernidade” (Gallian, 2010), será o nosso norteador para se 

pensar a respeito das concepções acerca do coração humano, numa perspectiva 

histórica, com pontos da pré-história à Modernidade, ressaltando o papel assumido pelo 

coração, do ponto de vista antropológico com a abrangência em alguns aspectos bio-

psico-espirirituais. 

O autor lembra a partir do trabalho de Eliade, em 1987, que a identificação do 

coração como órgão da vida já aparece explicitada nas pinturas rupestres que 

representam animais abatidos em cenas de caça, assim como nos enterramentos de 

diversas culturas desde o paleolítico superior, tanto na Ásia quanto na Europa. (Eliade, 

1987)  

Destaca também que entre os Antigos Egípcios, o coração é designado por dois 

sinais hieroglíficos distintos, representando ora sua dimensão propriamente orgânica, ora 

sua dimensão moral e espiritual – que não se contrapõem, mas se complementam – 

identificado como órgão único da vida material e também como centro da vida espiritual. 

“É dele [do coração] que jorram as fontes da vida”, segundo se pode ler num texto 

gravado em uma pirâmide do Alto Império (Doresse, 1950). “Órgão dos sentimentos, mas 

também da vontade, memória, personalidade, sabedoria e pensamento, que os egípcios 

não separavam dos sentimentos.”. É por isso que no ritual de inumação e mumificação 

dos mortos, este era o único órgão que, preservado, era depois recolocado no corpo, já 

que, de acordo com o Livro dos Mortos, “é no coração do homem que sua vida se refugia 

na morte. E é nele que ela brota de novo para a vida eterna.”  

Gallian, através de Doresse assinala que, como centro da vida moral, as ações 

humanas nascem do coração e lá também se depositam, seja para o bem, seja para o 

mal. Desta forma, no trânsito entre a vida mortal e a eterna, é o coração humano que 

deve ser pesado, pois, como coloca Doresse, é “por este coração que está nele que o 
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homem se aproximará ou se distanciará da divindade durante sua vida terrestre. É pelo 

coração que ele viverá ou se condenará. É, pois, no outro mundo que se verá o 

desdobramento desta doutrina do coração.” (Gallian, 2010).  

Mais adiante, durante o Baixo Império e principalmente durante a época do domínio 

romano, ao coração se associa a imagem da consciência. “O coração do homem – lê-se 

num texto do século I a.C. – é seu próprio deus. Ora, meu coração se satisfaz daquilo que 

faço, pois ele está no meu corpo: eu sou, pois, como um deus.” Esta dimensão religiosa, 

mística do coração apresenta-se como essencial na tradição egípcia desde os tempos 

mais remotos. O coração é a sede da oração e do amor divino.  

Gallian salienta que perspectiva muito semelhante encontra-se entre os antigos 

semitas, particularmente entre os hebreus (Gallian, 2010). Segundo Guillaumont, para 

eles, “o coração não é somente o órgão indispensável para a vida do corpo: ele é também 

o centro de toda vida psicológica e moral, da vida interior” (Guillaumont, 1950). Além 

disso, são inúmeras as passagens no texto bíblico onde o coração aparece não apenas 

como princípio da vida corporal, mas também como centro da vida espiritual. Pela boca 

do profeta Jeremias, Yahweh mesmo fala: “Eu pus minha lei nas suas entranhas e eu as 

escrevi sobre seus corações.”  

É ainda destacado por Lesêtre, autor do verbete coeur no Dictionnaire de la Bible 

(Lesêtre, 1912), nas escrituras o coração é antes de tudo “sede da inteligência, da 

reflexão, da meditação.” Além disso, é também sede do pensamento - “o coração é 

também o receptáculo do qual se alimenta o pensamento: ele concebe os pensamentos  

forma as idéias, conserva as lembranças; a lembrança ‘sobe’ do coração...” (Guillaumont, 

1950). Como centro das faculdades espirituais e da vida moral, o coração da Bíblia, o leb 

hebraico, é também sede da sabedoria, da memória, da vontade, sede das disposições 

da alma, sejam elas boas ou más, sede das paixões e sentimentos, dos desejos, da 

consciência. (Lesêtre, 1912) 

Ou seja, como bem conclui Guillaumont, “o coração encerra, portanto, os 

elementos constitutivos disto que nós chamamos de pessoa; aliás em alguns textos o 

coração designa a própria pessoa.” No sentido místico e religioso é, pois, pelo coração 

que Deus forma, instrui e fala com cada homem. “É no centro dos corações humanos que 
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Deus quer fazer sua morada” mensagem messiânica que se realiza no Pentecostes do 

Novo Testamento 1 

É necessário salientar que para o autor do destronamento do coração esta 

tendência de concentrar todo o conteúdo essencial da vida psicológica e espiritual do 

homem no seu coração não foi, na Antiguidade, uma particularidade dos povos semíticos.  

Esta perspectiva cardiocêntrica pode ser observada entre os gregos antigos 

através de textos fundamentais como os de Homero, Hesíodo e Ésquilo, em que o termo 

kardia remete a todo um universo de significados e ações que identificam a pessoa na 

sua integralidade. Tal como nas inscrições funerárias egípcias ou nas sagradas escrituras 

hebréias, o coração, o kardia helênico – e mais tarde o cor latino – aparece nos poemas 

épicos, líricos e nas tragédias não apenas como sede dos sentimentos e das paixões, 

mas também da inteligência, dos pensamentos e ainda como lugar de encontro com os 

deuses, lugar da inspiração divina. 

De acordo com Siriasi e Bellini, ainda no século XVI europeu, é o coração e não o 

cérebro que, nas imagens dos filósofos e medicais, aparece caracterizado como o centro 

não apenas da vida física e emocional, mas também intelectual e moral (Siraisi, 1990; 

Bellini, 2005). Do ponto de vista prático, portanto, o período medieval, assim como o 

próprio Renascimento, não deixou de ser essencialmente “cardiocêntrico”, inclusive este 

último, profundamente marcado pelas metáforas e analogias políticas entre o coração e o 

rei – o primeiro como soberano do corpo humano, o segundo como soberano do corpo 

social – ou entre o macro e o microcosmo – aqui a analogia entre o sol, centro do 

universo, e o coração, centro do ser humano. 

Mesmo na eclosão da assim chamada “Revolução Científica”, em princípios do 

século XVII, e justamente no momento em que se está esboçando o Moderno Método 

Científico, com a contribuição fundamental de Willian Harvey, que o faz precisamente 

estudando o coração e a circulação do sangue, nunca o cardiocentrismo esteve mais bem 

representado e defendido. De fato, ainda que Harvey tenha contribuído de forma 

fundamental para o fenômeno da chamada “mecanização do coração”, para utilizar o 

termo cunhado por Fuchs (2001), o seu revolucionário “Exercitatio de motu cordis et 

sanguinis in animalibus”, publicado em sua primeira edição em Frankfurt no ano de 1628, 

ao mesmo tempo em que se apresenta como um marco na configuração do método 

científico fundamentado na observação empírica e na experiência, este emblemiza 
                                                           
1 Segundo KOUBETCH (2004: 41), “Para os hebreus, pensa-se com o coração. A criatura humana é uma criatura 

visitada: o Espírito nela habita e a inspira de dentro, na fonte mesma de seu ser. A sua relação com o conteúdo do 

coração, lugar da inabitação divina, constitui a sua consciência moral, na qual fala a verdade.” 
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também a apoteose do cardiocentrismo de raiz aristotélica. Em outras palavras, como 

bem sintetiza Lain-Entralgo, “o descobridor da circulação sanguínea soube ser moderno 

sem deixar de ser aristotélico.” (Lain-Entralgo, 1981).  

É flagrante no texto de Gallian a insistência sobre este caráter aparentemente 

paradoxal da obra de Harvey. Através de seu estudo, comenta que Harvey estabelece as 

verdadeiras bases que permitiriam, um pouco mais adiante, ao “espírito moderno” 

transformar o coração numa “bomba biomecânica”, responsável pelo sistema circulatório, 

imbuído de uma responsabilidade vital no esquema fisiológico dos animais superiores, 

mas totalmente “esvaziado” de conteúdo psicológico ou moral, tal como a ciência hoje o 

define. Por outro lado, entretanto, nada mais distante da intenção do physico inglês, que 

na dedicatória da primeira edição britânica e ao longo de todo capítulo VIII do De Motu 

Cordis, desenvolve livremente as tradicionais analogias, tão próprias do Renascimento, 

entre o macro e o microcosmo, estabelecendo um complexo paralelismo entre a figura do 

sol, do rei e do coração humano. Para Harvey, sua descoberta confirma, antes e acima de 

tudo, com base científica, observável, experimental, as antigas concepções nascidas da 

graça, da revelação e do gênio filosófico dos autores inspirados da Bíblia e de um 

Aristóteles, sobre o papel central do coração para a vida física, psicológica, moral e 

espiritual do homem. 

Ironicamente, entretanto, como destaca Gallian, será esta mesma obra imbuída de 

aristotelismo e de vitalismo, que acabará por deflagrar o movimento intelectual que 

decisivamente realizará a “destronização” do coração enquanto órgão da pessoalidade. O 

primeiro passo neste sentido parece se dar a partir do debate que se estabelece entre 

Harvey e Descartes em torno do papel do coração na circulação do sangue e seus 

desdobramentos. 

Como bem coloca Fuchs na sua obra intitulada Mechanization of the Heart; Harvey 

and Descartes, apesar de ter “perdido” do ponto de vista essencialmente científico, já que 

o desenvolvimento posterior da fisiologia cardiológica demonstrou ser correta a tese de 

Harvey, Descartes, através de sua “crítica racional”, acabou por “vencer” do ponto de vista 

essencialmente filosófico. Ou seja, procurando cobrar de Harvey uma coerência radical 

aos seus pressupostos empíricos e experimentais, Descartes demonstra a inconsistência 

de sua perspectiva vitalista, resquício, segundo ele, de “superstições míticas e 

fantasiosas” (Fuchs, 2001). Desta forma, ainda que equivocado do ponto de vista 

empírico-experimental, Descartes determinou a nova postura intelecto-racional que 

acabou por estabelecer as próprias bases filosóficas da “Nova Ciência”. Estabelecendo os 



7 

 

 

“critérios possíveis” de interpretação, Descartes “esvazia” a obra de Harvey de conteúdo 

psicológico e moral e indica os rumos do novo método que redunda fundamentalmente na 

visão mecânica do homem e do universo. 

Uma vez “depurado” pela “rigorosidade do método”, a descoberta de Harvey 

poderá a partir daí ser retomada e desenvolvida num processo que culminaria na 

definição do coração como uma bomba biomecânica; tarefa esta levada a cabo pelos 

fisiologistas dos séculos subsequentes. (Fuchs, 2001)  

Conclui Gallian que neste mesmo contexto, paralelamente a este processo de 

“destronização” ou “esvaziamento” do coração, não deixa de ser interessante notar um 

correspondente movimento de “entronização” do cérebro que, a partir daí, iria ganhar o 

status de órgão da pessoalidade. De acordo com (Vidal, 2005), desde a segunda metade 

do século XVII, filósofos da matéria e da identidade pessoal, tais como Willis, Locke e 

Bonnet, começam a estabelecer as bases para a “construção” do “sujeito cerebral”; 

“sujeito” este que será mais tarde consagrado pelas neurociências e pela cultura da 

“inteligência artificial” de nossa época. Ao “destronamento” e “esvaziamento” do coração 

humano enquanto órgão psíquico, moral e espiritual, corresponderia, portanto, no 

contexto da Modernidade, um movimento de “entronização” e “preenchimento” do cérebro 

como órgão definidor do eu. 
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1.3. A cirurgia cardíaca, o transplante e as atribuições simbólicas 

 

As descobertas de Harvey e outros phisicos do alvorecer da Modernidade, como 

Miguel de Servet, ao mesmo tempo que impulsionaram a “dessacralização” do coração e 

a sua caracterização enquanto bomba biomecânica, abriram também o caminho para sua 

“invasão” e intervenção, de maneira particular através da cirurgia cardíaca.  

Considera-se que a primeira intervenção cirúrgica no coração foi realizada por 

Ludwig Rehn, que suturou uma laceração de 1,5 cm na face anterior do ventrículo direito 

de um jovem jardineiro de 20 anos. O fato ocorreu em 1896, em Frankfurt. Anteriormente 

outras correções de ferimentos foram tentadas, porém não foram bem sucedidas (Prates, 

1999). Para, Murtra, entretanto, o início da cirurgia cardíaca ocorreu bem antes disso, em 

1810, quando foram relatadas drenagens cirúrgicas do pericárdio por Francisco Romero, 

na Espanha e Baron Jean Dominique Larrey, na França (Murtra, 2002). O trabalho 

pioneiro de Alexis Carrel, precursor da cirurgia vascular, também foi fundamental para o 

desenvolvimento da cirurgia cardíaca. O mesmo desenvolveu, no início do século XX, a 

técnica de anastomose arterial, tendo visualizado a necessidade de se empregar fios de 

sutura e agulhas bem mais delicados que os utilizados na época. 

Até a década de 1940, porém, a maioria dos médicos acreditava que o coração 

seria um órgão inabordável cirurgicamente. Não havia suporte técnico para tal e, talvez, 

as cirurgias cardíacas estivessem fora de possibilidades em um curto prazo. As palavras 

do Dr. George Geckekeler, chefe do Hahnemann Medical College em Philadelphia, 

dirigindo-se ao Dr. Charles Bailey, após sua segunda tentativa mal sucedida de correção 

de estenose mitral, ilustram bem essa idéia: “É meu dever de Cristão não mais permitir 

que essas operações homicidas sejam realizadas” (Murtra, 2002). Mas Bailey não 

esmoreceu; conseguiu realizar, em junho de 1946, após quatro fracassos, a primeira 

comissurotomia mitral bem sucedida. Graças à sua determinação, teve início a era da 

cirurgia intracardíaca e o seu feito foi repetido por outros cirurgiões, em outros centros. 

Convém lembrar que na época não haviam sido criadas ainda as máquinas de circulação 

extracorpórea. Até então, um longo caminho já havia sido percorrido. A partir dessa época 

iniciou uma grande transformação e uma história caracterizada por uma sucessão de 

fracassos passou a ser escrita por grandes sucessos.  

Em menos de cinquenta anos foram alcançadas muitas conquistas no campo da 

cirurgia cardíaca e, com o desenvolvimento das máquinas de circulação extracorpórea, 
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surgiram novas técnicas ou as antigas foram aperfeiçoadas, o que permitiu a correção de 

defeitos valvulares e anomalias congênitas, a revascularização de miocárdio e a 

realização dos transplantes cardíacos. No Brasil, esses avanços foram acompanhados de 

perto e existem equipes de cirurgia cardíaca em diversos centros hospitalares aptas para 

a realização de cirurgias de alta complexidade, incluindo os transplantes cardíacos. 

(Costa, 1998) 

Embora o avanço técnico e científico alcançado pela medicina e cirurgia no campo 

da cardiologia seja inegável e avalizado por inúmeros sucessos e, concomitantemente, as 

descobertas da neurologia contribuam para confirmar a “desmistificação” das concepções 

“vitalistas” ou “espiritualistas” sobre o coração humano, a visão do coração como um 

órgão ao qual se associam imagens, sentimentos e conteúdos profundos da pessoa 

humana continua persistindo com força no âmbito da cultura, convivendo de forma 

contrastante com os postulados científicos.  

No âmbito da literatura, da poesia e da música popular tal visão vem se 

perpetuando há gerações, porém, recentemente, a realidade dos transplantes cardíacos 

veio reavivar o tema da relação entre o coração e a psique pessoal, tendo este sido 

trabalhado pelo cinema e até por novelas de televisão em horário nobre 2. 

Mesmo dentro do escopo estritamente científico, pesquisas fundamentadas em 

relatos de pacientes transplantados e apoiadas em referenciais teóricos da física 

quântica, vêm resgatando esta visão mais “vitalista” sobre o coração através do conceito 

de memória celular. É caso, por exemplo, do trabalho de Pearsall, em 2004, The Heart’s 

Code, onde na capa da edição brasileira, intitulada Memória das Células: a sabedoria e o 

poder da energia do coração, se pode ler: “uma síntese fascinante de sabedoria antiga, 

medicina moderna, pesquisa científica e experiências pessoais provando que é o coração 

humano, não o cérebro, que retém os segredos que conectam o corpo, a mente e o 

espírito” (Pearsall, 2004). Descontado o tom sensacionalista a cargo do editor, o texto 

apresenta dados cientificamente balizados, demonstrando coerência e rigor, apesar dos 

pressupostos teóricos heterodoxos e das conclusões às vezes um tanto quanto 

precipitadas. De qualquer forma, concomitantemente com outros trabalhos que caminham 
                                                           
2 Como exemplo, podemos citar o filme Dívida de Sangue (Blood Work), lançado em 2002, dirigido por Clint Eastwood 

e produzido e distribuído pela Warner Home Video. O enredo gira em torno de Terry Mc Caleb (Clint Eastwood), 

agente aposentado do FBI que passou por um transplante cardíaco. Este é contratado por Graciella Rivers (Wanda de 

Jesus) para investigar a morte de sua irmã, a doadora de seu novo coração. O investigador acaba descobrindo que o 

assassino é, na verdade, um seriall killer que o próprio Mc Caleb perseguiu durante anos, quando ainda trabalhava no 

FBI. Uma novela exibida por uma grande emissora brasileira também abordou o tema. Trata-se de De Corpo e Alma, de 

autoria de Glória Perez, exibida de 03/08/1992 a 06/03/1993.  O tema central aborda o envolvimento amoroso de um 

juiz com a mulher que havia sido submetida a um transplante cardíaco cuja doadora foi uma mulher que ele amou no 

passado. 
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na mesma direção3, as pesquisas de Pearsall têm sido publicadas em importantes 

revistas indexadas da área médica e apoiadas por instituições universitárias prestigiosas. 

Todo este atual “movimento” no campo do imaginário, da cultura, da arte e mesmo 

de uma parcela da ciência em torno ao coração, resgatando antigos conteúdos e, ao 

mesmo tempo, problematizando os pressupostos científicos hegemônicos, suscita, por si 

só, todo um interesse gerador de questionamentos que se espraiam não apenas pelo 

campo científico em si, mas que também atingem os domínios da ética e dos valores. 

 

1.4. Experiência pessoal 

 

No final da década de 90, estava inserido no contexto de uma equipe de 

Hemodiálise. Em contato com profissionais e pacientes neste cenário, aconteceu um caso 

que mobilizou a equipe: tratava-se de uma paciente em diálise que havia negado o 

transplante, em função do enxerto ser de um cadáver. A equipe, naquela ocasião, me 

convidou a participar do caso com as seguintes frases: “Vai ver aquela louca lá. Se não 

quer se cuidar, porque então vem aqui?”; “Só vocês (psicólogos) para entender esse povo 

doido, não dá nem vontade de cuidar mais dela”; “A gente luta pra eles viverem e ela dá 

uma dessas?”. 

Recordo de uma fala emblemática vinda de um nefrologista: ”Nossa profissão é de 

pré-coveiro!”; perguntei a ele: “Qual seria a saída?” Ele, sem demora respondeu: “O 

transplante!”. 

O interesse na investigação dos transplantados renais pairava nesse cenário, 

quando através da orientação do Prof. Dr. José Osmar Medina-Pestana, diretor do 

Hospital do Rim/Unifesp/EPM e Profa. Dra. Lilian Gandolpho, realizamos uma pesquisa 

qualitativa com 21 receptores renais no pós-transplante renal, sob o título: 

Representações Psicológicas do enxerto em receptores submetidos ao Transplante renal. 

Detectamos que, mesmo após o sucesso no transplante renal, vários pacientes 

apresentavam sentimentos de medo, perda e culpa na assimilação do novo enxerto, 

envolvendo uma série de fantasias ligadas á aceitação do novo órgão e que deviam ser 

levadas em consideração pelos profissionais que os assistem. Constatamos que a 

representação do enxerto recebido, envolve um processo de aceitação e rejeição bio-

                                                           
3 Ver, por exemplo, o de Sara Paddison, The Hidden Power of the Heart (1998) e outros do Heart Math Institute. 
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psicológico; por fim, a religiosidade e espiritualidade têm um papel importante no 

processo de assimilação do novo rim. (Rossi, 2007) 

Se, por um lado, a saída apontada pelo nefrologista naquela ocasião era o 

transplante, após a pesquisa os relatos dos pacientes transplantados não caminhavam 

exatamente nesta direção. 

Próximo ao término do meu mestrado, tomei contato com o grupo de pesquisa do 

Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde- CeHFi. A proposta deste grupo, sob 

a direção do Prof. Dr. Dante Marcello Gallian, detém-se na investigação sobre o papel das 

humanidades enquanto meio de formação humanística e promoção da humanização entre 

os profissionais da saúde em seus vários contextos. 

Naquela ocasião, o grupo iniciava um trabalho que, utilizando-se da abordagem da 

História Oral de Vida, tinha o objetivo de comemorar os 75 anos da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Intitulava-se: 75 X 75: 75 histórias de 

vida para contar os 75 anos da EPM-UNIFESP. O projeto, que frutificaria pouco tempo 

depois em dois livros e um filme4, ao visar a explicitação da memória coletiva da 

instituição, procurou gerar relatos de pessoas que haviam vivido ou que ainda viviam 

parte importante de suas vidas em relação intensa com a Escola. Assim, na lista dos 75 

entrevistados, foram incluídos funcionários, alunos, pessoas do entorno geográfico e, 

também, por se tratar de uma instituição que em grande medida presta serviços na área 

da saúde, pacientes.  

Dentre estes, foi a história de vida de um transplantado cardíaco que chamou a 

atenção e acabou por gerar uma série de questionamentos na equipe do Prof.Gallian. 

Depois de narrar detalhadamente os problemas de saúde que o levaram para a fila de 

transplante cardíaco do Hospital São Paulo (o hospital escola da EPM/UNIFESP), o 

paciente relata um curioso incidente: estando já tudo pronto para a cirurgia, o médico 

responsável resolve cancelá-la, alegando que o coração que havia chegado “tinha um 

problema”: o doador havia sido um psicopata! Como nos conta o próprio paciente, o 

médico cirurgião lhe teria dito: “não vou trocar seis por meia dúzia. Não vou colocar esse 

coração em você, vai saber o que tem nele!”5 

                                                           
4 Os livros foram: 1. GALLIAN, Dante Marcello C. 75X75 EPM/UNIFESP, Uma História, 75 Vidas. São Paulo, 

EdUNIFESP, 2008, 352 p. e 2. GALLIAN, Dante Marcello C. (Org.) et all. Recortes da Memória.Lembranças, 

compromissos e explicações sobre a EPM/UNIFESP na perspectiva da História Oral. São Paulo, Ed. UNIFESP, 2009. 

O filme, em formato DVD leva o mesmo título do primeiro livro. 
5 O relato completo pode ser consultado no site do Banco de Memórias e Histórias de Vida da EPM/UNIFESP, outro 

dos produtos que resultaram do Projeto 75X75. Cf. em 

http://www.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/entrevistas/entrevistas-do-projeto-75x75/20-achiles-ortozani-filho 

http://www.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/entrevistas/entrevistas-do-projeto-75x75/20-achiles-ortozani-filho
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Algumas semanas mais tarde, chegava um novo coração, desta vez de uma 

mulher, que havia morrido num acidente numa cidade do litoral de São Paulo. Nesta 

ocasião não houve nenhuma “intercorrência” e a cirurgia foi realizada com sucesso.  

De maneira inusitada e ao mesmo tempo irresistível, este relato de história de vida, 

tão insólito e surpreendente, imediatamente começou a suscitar uma série de indagações, 

que tinham, como tema central, o coração. Frutos destes questionamentos, no ano de 

2010, sob a coordenação do Prof. Dante Gallian, foi criada no CeHFi, uma equipe de 

pesquisa, da qual faço parte, composta por médicos, historiadores e psicólogos, á qual foi 

delineado um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – CNPQ intitulado: “memória do coração: visões sobre o coração 

humano a partir da experiência do transplante”. 

Em linhas gerais, este projeto de pesquisa teve o seguinte objetivo: realizar, a partir 

da coleta de histórias de vida de transplantados cardíacos, familiares e profissionais da 

saúde envolvidos com a experiência do transplante, um estudo que compreendesse as 

diversas ideias, concepções e visões sobre o coração humano que interferem no 

processo de ressignificação da identidade do paciente transplantado e também no próprio 

contexto de procedimentos da experiência do transplante. Tal estudo, além de permitir 

uma maior compreensão sobre o universo de imagens e concepções culturais que 

norteiam este universo, procurou avaliar a medida de aceitação e incorporação do 

discurso científico. Além disso, este projeto procurava contribuir para um aprofundamento 

da discussão sobre questões éticas atreladas a este contexto, além de possibilitar a 

produção de uma documentação vasta, ampla e de grande conteúdo humano 

experiencial.  

A tese de doutorado que aqui apresento nasce das indagações suscitadas nestes 

contextos, acima esboçados entre as experiências das equipes do transplante renal e a 

minha inserção como pesquisador na equipe do projeto Memória do Coração. 
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1.5. Problemática e justificativas 

 

O transplante de órgãos e tecidos tem sido um desafio clínico-cirúrgico há muitos 

séculos, na tentativa de minimizar o sofrimento dos portadores de doenças terminais 

passíveis de recuperação. Trata-se de um procedimento cirúrgico que consiste na 

reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente (receptor), por outro órgão ou 

tecido saudável de um doador vivo ou morto, entendendo-se como órgãos: coração, 

pulmão, rim, fígado e pâncreas, entre outros, sendo recomendado como substituição de 

um problema de saúde incontrolável por outro com controle. 

No caso do transplante cardíaco, sua indicação ocorre quando todas as demais 

terapias foram consideradas insuficientes ou insatisfatórias, representando a única 

alternativa de sobrevivência do paciente com insuficiência cardíaca terminal. 

Constata-se pela complexidade deste procedimento que o trabalho da equipe 

interdisciplinar está implícito como condição primordial ao sucesso do transplante. Este 

modelo de trabalho requer abrangência, integração, acessibilidade, resolutividade e 

capacidade de estabelecer ligação com outros serviços e profissionais, além de ter uma 

área de cobertura bem definida. Os serviços de transplante geralmente são organizados 

com base em uma equipe interdisciplinar, formada por médicos, profissionais de 

enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assistente 

social. 

No campo da pesquisa associada aos pacientes transplantados, há um consenso 

na literatura (Mai, 1993; Hathaway et al., 1998; Cameron et al., 2000; Kaba, Thompson e 

Burnard, 2000; Konstadina et al., 2002; Neipp et al., 2006), de melhora na qualidade de 

vida e redução das alterações psiquiátricas (House e Thompson, 1988; Sensky, 1989; 

Sensky, 1997); porém, este procedimento desperta dúvidas e temores entre os pacientes, 

sendo de extrema importância a assistência da equipe interdisciplinar.  

Baines, Joseph e Jindal (2002), descrevem que mesmo após o sucesso no 

transplante, os pacientes apresentam sentimentos de perda, pesar e baixa auto-estima, o 

que, muitas vezes, torna-se paradoxal à equipe de transplante. 

Castelnuovo (1981) referiu que alguns transplantados têm dificuldades para 

integrar psicologicamente o novo órgão em seu corpo, de tal forma que percebem o órgão 

como um corpo estranho. 
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Nesse contexto, o estudo realizado por (Dubovsky, Metzner e Warner, 1979) torna-

se ilustrativo. Trata-se de um receptor homem, 38 anos, que ao receber o enxerto de uma 

mulher, durante o pós-operatório, experimenta uma grave crise de identidade, sentindo-

se, em parte, uma mulher. O autor deste estudo destaca a dificuldade de compreensão e 

manejo terapêutico por parte da equipe de transplante.  

Ainda que escassas pesquisas com equipe de transplante, em nosso contexto, 

(Massarollo e Kurcgant, 2000), realizaram um estudo com o objetivo de desvelar a 

vivência dos enfermeiros no programa de transplante de fígado de um hospital público, 

utilizando a pesquisa qualitativa de vertente fenomenológica, segundo a modalidade 

estrutura do fenômeno situado. As proposições encontradas pelos autores revelaram que 

a essência do fenômeno “vivenciar a prestação da assistência de enfermagem aos 

pacientes do programa de transplante de fígado de um hospital público”, foi desvelada 

como o viver uma situação que oculta a necessidade, as dificuldades, as contradições, os 

conflitos e a satisfação.  

Apontam ainda os autores em seus achados que o significado do transplante de 

fígado é contraditório para o enfermeiro. Ao mesmo tempo que considera o procedimento 

como sendo a possibilidade de viver do paciente, a esperança de uma vida melhor, 

percebe-o, também, como causa de sofrimento e morte. A situação vivenciada pelo 

enfermeiro leva-o a acreditar que não faria o transplante, caso necessitasse. Ele tem 

dificuldade em lidar com doador e receptor porque “a desgraça de um é a alegria de 

outro”, gerando insegurança para posicionar-se frente aos transplantes. Mais um ponto de 

conflito para o enfermeiro é o fato de, no transplante, ser feito grande investimento para 

benefício de poucos, mas que esses, ele reconhece, não teriam chance de sobrevivência, 

sem a realização do procedimento. 

Outro estudo, realizado na Bélgica (Cleemput et al., 2003), comparando a 

percepção de 123 profissionais, médicos e enfermeiros do transplante renal, e 29 

candidatos ao transplante, concluíram que os candidatos, frequentemente, apresentam 

expectativas elevadas sobre sua qualidade de vida; em contrapartida, os médicos e 

enfermeiros apresentaram expectativas muito próximas ao estado real do paciente, o que, 

segundo os pesquisadores, pode ser um indicador confiável de informações sobre o 

estado do paciente. 

Em suma, esses estudos nos mostram, de forma mesmo que discreta, a 

importância de se entender os conflitos vivenciados pela equipe de transplante e seus 

pacientes, via questionários com metodologia quantitativa de avaliação. Entretanto, há 
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uma carência evidente na adoção de uma abordagem teórico-metodológica, que 

permitisse explorar profundamente quais são as percepções dos profissionais envolvidos 

no processo do transplante, que possibilitasse relacionar conteúdos subjetivos, culturais e 

existenciais na atribuição de significados do transplante do coração a partir da própria 

equipe de transplante. 

Frente a esta carência de pesquisa teórico-metodológica citada anteriormente, 

utilizamos a História Oral de vida, (que oportunamente será explicada) dos profissionais 

envolvidos no transplante do coração como forma de contribribuir neste universo. Nosso 

ponto de partida foi pedir aos profissionais entrevistados que contassem a sua história de 

vida da forma que lhes conviesse. 

Duas perguntas de corte foram realizadas – O que significa o coração para você?  

E o que significa o transplante para você? Diante destas encruzilhadas de experiências de 

vida, relacionadas à equipe de transplante do coração, muitos são os questionamentos 

que fundamentam esta tese de doutorado. Dentre eles alguns aparecem como 

norteadores: “De que maneira as concepções hegemônicas atribuídas pela ciência 

moderna estão sendo efetivamente incorporadas?”; “Até que ponto elas determinam a 

forma de ver, de pensar e de agir no contexto da prática médica?”.  

Se pensarmos na narrativa de Paulo (médico) “O nosso coração é uma bomba 

fantástica: bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia, três milhões de vezes por 

ano”, parece que o coração efetivamente é uma bomba biomecânica. Por outro lado, o 

cardiologista Matheus constata algo a mais no psiquismo do paciente ao receber o 

coração transplantado “No psiquismo do paciente, passa muito frequentemente a 

impressão de não estar recebendo somente o coração. Nós não alimentamos isso, mas, 

se for a fundo, ele faz esta declaração”. 

Porém, entre os receptores cardíacos, nota-se o discurso coração-bomba, eco das 

explicações biomédicas vindas dos profissionais “Para mim, o coração é uma bomba. Os 

médicos me deram um livrinho explicando isso.” (Bernardo, transplantado há 8 anos); e 

uma explicação curiosa vinda de outro receptor: o coração, além de ser uma bomba, 

apresentaria uma vontade, a de ser sem vergonha “O coração é uma bomba muito sem 

vergonha, né? A gente se apaixona, tudo, é, pelo coração, não é?” (Théo, transplantado 

há 14 anos). 
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Em que medida, portanto, outras visões e concepções sobre o transplante do 

coração, fruto de tradições e crenças, não estariam presentes, influenciando na atribuição 

de significados e na definição de condutas e no próprio processo terapêutico? 

Ainda que num certo nível do discurso, o transplante, muitas vezes, tende a se 

caracterizar, pela equipe, como um fenômeno que transita entre a vida e a morte. As 

concepções médicas modernas, muitas vezes, o caracteriza como uma operação 

funcional, limitada à dimensão biológica do ser, mas nota-se que, quando uma escuta 

mais atenta e empática é oferecida aos profissionais envolvidos no mundo do transplante, 

um outro nível do mesmo discurso - gestos, palavras e atitudes - parecem indicar um 

outro olhar, uma outra visão, que apontam novos significados. 

Se pensarmos no fascínio que o transplante sempre exerceu no imaginário popular 

e o coração, principalmente, como algo capaz de ultrapassar a esfera biológica, levando 

vivências e traços de personalidade de um corpo para outro, podemos observar que essa 

ideia foi, muitas vezes, explorada na literatura, tentando misturar fantasia e realidade. 

Teria o transplante a capacidade de levar ao receptor algo da personalidade do doador? E 

por fim, seria o transplante uma jogada de mestre contra a morte? Advertida pelo médico 

Daniel, um dos nossos narradores, “A morte é sempre uma coisa certa, é igual a um não; 

não tem como escapar. O transplante é uma jogada de mestre em cima da morte”. 

Esses momentos vivenciados pela equipe de transplante do coração reforçam, 

ainda mais, a importância de se compreender a amplitude e a surpreendente riqueza de 

significados atribuídos ao coração, no contexto da experiência da equipe. Em função 

desta tese de doutorado estar diretamente atrelada ao projeto memória do coração, 

aproveitamos as narrativas orais de vida de vários receptores cardíacos, como forma de 

enriquecer nosso tema e por estes estarem ligados á colônia da equipe da qual obtemos 

as histórias orais de vida. 

Partindo, pois, das questões suscitadas acima, apresentadas e comentadas, tal 

como pela leitura sumária da bibliografia geral disponível sobre percepções e significados 

do transplante coração, a partir da equipe de transplante, começamos a definir não 

apenas os objetivos do projeto, mas também o itinerário teórico-metodológico que 

seguimos para atingí-los.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 O objetivo geral da pesquisa foi desenvolver um estudo, a partir de relatos de 

história oral de vida de uma equipe de transplante do coração, sobre as visões e 

significados atribuídos ao transplante do coração, numa perspectiva não apenas 

funcional, mas também simbólico-cultural psicológica e existencial. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Coletar relatos, através da abordagem da História Oral de Vida, de profissionais da 

saúde envolvidos no contexto do transplante do coração como forma de 

compreender mais ampla e profundamente esta experiência enquanto fenômeno 

que transcende o campo médico.  

 

b) Procurar compreender a forma como as diversas concepções sobre o coração e a 

experiência do transplante, advindas do discurso científico, da tradição cultural e da 

perspectiva dos pacientes são elaboradas e interpretadas pelos profissionais da 

saúde em suas narrativas. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1. Paradigmas e referenciais teóricos  

 

A escolha dos métodos para a realização de determinado estudo depende, em 

grande parte, da natureza das questões a serem investigadas. Ou seja, é preciso que se 

tenha claro, em primeiro lugar, de qual paradigma estamos partindo. 

Paradigma representa um conjunto de pressupostos referentes à realidade 

(ontologia), ao conhecimento desta realidade (epistemologia) e aos meios de busca de 

conhecimento sobre essa realidade (metodologia). Segundo Muller, o paradigma 

relacionado ao conhecimento que auxilia o ser humano a manter a vida cultural, a 

comunicação simbólica e o significado (Muller, 1999). É a base da investigação 

construtivista e também é denominado investigação naturalista ou pensamento 

interpretativo. Os construtivistas afirmam que a verdade é relativa, sendo resultado de 

perspectiva e buscam suas raízes na Fenomenologia. 

Nestas, a importância das criações humanas subjetivas é reconhecida, mas 

também se mantém alguma noção de objetividade. Na realidade, o paradigma 

construtivista enfatiza o pluralismo e não a subjetividade. Os métodos de pesquisa 

qualitativos geralmente informam conhecimento construtivista. (Muller, 1999) 

Fenomenologia é uma palavra de origem grega. Deriva de duas outras: 

phaínomenon e logos. Phaínomenon deriva de phaínesthai, pôr na luz, na claridade; luz. 

Fenômeno é o que se mostra ou manifesta, o que se põe à luz e não é, portanto, 

aparência. Logos é manifestação. A palavra logos, para os gregos, é extremamente rica e 

podem lhe ser atribuídas diversas significações. Em português pode ser traduzido por 

verbo, palavra, razão. Fenomenologia é o estudo daquilo que se mostra. Fenomenologia, 

portanto, é a ciência da experiência. Os objetos da fenomenologia são as essências dos 

dados de fato, são os universais que a consciência intui quando a ela se apresentam os 

fenômenos. 

A Fenomenologia representa um movimento filosófico cujo objetivo primário é a 

investigação e descrição direta de um fenômeno conscientemente experimentado. Suas 

bases fundamentam-se no pensamento de Husserl, matemático e filósofo que nasceu no 

final do século XIX. Sua principal obra acerca do tema foi lançada em 1931. Seu 
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surgimento foi decorrente dos anseios de pesquisadores os quais consideraram o método 

científico vigente insuficiente para o estudo da experiência humana, pois este a reduziria a 

um pequeno número de conceitos (Veal, 2001). A Fenomenologia busca o entendimento 

das experiências vividas por indivíduos em sua vida diária. É a busca das essências e 

responde a questões como: “Qual a essência de tal experiência?”; “Como foi ter tido tal 

experiência?”. Para responder a tais questões, o pesquisador necessita colocar à parte 

ideias préconcebidas. A Fenomenologia envolve o estudo de questões abrangentes sobre 

experiências e realidades humanas, estudadas através do contato sustentado com 

pessoas em seu ambiente natural e gerando dados ricos e descritivos que nos ajudam a 

entender a experiência dos participantes. 

Para Dartiegues (1992), a Fenomenologia é uma ciência rigorosa, porém não exata. 

É uma ciência eidética (que busca a compreensão das essências), que procede por 

descrição e não por dedução. A fenomenologia se ocupa da análise e interpretação dos 

fenômenos, mas com uma atitude totalmente diferente das ciências empíricas e exatas. Os 

fenômenos são os vividos pela consciência, os atos e os correlatos dessa consciência. O 

método fenomenológico se caracteriza pela reconsideração de todos os conteúdos da 

consciência. Não se questiona a veracidade de tais conteúdos, mas eles são tomados 

enquanto puramente dados. Para tanto, alguns dos adeptos da Fenomenologia propõem 

uma suspensão do juízo (epochê), pois somente assim é possível descrever os fenômenos 

em sua pureza.  

Escolhemos para o presente estudo o método qualitativo de pesquisa, uma vez que 

este tipo de investigação trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, 

opiniões e adequa-se a aprofundar a complexidade de fatos e processos particulares e 

específicos a indivíduos e grupos.  

Isto posto, cabe apresentar as características particulares da investigação 

qualitativa. O universo não passível de ser captado por hipóteses perceptíveis, verificáveis 

e de difícil quantificação é o campo, por excelência, das pesquisas qualitativas. A imersão 

na esfera da subjetividade e do simbolismo, firmemente enraizados no contexto social do 

qual emergem, é condição essencial para o seu desenvolvimento. Através dela, 

consegue-se penetrar nas intenções e motivos, a partir dos quais ações e relações 

adquirem sentido. Sua utilização é, portanto, indispensável quando os temas pesquisados 

demandam um estudo fundamentalmente interpretativo. 

Entre suas características encontram-se as mencionadas por Chizzotti (1991) quais 

sejam, a imersão do pesquisador nas circunstâncias e contexto da pesquisa, a saber, o 
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mergulho nos sentidos e emoções; o reconhecimento dos atores sociais como sujeitos 

que produzem conhecimentos e práticas; os resultados como fruto de um trabalho coletivo 

resultante da dinâmica entre pesquisador e pesquisado; a aceitação de todos os 

fenômenos como igualmente importantes e preciosos: a constância e a ocasionalidade, a 

frequência e a interrupção, a fala e o silêncio, as revelações e os ocultamentos, a 

continuidade e a ruptura, o significado manifesto e o que permanece oculto. 

Velho (1978) discutindo a identificação da antropologia com os métodos 

qualitativos de pesquisa, reforça que o envolvimento inevitável com o objeto de estudo 

não constitui defeito ou imperfeição dos métodos utilizados. Sendo o pesquisador membro 

da sociedade, cabe-lhe o cuidado e a capacidade de relativizar o seu próprio lugar ou de 

transcendê-lo de forma a poder colocar-se no lugar do outro. Mesmo assim, a realidade, 

familiar ou inusitada, será sempre filtrada por um determinado ponto de vista do 

observador, o que não invalida seu rigor científico, mas remete à necessidade de 

percebê-lo enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre 

interpretativa. 

Da Mata (1978) igualmente endossa esta postura quando se refere à relação entre 

sujeito e objeto nos estudos etnográficos:  

“(...) para distinguir o piscar mecânico e fisiológico de uma piscadela 

sutil e comunicativa, é preciso sentir a marginalidade, a solidão e a 

saudade. É preciso cruzar os caminhos da empatia e da humildade”. 

 

Em pesquisa qualitativa não se busca estudar um fenômeno em si, mas sim 

entender seu significado individual ou coletivo para a vida das pessoas. Torna-se 

indispensável assim saber o que os fenômenos da doença e da vida em geral representam 

para elas. O significado tem função estruturante: em torno do que as coisas significam, as 

pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo seus próprios cuidados com a 

saúde. Quando participantes e pesquisadores interagem e são ativamente incluídos nos 

processos de avaliação, as estratégias de pesquisa qualitativa são muito úteis. (Turato, 

2005) 

Em decorrência da natureza das questões a serem exploradas, as quais se 

encaixam plenamente no paradigma construtivista, métodos qualitativos serão adotados 

para nortear este estudo e, de maneira particular, a abordagem da História Oral de Vida. 

Ao buscarmos a compreensão do fenômeno, não partiremos de teorias préestabelecídas, 
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mas vamos recolhendo as experiências vivenciadas pelos profissionais envolvidos no 

transplante do coração, quais os significados atribuídos a esse fenômeno a partir de sua 

experiência vivida no mundo.  

 

3.2. A abordagem da história oral de vida 

 

Dentro deste contexto interpretativo de cunho fenomenológico, propício para 

responder às questões norteadoras e ao mesmo tempo permitir a geração de novas 

questões e interpretações, a abordagem da História Oral de Vida apresenta-se como a 

mais rica e oportuna. Isto porque, constituindo-se numa interpelação essencialmente 

aberta do sujeito da pesquisa, ela permite com que este, a partir do tema proposto – no 

caso a experiência do transplante – tenha liberdade de tecer a sua narrativa da maneira 

que mais lhe convier, destacando os pontos que a ele lhe pareçam mais significativos e 

importantes. Ou seja, na abordagem da História Oral de Vida não são as perguntas e as 

questões do entrevistador/pesquisador que norteiam e determinam o fluxo e a construção 

da narrativa do entrevistado, mas é a dinâmica própria da memória deste que a norteia, 

produzindo, assim, um documento muito mais rico do ponto de vista fenomenológico.  

Isso não quer dizer que, na abordagem da História Oral de Vida, não possa o 

entrevistador formular perguntas, porém estas surgem mais como um recurso de 

esclarecimento e de explicitação de acompanhamento do ouvinte em relação ao narrador, 

responsável principal e condutor do fluxo narrativo. Neste sentido a entrevista de História 

Oral de Vida pode ser considerada, em certo sentido, como uma entrevista aberta não-

diretiva, como costumam definir sociólogos e antropólogos que se utilizam deste recurso 

de pesquisa qualitativa (Meihy e Holanda, 2007). Ela se estrutura a partir de alguns 

fundamentos elementares, tais como a explicitação do tema e dos objetivos da pesquisa 

para o entrevistado e a presença de poucas perguntas de corte, não carecendo de 

nenhum tipo de roteiro determinado nem tampouco de uma lista de perguntas a serem 

necessariamente respondidas numa ordem determinada.  

Referimo-nos á História Oral de Vida como abordagem mais do que como 

metodologia, porque a nosso ver, mais do que uma simples técnica de entrevista, ela 

apresenta todo um conjunto de procedimentos em que as dimensões teórica, 

metodológica e analítica se interpenetram a todo momento. Realizada a entrevista, que se 

constitui num procedimento gerador de registro e, ao mesmo tempo, num acontecimento 
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fenomenológico, que deve ser compreendido pelo pesquisador como um elemento em si 

no contexto interpretativo da pesquisa (como uma experiência quase no sentido 

etnográfico do termo), a abordagem prossegue através de outras etapas.  

Depois de escutar atentamente mais de uma vez o registro sonoro, inicia-se a 

etapa de transcrição (transposição “literal” do registro, com “erros”, descontinuidades e 

incoerências próprias do discurso oral), seguida da textualização (esforço por “textualizar”, 

privilegiar o código escrito em função do tipo de documento almejado), que se completa 

com a transcriação (momento de se “transcriar” o acontecimento entrevista num relato 

literário, fiel ao mesmo tempo à fala do narrador e aos cânones fundamentais do código 

escrito)6. Nesta última etapa, a presença do entrevistado volta a ser fundamental, pois a 

transcriação só poderá ser considerada finalizada depois de haver sido revisada e 

aprovada por este. Tal procedimento reforça a dimensão propriamente colaborativa e 

ética do trabalho com História Oral. (Gallian, 2008) 

A abordagem da História Oral de Vida, ao gerar a produção de relatos biográficos 

fruto de entrevistas transcriadas, não se apenas apresenta como recurso adequado para 

o desenvolvimento do estudo em questão, como também permite a constituição de um 

corpus documental passível de ser disponibilizado em sua forma integral de forma 

independente da análise interpretativa. Desta forma, tal material pode ser utilizado por 

outros pesquisadores ou mesmo por leitores não especializados que se interessem em 

conhecer relatos biográficos desta natureza. 

Por último cabe insistir na dimensão ética e humanizadora deste tipo de 

abordagem. Fundamentada na ideia da devolução e do processo colaborativo, a História 

Oral de Vida exige a participação do entrevistado em todas as fases da pesquisa, sendo 

ele, em última análise, um dos grandes destinatários do trabalho de pesquisa. Dando voz 

a quem nem sempre é chamado a se expressar, a História Oral gera a oportunidade do 

sujeito reavaliar e ressignificar sua trajetória através do trabalho construtivo da memória. 

Participar do processo de transcriação, edição e divulgação de sua própria história de vida 

constitui-se numa experiência humanizadora para o próprio sujeito da pesquisa que, de 

certa forma, se torna também seu artífice.  

                                                           
6 O conceito de transcriação em História Oral foi introduzido por J.C. Sebe Bom Meihy, tomando de empréstimo o 

termo cunhado por Haroldo de Campos que no universo da tradução literária quer significar a tentativa de recriar o 

acontecimento lingüístico em sua carga intraduzível, como um “um texto que, por seu turno, ambicione afirmar-se 

como um original autônomo.” (CAMPOS, 1998: 67 apud MEIHY & HOLANDA, 2007: 158). 
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3.3. As etapas da história oral 

 

A história Oral de Vida segue um rigoroso conjunto de procedimentos para a 

constituição das narrativas, que garantem a ética e a validade das mesmas, como 

documentos a serem analisados. (Meihy e Holanda, 2007) 

As Etapas que compõem esse conjunto de procedimentos são:  

(1) gravação das entrevistas; (2) confecção do documento escrito: transcrição, 

textualização, transcriação; (3) conferência e validação do documento escrito; (4) 

análise; (5) devolução do produto. 

Desta forma, seguimos criteriosamente os procedimentos sugeridos por (Meihy e 

Holanda, 2007), os quais foram sinteticamente descritos: 

A primeira etapa: a gravação das Entrevistas; é de fundamental importância por 

ser o tempo da primeira atitude de materialização do processo inicial do projeto. Essa 

etapa se divide em: 

1ª) Pré-entrevista: primeiro contato com o colaborador. Corresponde à etapa de 

preparação do encontro em que se dará efetivamente a entrevista. É com ela que se 

registram os principais temas, lugares e objetos relacionados à experiência de vida do 

entrevistado. 

2ª) Entrevista: onde se efetiva a gravação das narrativas. Na História Oral a 

entrevista caracteriza-se por ser um processo relacional/interpessoal onde o encontro 

entre a subjetividade do pesquisador e a do colaborador torna-se inevitável. Nesta 

perspectiva, o pesquisador deve respeitar a forma utilizada pelo colaborador para 

construir a sua narrativa para captar a sua interpretação da realidade. 

Duas perguntas de corte foram realizadas aos nossos entrevistados: “O que 

significa o coração para você?”; “E o que significa o transplante para você?”.  

Convém ressaltar que, na abordagem da História Oral de Vida, não são as 

perguntas e as questões do entrevistador/pesquisador que norteiam e determinam o 

fluxo e a construção da narrativa do entrevistado, mas é a dinâmica própria da memória 

deste que a norteia, produzindo assim um documento muito mais rico do ponto de 

vista fenomenológico. Isso não quer dizer que, na abordagem da História Oral de Vida, 

não possa o entrevistador formular perguntas, porém estas surgem mais como um 
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recurso de esclarecimento e de explicitação de acompanhamento do ouvinte em relação 

ao narrador, responsável principal e condutor do fluxo narrativo. 

3ª) Pós-entrevista: será mantida uma comunicação posteriormente com o 

colaborador, primeiramente para agradecer e depois para esclarecer sobre a 

continuidade do projeto. 

A segunda etapa: Confecção do documento escrito, em que será realizada uma 

transcrição literal 7 da entrevista. Posteriormente na textualizaçâo, que será realizada 

pelo próprio entrevistador assim como a “transcrição”; nesta fase será escolhido o tom 

vital, que corresponde à frase que servirá como epígrafe para a leitura da entrevista. 

Seguindo a transcriação que será o texto recriado em sua plenitude, nesta fase 

sofrerá a interferência do autor, tudo obedecerá aos acertos combinados com o 

colaborador, que irá legitimar o texto no momento da conferência. 

A terceira etapa: a conferência do texto, que supostamente se encontra na 

versão final, será encaminhada ao colaborador para que depois de lida seja autorizada 

por ele, legitimando dessa maneira a passagem do oral para o escrito. Os textos 

poderão ser autorizados no todo ou em parte, segundo os parâmetros estabelecidos na 

carta de cessão. 

A quarta etapa: consiste na análise e interpretação das narrativas/documentos 

que serão a base da nossa dissertação. 

A quinta etapa: é a de devolução, representa os compromissos comunitários 

requeridos pela própria História Oral, que prevê o retorno ao grupo que a fez gerar. 

Neste estudo esta última etapa foi realizada pela doação dos documentos 

confeccionados, ou seja, o retorno das narrativas transcriadas e validadas para os 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Segundo ( M e i h y  e  H o l a n d a ,  2 0 0 7 ) , entende-se por transcrição literal a passagem de todas as palavras da 

entrevista para o texto escrito. 
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3.4. A análise dos dados 

 

Cumpridas as etapas da História Oral descritas acima, as narrativas construídas 

pela equipe interdisciplinar do transplante do coração – entrevistas transcriadas, notas de 

campo do pesquisador – representaram o material para análise. Tais narrativas 

constituíram uma grande extensão de textos, os quais foram interpretados mediante a 

utilização de um enfoque Fenomenológico que incluiu um estilo de organização 

denominado imersão/cristalização (I/C) (Borkan, 1999). 

Neste contexto, a análise dos textos fez parte de um processo interpretativo que é 

comparável à criação de uma obra de arte e em que o pesquisador é considerado um 

artesão ou artista. Da mesma forma como um clínico dá sentido à história do paciente, o 

pesquisador qualitativo dá sentido aos dados colhidos, mediante a utilização de estilos de 

organização escolhido para análise de dados. O fundamento do estilo adotado neste 

estudo –imersão/cristalização – é descrito em seguida. 

 

IMERSÃO/CRISTALIZAÇÃO (I/C) 

 

Trata-se de um estilo de análise totalmente congruente com as técnicas 

compreendidas pela Fenomenologia. Representa um processo mais interativo e recursivo 

do que linear. Neste processo é levado em conta o fato de que sempre há vieses, 

podendo ser considerado um viés a própria motivação do projeto. E tais vieses devem ser 

reportados, armazenados, como parte dos dados que serão utilizados para análise 

posterior.  

O processo básico de I/C consiste em ler, reler e imergir profundamente nos dados, 

até que insights se cristalizem e venham à tona. Esta imersão profunda nos dados implica 

em vivenciar e experimentar as experiências descritas. Este processo exige do 

pesquisador “reflexividade”, ou seja, autoconhecimento e profunda reflexão, para que o 

mesmo possa detectar suas próprias influências nos achados e interpretações. 

“Reflexividade” requer uma consciência da contribuição do pesquisador para a construção 

de significados ao longo do processo de investigação e um reconhecimento da 

impossibilidade de permanecer fora da questão pesquisada durante a realização da 

pesquisa. “Reflexividade”, então, exorta-nos a explorar as formas pelas quais a 
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participação de um pesquisador em um estudo particular influencia, age e informa sobre 

tal investigação. (Borkan, 1999) 

A I/C também se inicia na coleta de dados, quando são combinadas as notas de 

campo com a própria experiência do pesquisador. As descobertas ou temas emergentes 

em I/C devem ser abordadas de forma contemplativa, como em um processo de criação 

artística. Todo o conhecimento e experiência do pesquisador devem servir como um fio 

condutor que organiza os temas cristalizados. Aqui, o todo é muito mais do que a soma 

das partes. Assim como para se criar uma obra musical não basta apenas conhecer as 

notas musicais e juntá-las, na I/C não basta identificar temas, mas também organizá-los 

de forma compreensível.  

A validação em pesquisa qualitativa deverá ser efetuada para que se tenha certeza 

de que as conclusões obtidas em I/C sejam realmente significativas. Envolve alguns 

elementos como: “reflexividade”; aprofundamento na descrição para se assegurar que as 

questões e realidades contextuais foram adequadamente exploradas; acurácia, rigor e 

honestidade; busca de hipóteses alternativas, implicando em abertura para a 

possibilidade de outras interpretações dos dados.  Além da devolução e conferência do 

texto transcriado aos voluntários, também será feita a devolução dos resultados obtidos 

após análise dos dados. 

 

3.5. Os colaboradores 

 

Ao optarmos pelo gênero da História Oral de Vida (Meihy e Holanda, 2007) por 

levar em conta o conjunto de experiências de vida e visões de mundo da Comunidade de 

Destino, que se entende como a reunião de pessoas com algumas características afins, 

neste caso foram considerados os profissionais que atuam no transplante do coração. 

A escolha da colônia 8 foi realizada tendo em mente membros da equipe de 

saúde (médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta), envolvidos no 

transplante do coração.  

 

 

 

 

                                                           
8 Coletividade ampla que tem uma comunidade de destino marcada por uma trajetória comum e é através dela 

que se estabelece a rede (B. MEIHY & HOLANDA, 2007). 
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A seleção dos colaboradores foi realizada através da ideia de rede, que auxiliou 

na articulação das entrevistas e serviu para abordar o objetivo do projeto segundo a 

recomendação da comunidade de destino. Partimos de um “ponto zero”, ou seja, de um 

primeiro colaborador escolhido para ser entrevistado, por representar personagem 

marcante no processo de transplante do coração e conhecer a história do grupo de 

pessoas chave envolvidas neste processo. A partir desta entrevista “ponto zero”, 

seguimos as indicações para os demais entrevistados.  

Os participantes desta pesquisa serão: Membros da equipe de saúde do 

transplante/coração, do Hospital São Paulo, da UNIFESP. Para a elaboração da presente 

pesquisa foram entrevistados nove profissionais envolvidos no transplante do coração, 

sendo eles 03 médicos, 03 enfermeiros, 01 psicóloga, 01 nutricionista e 01 

fisioterapeuta. 

Critérios de inclusão: Profissionais que tenham, de alguma forma, participado no 

cuidado de Transplantados, que concordem em participar da pesquisa e tenham assinado 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP.  

Vale ressaltar que optamos conjuntamente pelo anonimato nesta pesquisa, desta 

forma, os nomes dos colaboradores apresentados a seguir são fictícios. 

 

3.5.1. Colaboradores da Rede (Pacientes Transplantados em Pós-operatório Tardio)  

 

Em função desta tese de doutorado estar diretamente atrelada ao projeto 

memória do coração, aproveitamos as narrativas orais de vida de vários receptores 

cardíacos, como forma de enriquecer nosso tema e por estes estarem ligados á colônia 

da equipe da qual obtemos as histórias orais de vida. Porém, cabe esclarecer que o 

nosso foco é a equipe interdisciplinar. 

Esses membros da comunidade de destino foram contatados em uma colônia, ou 

seja, todos faziam parte da comunidade Hospital São Paulo (HSP) e/ou Ambulatório de 

Transplantes Cardíacos do HSP e foram divididos em três redes: trinta pacientes que se 

encontram em pós-operatório tardio de transplantes cardíaco e são acompanhados no 

ambulatório correspondente do Hospital São Paulo da UNIFESP; dez familiares que 

tenham acompanhado os pacientes em suas trajetórias de vida e nove membros da 
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equipe de saúde (médicos, enfermeiras, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas) 

responsáveis pelo cuidado do paciente. 

 

3.5.2. Perfil sócio demográfico dos pacientes entrevistados  

 

Todos os pacientes entrevistados se encontravam em pós-operatório tardio e são 

acompanhados nos ambulatórios de Cardiologia (93,34%) ou Cirurgia Cardíaca (6,66%) 

da EPM/UNIFESP por terem sido, em sua grande maioria (90%), operados no Hospital 

São Paulo, o qual faz parte da instituição em que foi realizada a pesquisa (UNIFESP). 

Os três pacientes submetidos a transplante em outro local foram operados pela equipe 

da cirurgia Cardíaca do Hospital São Paulo EPM/ UNIFESP e passaram a ter 

acompanhamento pós-operatório nesta instituição no pós-operatório. O perfil dos 

pacientes entrevistados é apresentado mediante o emprego de estatística descritiva.  

A idade dos pacientes entrevistados variou de 29 a 77 anos. A proporção de 

pacientes do sexo masculino foi bem maior do que a de pacientes do sexo feminino. 

Quanto à escolaridade, a maioria dos pacientes cursou o ensino fundamental (completo 

ou incompleto) e a minoria tem nível superior. Os pacientes com ensino médio ou 

superior de escolaridade declararam terem completado os respectivos cursos. A idade 

em que os pacientes foram submetidos ao transplante cardíaco variou de 22 a 60 anos 

com a distribuição de idade.  

O tempo de pós-operatório à época da entrevista variou de 7 meses a 20 anos. 

Em relação à doença de base que ocasionou a necessidade de cirurgia, a maioria 

dos pacientes conhece o seu diagnóstico e refere ser portadora de Doença de Chagas. 

Uma minoria sofreu falência cardíaca por doença cardiovascular (DCV) e infarto do 

miocárdio e os demais pacientes não sabem referir o diagnóstico da doença de base ou 

esta não foi bem determinada.  

Para maiores informações, cito o trabalho publicado na Revista Internacional de 

Humanidades Médicas por nome e colaboradores. (Craice De Benedetto, Vieira e 

Gallian, 2014) 

 



29 

 

 

 

 
 

Quadro 1. Quadro descritivo da equipe do coração. 
 

 
PROFISSÃO ESPECIALIDADE TEMPO FORMADO 

EXPERIÊNCIA 

    NO TRANSPLANTE 

     

PAULO MÉDICO CIRURGIA GERAL 37 ANOS 29 ANOS 

ESTER PSICÓLOGA CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA 8 ANOS 5 ANOS 

MATHEUS MÉDICO CIRURGIA GERAL 28 ANOS 26 ANOS 

DANIEL MÉDICO CLINICO - INTERVENCIONISTA 12 ANOS 10 ANOS 

REBECA ENFERMEIRA CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA 16 ANOS 16 ANOS 

MARIA NUTRICIONISTA CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA 15 ANOS 10 ANOS 

SIMONE ENFERMEIRA CARDIOLOGIA 21 ANOS 21 ANOS 

PEDRO ENFERMEIRO CARDIOLOGIA 10 ANOS 10 ANOS 

RUTE FISIOTERAPEUTA CARDIOLOGIA 11 ANOS 4 ANOS 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 
 

Entrevista 01: Paulo – médico-cirurgião 

“Não somos deuses, tentamos fazer aquilo que há de melhor” 
 

Entrevista 02: Ester - psicóloga  

“Dentro da minha experiência, acho que transplante é morte” 
 

Entrevista 04: Matheus – médico-cirurgião 

“O transplante, com certeza, é suor; não dá dinheiro, mas dá uma coisa que não tem 

preço” 

 

Entrevista 04: Daniel – médico –clínico  

“O transplante é uma jogada de mestre em cima da morte” 
 

Entrevista 05: Rebeca - enfermeira 

“Não é no transplante que acaba o tormento; vence-se a batalha, mas não a guerra; o 

pós-transplante tem implicações na vida da pessoa”. 

 

Entrevista 06: Maria - nutricionista  

“Acabamos suprindo a falta de materiais com atenção e carinho” 
 

Entrevista 07: Sara - enfermeira  

“Acho que hoje só sei ser Coração!” 
 

Entrevista 08: Pedro - enfermeiro  

“O coração representa vida e independência!” 
 

Entrevista 09: Rute – fisioterapeuta 

“O transplante prova como o ser humano é inteligente, do que é capaz, tanto por parte 

dos profissionais, por conseguir trocar um coração, quanto por parte do paciente, em se 

adaptar rápido àquele novo coração...” 

“O transplante é o renascimento, como a minha vida...” 
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Paulo – Médico 

 

A história de vida que se apresenta foi realizada conjuntamente com a equipe de 

pesquisadores do projeto memória do coração.  

Trata-se do cirurgião Paulo, sua história profissional se funde com a história da Cardiologia e, 

principalmente, com a do transplante no Brasil.  

Podemos perceber esse fato, no momento em que ele mesmo diz “o transplante era 

visto como uma ficção cientifica”. 

Rosto arredondado, sorriso largo, Paulo toca seus óculos e inicia sua história de vida. 

Fala de seus amores, família, sua filha de 13 anos da difícil arte em ser médico e do 

amor inexplicável pela Escola Paulista. 

Nascido em Bauru, criado em Pirajui, interior de São Paulo, de família humilde, como 

nos conta, forma-se no colégio público. 

Pensava em fazer Psiquiatria; depois na residência, Neurologia; porém, o coração foi 

sua escolha e hoje é cirurgião cardíaco e Livre docente. 

 

“ Não somos deuses, tentamos fazer aquilo que há de melhor.” 

 

Entrei na Escola Paulista de Medicina em 1972 e me formei em 1977. Fiz 

residência em Cirurgia Geral, e, após, fui convidado a participar da Cirurgia de Tórax, 

que foi desmembrada em Cirurgia Cardíaca. Os transplantes cardíacos começaram a 

ser realizados em 1985, depois da experiência inicial em 1967, em que o Dr. Barnard 

realizou o primeiro transplante entre humanos. No Brasil, Dr. Zerbini realizou, em 1968, 

os três primeiros transplantes, sendo o primeiro da América Latina. Este fato trouxe 

grande ascendência sobre a Cardiologia brasileira. Na década de 80, com o advento da 

ciclosporina, ressurgiram os transplantes, e, no Brasil, recomeçou em 1985; em 1986, 

também recomeçamos na UNIFESP. Na Escola Paulista de Medicina, fazíamos 

reuniões semanais, com a presença das equipes médicas da Cirurgia Cardíaca, 

Cardiologia, Infectologia e Anestesia, para montarmos o Protocolo de Transplante.  

O transplante era visto quase como uma ficção científica. Não é como hoje, em 

que é indicado em indivíduos com terapia terminal. Eram realizados em pequena escala, 
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um, dois ou três ao ano. Vivi essa história, desde o começo. Lembro-me do primeiro 

transplante como se fosse hoje, 1986, seu Antônio, que veio a falecer ano passado.  

Quando nos ligamos a alguém do transplante, esse paciente vai lhe procurar pra 

tudo. Desde uma unha encravada, um problema simples, até problemas mais 

complexos. Você acaba conhecendo a família dele, e ele conhece você, às vezes, mais 

do que você o conhece. É muito interessante, quase um aspecto místico, porque você o 

conheceu por dentro e participou desse momento decisivo na vida dele.  

Lembrando algumas histórias: uma vez, fui procurado na saída do centro cirúrgico 

por uma família, que queria saber para quem havia sido doado o coração da mãe deles. 

Ficamos muito reticentes. São histórias curiosas. Não falei quem era. Alguns pacientes 

ficam sabendo, por que relacionam um fato trágico que aconteceu; por exemplo, a mídia 

fala quem doou o coração, e eles vão atrás. Tenho pacientes que andam com o recorte 

do jornal na carteira, falando do benfeitor, do anjo da guarda que doou o coração.  

 

Histórias diversas sobre transplantes 

 

Tive um paciente em que o advogado dele me procurou porque queria defendê-lo de 

uma maneira diferente: tinha assassinado um indivíduo que entrou como penetra numa festa 

da família; foi pedir para ele sair e, então, o indivíduo esfaqueou-o, ele saiu, buscou uma 

arma e o matou. O advogado queria sustentar a seguinte defesa: recebeu o coração de um 

bandido, logo, o assassinato não é culpa dele.  

Algumas novelas já mostraram um caso de um homem que se apaixonou pela mulher 

que ganhou o coração da mulher dele. Isso melhora muito as doações, pois motiva a 

população. Quando, numa determinada época, o doador tinha que declarar sua vontade na 

carteira de identidade, foi um período triste para o transplante, pois as doações diminuíram. 

As pessoas tinham medo de estar no hospital e alguém tirar proveito da situação dele, ainda 

não estando morto. Abordávamos a família; hoje, é centralizado, existe a Central de 

Transplante, que aborda a família do doador. Quem faz o diagnóstico no Hospital São Paulo 

de morte cefálica é o neurocirurgião, que trabalha independente da equipe de transplante, até 

mesmo por ética. Lembro-me do tempo da procura ativa de órgãos: tínhamos que ligar na 

UTI e verificar se tinha alguém com morte encefálica. Falávamos com a família; você os 

aborda em um momento de dor, de perda de um ente querido, pedindo o coração deste ente. 

Lembro-me de familiares querendo ver o seu ente, alegando que o coração estava batendo, 
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onde tivemos que explicar que o coração estava batendo, porém, em morte encefálica. Hoje, 

devido à organização, tem aumentado o número de doadores.  

Mas cada história é uma história, e cada paciente tem uma história diferente; de 

alguma maneira, você se envolve. Existe até o conceito que você não deveria se envolver, 

pois, com isso, poderia interferir. Eu não acredito!  

Atualmente, houve queda no número de doadores, devido ao advento do doador 

marginal. Doador marginal é o indivíduo no qual o coração está precisando de muitas drogas, 

instável, com infecção. Na Escola Paulista, em particular, não nos preocupamos com 

números. Já tivemos um ápice em 2004, quando fizemos o maior número de transplantes do 

Brasil.  Houve tanto entusiasmo que chegamos a fazer três transplantes por dia. Não em 

função da infraestrutura, mas em função de motivação, de se ter mais experiência. E, 

sinceramente, tenho experiência, pois, desde 1986, faço transplantes.  

Tenho o privilégio de, por ser mais velho e coordenar o programa, me preocupar muito 

com os resultados. Em média, 30% dos pacientes, estatísticas nacionais e internacionais, 

morrem na fila. Há mais número de pacientes inscritos que número de transplantes que 

conseguimos fazer. Não somos deuses, porém, tentamos fazer o melhor.  

No Brasil, se calcularmos o número de deficiência cardíaca terminal e o número de 

transplantes que deveriam ser realizados, segundo uma estatística recente, fazemos cerca 

de 18% da demanda do que deveríamos realizar. Esses são dados oficiais da Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos. Logo, no Brasil, se faz menos de 200 transplantes 

cardíacos por ano. No mundo todo, se faz cerca de 3 mil transplantes. O Brasil tem muito a 

crescer nessa área, pois há muitos doentes que poderiam ser beneficiados com essa 

terapêutica. O transplante não é nenhuma mágica, só trocamos uma situação insustentável, 

como a vivida pelo paciente que está em tratamento clínico otimizado, já foram esgotados 

todos os procedimentos cirúrgicos convencionais, tem expectativa de vida curta e péssima 

qualidade de vida.  

E, neste contexto, existem vários fatores, como infraestrutura, que dificulta a 

intervenção, devido à escassez de recursos: falta, por exemplo, a solução para preservarmos 

o órgão no transporte à distância. 

No transplante, precisamos estar muito motivados, porque é desgastante. Diferente de 

outras cirurgias, é um procedimento técnico, talvez até mais fácil, mas são cirurgias que se 

estendem na madrugada. Sou da Câmara Técnica de Transplante e da Secretaria da Saúde; 

reunimo-nos para definir algumas características de transplante em São Paulo, e tive a 



34 

 

 

oportunidade de estar com vários colegas de outras equipes, como INCOR, Dante 

Pazzanese e Santa Casa, além de hospitais do interior. Sempre questiono porque os 

transplantes têm sempre que sair de madrugada. Há uma explicação: os agentes têm que 

visitar os familiares; após a visita, estes vão, à noite, depois que saem do emprego, conceder 

a autorização; com a liberação em mãos, fazem-se alguns exames, respeitando-se o 

intervalo de 6 horas previsto em lei. Isso já é desgastante ao médico e profissionais jovens, 

imagine aos profissionais mais velhos... Necessito de aproximadamente dois dias para me 

recuperar. 

Tenho uma filhinha de 13 anos.  Desde pequenininha, explico a situação a ela, com o 

intuito de demonstrar que o trabalho não é uma coisa ruim, que rouba seu pai, e, sim, que 

vou fazer uma coisa que gosto. Sacrifica-se a família; fisicamente, você também se desgasta, 

mas compensa viver isso, pois vemos o paciente morrendo e, depois, há seu retorno à 

família, voltando a ter sua vida normal. É fantástico vermos isso, talvez em poucas áreas da 

Medicina tenhamos a oportunidade de vivenciar essa situação. Há histórias tristes, também, 

que, às vezes, evoluem com complicações, como uma infecção, ou vir a morrer... Isso 

também nos preocupa!  

Outro dia, lembrei-me de um paciente que era atleta profissional de futebol; não era 

um craque conhecido, mas vivia como jogador profissional, e teve um osteossarcoma, um 

tumor ósseo, extremamente maligno, precisando amputar a perna e fazer quimioterapia. 

Paciente extremamente jovem, menos de 30 anos. Em função da quimioterapia, apresentou 

insuficiência cardíaca importante e acabou na lista de transplantes. Essa é uma história triste, 

porque vemos um homem extremamente jovem, um atleta, que, de repente, perde a perna.  

Há outro paciente, um bom caso, internado há seis meses no Hospital Albert Einstein, 

no contexto filantrópico, pois não tinha condições financeiras, era maitre do Hotel Hilton, da 

Bahia. Falta de ar, cansaço aos mínimos esforços, até mesmo na cama, e, então, 

conseguimos o doador. O transplante foi realizado e, após, voltou pra Bahia, seu maior 

sonho. Sua maior vontade era tomar um copo de água, inteiro, sem restrição hídrica. E isso 

ocorreu após o transplante. Tinha uma filhinha, que era mais ou menos da idade da minha 

filha, que ia visitá-lo no hospital. E ela dizia: ‘Pai, esse aí é o homem que vai trocar seu 

coração? Meu Deus do céu. Fala pra ele arrumar um coração bom’. O lado emocional tem 

seus desafios. 

Existem muitas histórias. No momento, um pessoal mais novo dirige o ambulatório, e 

faço questão de entrar sempre nas avaliações dos receptores. Participei, praticamente, de 
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quase todos os transplantes, em torno de 232, e tenho todos os nomes. Só no ano que estive 

no Canadá não realizei muitos, mas ficava sabendo, e vivia isso. Eu gosto de cirurgia!!!  

Talvez, por uma questão de temperamento, ou mesmo personalidade, quero resolver, 

e fico muito frustrado se não resolvo rápido. Gosto de trabalhar com as mãos e tentar 

resolver as questões. Acho, talvez, até mais importante, o pós-operatório, pois é o 

acompanhamento, uma segunda fase. O transplante não começa e não encerra o tratamento 

da insuficiência cardíaca terminal, é uma fase na qual se tenta mudar a história natural. O ser 

humano sempre foi assim, sempre quer tentar mudar.  

O nosso coração é uma máquina fantástica: bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes 

por dia, três milhões de vezes por ano. O ser humano, como é atrevido, quis imitar isso. Hoje, 

trabalhamos com um sub-ramo, uma vertente dessa área, que são os preceitos de 

consistência circulatória mecânica. Retira-se o coração do indivíduo e coloca-se um coração 

mecânico. Como falo e ouço isso em aula, os homens olhavam os pássaros, sonhavam que 

um dia iam voar. Mas, será que imaginava que, um dia, voaria melhor que os pássaros? 

Hoje, voamos melhor que os pássaros (...) em termos de avião e de voos transcontinentais. 

No coração, acho que somos incipientes, temos, hoje, o coração artificial, além das 

assistências ventriculares para auxiliar no tratamento. E temos, ainda, o destination therapy, 

que é o implante definitivo. Essas máquinas são como uma ponte ao transplante. Estamos 

desenvolvendo protocolos para colocar os pacientes candidatos ao transplante em uso desta 

terapia.  Tivemos pacientes com essa assistência que ficaram, aproximadamente, cinquenta 

dias no aparelho, sendo que, na literatura, a previsão é de uma semana. E vivenciamos 

pacientes que tinham tudo para dar errado, porém, acabou dando certo. 

 

A escolha da medicina 

 

Morava numa cidadezinha pequena, lá no interior. Nasci em Bauru, mas minha vida foi 

em Pirajuí até os 17 anos. Família bem humilde. Estudávamos num colégio público, com 

ótimos professores. Não existia a sensação de que você era diferente, que fosse menos que 

os mais privilegiados. Logo em seguida, concluí o Tiro de Guerra, no Exército, e mudei-me 

para São Paulo, onde fiz cursinho e fui trabalhar no Itaú, como bancário. 

Acredito que tenha tido influência dos professores de Ciências, pois sempre gostei 

disso. Mas representava um desafio, porque, em Medicina, não se sabe se você realmente 

tem talento ou dom para a profissão, até entrar. 
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São sempre tão amplas as opções que você pode ter talento para tudo; se não gostar 

de sangue, pode fazer imagem, se não gostar de doente, pode fazer estatística, entre outras 

opções. Foi um desafio, na época. Acabei passando em Veterinária, fiz o primeiro ano e 

desisti; voltei a fazer cursinho, trabalhar de novo e consegui entrar na Escola Paulista de 

Medicina. Na época, o vestibular era unificado, e fiz as opções para USP, Paulista, e Santa 

Casa, que era separada, por ser particular. 

Na Escola Paulista, vivenciei muitas atividades dentro do centro acadêmico, como 

monitor de Técnica Operatória e Anatomia. Pensava em fazer Psiquiatria. Mas, com a 

monitoria em anatomia, e técnica operatória, gostei dessa área. Fiz residência de cirurgia na 

Escola Paulista, sendo dois anos de Cirurgia Geral e  o terceiro ano, em Cirurgia Torácica e 

Pulmonar; até hoje, opero um pouco de pulmão. Depois, fiz Cirurgia Cardíaca. Cheguei a 

pensar em Neurocirurgia. Mas, quando passei como residente em Neurocirurgia, fiquei um 

pouco decepcionado, porque, nesta época, com os diagnósticos matemáticos, os pacientes 

ficavam sempre sequelados, e me decepcionei um pouco. Na época, Professor Pimenta, um 

visionário, tinha participado da Segunda Guerra Mundial, e trouxe a lobotomia ao Brasil - um 

homem bem avançado, na época. 

Terminei meu doutorado e prestei concurso, onde entrei como professor. Viajei ao 

Canadá, e, quando retornei, concluí livre docência, onde estou, até hoje. Gosto da Escola 

Paulista; operamos fora, em torno de uns hospitais, como Albert Einstein, Oswaldo Cruz, 

Santa Catarina, HCOR, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Cruz, São Luís, Samaritano, São 

Camilo. Quem se formou na Escola Paulista sabe que tem alguma coisa que eu não sei o 

que é, mas ficamos apegados. O cordão umbilical só foi desligado, um pouquinho, quando fui 

ao Canadá, mas foi apenas um ano e que, sem dúvida, foi uma experiência muito rica, não 

tanto em termos de Medicina, mas em termos de vivência.  

 

O paciente pode desistir do transplante? 

 

Isso pode acontecer, não só na área do transplante, mas em outras áreas. Lembro 

uma vez, de uma cigana que havíamos marcado a cirurgia e, no dia, ela disse: ‘Não doutor, 

amanhã não pode ser porque nos meus cálculos não dará certo!’. 

Sempre existe a chance de não dar certo. Existe certo preconceito entre os homens, 

por exemplo, em saber que receberam um coração de mulher. Estamos trabalhando com 

células-tronco, em que são retiradas da medula óssea e injetadas no coração. Se fizermos 
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uma biópsia, ou se o indivíduo falecer e fizermos uma autópsia, veremos células integradas, 

o coração que tinha células XX agora tem XY integradas. Então, com o órgão transplantado, 

não poderia também acontecer isso? Há um aspecto místico nisso tudo que não sabemos 

explicar.  

Existem algumas questões ligadas a algumas crenças religiosas que aparecem 

também no transplante, como autorizações para o transplante propriamente, mas não 

autorização para a transfusão sanguínea. Sou um indivíduo totalmente cético, não sou um 

místico, procuro ser sempre muito racional. Isso traz conforto ao paciente, principalmente 

para aqueles que já estão em depressão profunda. Temos que prolongar a vida com a 

melhora, e não com sofrimento.  

Tive um paciente diferenciado, que acabou morrendo antes do transplante; 

acompanhamo-lo durante muito tempo, e, tendo certa idade, me dizia: “Doutor, eu não 

preciso viver muito mais, já vivi bastante. Mas o tempo que eu viver, eu gostaria de ter um 

pouco de qualidade. Se eu tiver poucos anos de vida, eu queria que esse período tivesse 

qualidade”. É importante termos em mente que o prolongamento da vida deve ser associado 

à qualidade, porque, dentro da Medicina, às vezes, o prolongamento da vida é associado a 

sofrimento. 

Vivenciamos um dilema pesadíssimo de uma paciente entre 13 e 14 anos, 

acompanhada a longo tempo no ambulatório por má formação cardíaca, uma doença 

congênita, candidata a transplante. Ficou na lista durante muito tempo e conseguimos, 

chamamo-la, veio ao hospital, se internou na UTI e não quis ser transplantada. Os pais 

queriam. E se ela morresse? Em Medicina, não existe a palavra certa e nem a palavra nunca. 

Sempre temos que estar preparados para as coisas ruins que podem acontecer. A decisão 

foi que enviasse essa paciente e família ao ambulatório e fizesse um trabalho com a 

psicóloga, pois achei que nem ela, talvez nem a família, estivessem preparados para a 

condição real do transplante. Os pacientes vão aprendendo a ser transplantados. Chamamos 

a psicóloga, não sei se foi ou não eficiente. Um dia, essa menina apareceu sozinha, sem os 

familiares e disse que queria ser submetida ao transplante.  Porém, a situação se complicou, 

porque perdemos o doador. Tivemos que notificar a Central de Transplantes, e, sendo em 

cima da hora, ficou difícil. Na época, a equipe se dividiu, mas, no final, a menina veio a 

falecer.  

Citando outro caso, o do paciente Gerson (todo mundo conhece essa história, não 

estou sendo antiético), que estava internado no Hospital do Coração, entubado, sedado, 

inconsciente. Surgiu um coração, e ele não podia ser transplantado lá porque o convênio dele 
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não autorizou; transferimos de ambulância ao Hospital São Paulo e transplantamo-lo aqui. 

Era um caso terminal, que ninguém tinha muita esperança, e ele saiu vivo. Agitou na UTI, 

brigava com todo mundo; recebeu a visita da primeira mulher e, num desespero, me 

chamaram: “Doutor, você precisa dar alguma coisa pra ele, porque ela achava que ele tinha 

mudado a personalidade depois de receber o novo coração”. Necessitei ser um pouco mais 

ríspido, mas ele ficou ótimo.  

Hoje, os pacientes vêm para o Hospital e, na grande maioria, têm medo de morrer e 

não ter a oportunidade de ter o transplante, porque hoje, com a internet, temos muita coisa 

boa, mas temos muito lixo. Os pacientes navegam pela internet e ficam sabendo que existe 

uma alta mortalidade. Alguns, com o receio de serem chamados, não comem, porque, se 

tiverem se alimentado, podem perder o transplante. Imagine viver dessa maneira 24 horas. 

Certa vez, ocorreu um caso de um judeu: a família veio pedir o órgão que foi retirado 

durante o transplante para proceder ao sepultamento do órgão (coração); pedimos à equipe 

da patologia, como também existem os casos de pacientes que pedem a perna ou o braço 

para enterrar.  

 

O significado do coração  

 

O coração é uma bomba, um motor fantástico. Produz energia a partir de combustível 

químico; o rendimento do coração, do ponto de vista técnico, não é de um motor perfeito. 

Tem uma reserva muito pequena de energia, o ATP, de 200 a 300 ATPs. Produz, por dia, em 

torno de 36 mil ATPs. Faz sua própria produção, não tem reserva. Durante a cirurgia, 

precisamos parar o coração para operar e, nesta parada, pode sofrer um abalo. Não é um 

motor de alto rendimento.  

Nascemos com essa máquina fantástica: ela funciona durante toda nossa vida e 

temos essa bomba de graça. Os corações artificiais são muito caros. Eu não tenho a visão de 

que: “Meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê”.  

Encaro o coração como um motor, uma bomba. Uma bomba hidráulica, que bombeia 

sangue. Vejo com um olhar muito técnico. Se precisasse trocar meu coração, eu trocaria. 

Nunca havia pensado se enterraria meu coração, mas acredito que gostaria de vê-lo, porque 

viveu comigo todos esses anos. Tenho antecedentes familiares, meu pai morreu depois de 

uma cirurgia cardíaca, e minha mãe morreu subitamente, provavelmente, de causa cardíaca. 

Eu sou um coronário. Seguramente, vou me defrontar com isso. Sempre digo que, se eu 
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precisar ser operado, terão que colocar um espelho no teto e mandar fazer uma cirurgia 

torácica pra eu mesmo ajudar.  

Acredito que existe alma, espírito; acredito que existe uma coisa superior; pra mim, 

talvez, seja uma energia superior, da qual a gente faça parte, e que voltemos a esse plano. 

Energia não se perde, você se transforma numa energia mais canalizada, muito bem 

organizada; não é uma coisa caótica, mas sim, que pode se chamar de Deus. Os hindus 

acham que somos parte da divindade. É energia; durante a cirurgia, o paciente fica muito frio, 

não tem nada funcionando. Eu não sou religioso, mas acredito numa coisa superior, que a 

gente não tenha a dimensão exata. Acho tudo isso muito interessante!  
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Ester – Psicóloga 

 

Pontualmente no horário da entrevista, chega uma mulher de sorriso fácil e expressão 

leve. 

Enquanto arrumo o gravador na mesa de apoio, esta agradece por ser convidada e 

acha muito interessante o projeto memória do coração comentado por Nadia, uma psicóloga 

de nossa equipe. 

Explico em linhas gerais o nosso projeto e Ester de forma espontânea fala: “Olha, para 

te falar a verdade nunca pensei sobre quais seriam os significados do coração e do 

transplante”. 

Ao mergulhar nas experiências do transplante, embora declare não ter atendido 

muitos pacientes transplantados, durante a entrevista se solta e vai lembrando de casos com 

pacientes e equipe. E, ao se colocar no lugar de transplantada, relata que teria fantasias ao 

receber um novo órgão. 

Por ter vivências na Oncologia e Cardiologia, mostra-se alguém que vive com a 

questão da morte diariamente, e declara ter que criar mecanismos psíquicos para dar conta 

disso. 

Na opinião de Ester, o transplante é a morte! 

Porém, mesmo ciente das dificuldades da profissão, de forma apaixonada diz adorar o 

que faz. 

Ester é preceptora da Psicologia e responsável pela equipe de psicólogos na 

enfermaria da Cardiologia. 

 

“Dentro da minha experiência, acho que transplante é a morte” 

 

Sou Ester e tenho 31 anos. Fiz minha especialização em 2006, na UNIFESP, em 

Saúde Mental e fiquei um tempo como voluntária, no Ambulatório de Quimioterapia, entre 

2006 e 2009. Neste último ano, fui contratada como funcionária do Hospital São Paulo, e, 

logo em seguida, um médico da UTI da Cirurgia Cardíaca fez um pedido à minha chefia para 

que eu trabalhasse na enfermaria da Cirurgia Cardíaca, onde estou até os dias atuais. Na 

enfermaria, não temos muito contato com transplantados, pois são poucos os pacientes 
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nesta condição. Durante todo esse período, acredito que tenha atendido entre oito e dez 

pacientes do transplante. Infelizmente, todos os pacientes que eu atendi morreram.  

Dentro da minha experiência, acho que transplante é morte. Os pacientes ficam muito 

mal, com qualidade de vida muito ruim. Existem pacientes que passam um ano internados na 

enfermaria; chega a ser curioso a fala dos pacientes depois que entendem como funciona o 

transplante. Em geral, todo paciente vai falar que é o primeiro da lista; na verdade, os 

pacientes que estão no hospital são prioridades, porém, a demora é muito grande. Presenciei 

o caso de um paciente que veio de casa e o chamaram para o transplante, porém, não deu 

certo. Houve uma paciente que ficou internada por um ano e foi transplantada em julho do 

ano passado, com a qual tivemos mais contato, sendo um caso interessante, onde vimos sua 

luta, porém, no final do ano passado, ela também faleceu. Em minha experiência, vejo que os 

pacientes ficam muito tempo internados, ficam muito mal e a qualidade de vida é muito ruim; 

eles fazem o transplante e não dá certo.  

 

O valor simbólico do coração e sua importância 

 

Fazemos os atendimentos aos pacientes, e, com a nossa ansiedade, queremos que 

eles nos tragam a representação do coração, e isso não acontece. Em alguns momentos, 

vêm com algo muito racional e muito bem definido: conseguem capturar o mesmo discurso 

médico, dizendo que é uma máquina e que a deles não funciona bem, necessitando de outra. 

A falta desse simbólico faz com que o paciente se torne defendido psiquicamente, e acaba 

sendo uma necessidade mais nossa do que dos próprios pacientes.  

Tive uma experiência que considero interessante. Trabalhei na Oncologia e na 

Cardiologia, e a morte do paciente cardíaco é muito rápida. Então, acho que isso ameniza 

nosso trabalho, porque trabalhar com a morte também é muito difícil. O paciente oncológico, 

após dois meses, não é mais reconhecido, é muito triste, muito ruim. Ele vai definhando; já o 

paciente cardíaco não, vai para uma cirurgia e, após, morrerá no centro cirúrgico ou na UTI. 

Quando penso em coração, parece que a morte vem muito rápida, tudo é muito mais rápido e 

com sofrimento. Não ver a pessoa se acabando também é um alívio para o profissional.  

Agora, vamos voltar ao símbolo do coração, que, na realidade, nunca parei para 

pensar. Quando trabalhamos na equipe, verificamos que sempre existe um paciente 

querendo conhecer a família que doou. Acredito que eu também ficaria presa ao simbólico 

dessa maneira, pois não penso no coração somente como uma máquina. Quem é psicólogo 
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tem muitas fantasias, a emoção está na cabeça. Se fosse eu a transplantada, não iria querer 

conhecer a família. Conhecer o doador, herdar um peso comigo da vida dele, carregar um 

pouco daquela pessoa, parece que tem um sentido de culpa. Acho que tem muito a fantasia 

de receptor; do doador, não sei. Não sei que dimensão tem isso para mim. 

 

Tudo é psicológico? 

 

De certa maneira, existe um peso muito grande sobre isso. Os médicos nos dizem: “O 

que ele tem é psicológico!”. Isso vai angustiando, porque o paciente começa a rejeitar a 

medicação, porém, clinicamente, ele está bem. Terminamos juntando as fantasias dos 

pacientes e as nossas, pois queremos trabalhar esse simbólico. Acho que deve ser muito 

difícil lidar com o transplante; no final das contas, parece que tanto o médico quanto o 

psicólogo, ficam querendo culpar um ao outro.  

Tem paciente que não traz o simbólico, porém, se ele trouxesse, facilitaria, porque 

sabemos que existe. Tenho uma experiência muito sofrida; há uns dois meses, atendi um 

paciente que iria entrar na fila do transplante.  Foi muito legal, bom de ver, acompanhar todo 

o processo. Fui conversando com ele, para saber o que, de fato sabia, e, na verdade, não 

sabia nada. Veio descobrir todo o processo naquele momento; foi para a UTI, ficou muito 

grave, consegui fazer mais dois atendimentos, porém faleceu. As experiências que tenho 

com o transplante não são boas. 

Estou fazendo terapia. De certa maneira, criando defesas para esses momentos 

difíceis. Pacientes jovens me marcaram muito mais. Aprendi muito com duas mortes de 

pacientes jovens: fiquei com a família muitas horas, me segurei; quando cheguei em minha 

casa, chorei muito... Acho que é um jeito de me ajudar; tenho comigo que, junto da família, 

não vou ficar chorando. Difícil. Quando ocorrem essas mortes, no outro dia, não vou à 

enfermaria.  

Acho que não é consciente. Comecei a fazer isso por proteção. Às vezes, é um 

momento que você precisa estar, até mesmo porque a equipe também fala e acabamos 

realizando o acolhimento.  
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A singularidade da palavra transplante  

 

Pensar no transplante, tirar um órgão seu, receber de outro... e o que fazem com o 

seu? Receber de outro, pois o seu está ruim; no final das contas acho ruim, algo 

extremamente difícil de pensar. Certa vez, um médico me disse que um paciente jovem 

estava com o coração endurecido; pensei, logo, do ponto de vista psicossomático: mas como 

endureceu o coração? Mas qual emoção esse paciente teve para endurecer seu coração? 

Fui atendê-lo e, de fato, tinha dificuldades de entrar em contato com seu emocional.  

No coração, temos o físico e o emocional. As emoções estão ligadas: é muito reativo, 

há muita raiva; difícil não perceber. Imagine um paciente, sem formação em Psicologia; a 

reação é muito física de raiva, de amor, e ele expressa no coração. Vou perguntar isso para 

um cirurgião, e, com o perfil que possuem, vão me responder: “Para que você quer saber?”.  

Acredito que, cada vez mais, as pessoas querem saber quem foi o doador; marcar o 

simbólico, saber que pedaço de fora que colocaram nele. Os pacientes querem sempre 

descobrir de quem é. Se, naquele dia, passou uma morte na TV, então, é aquele coração que 

irá receber. Ficam ‘presos’ a de quem recebi, e querem que a equipe vá atrás para descobrir. 

Ficamos numa situação difícil.  

O paciente, na enfermaria, quando sob atendimento psicológico, a princípio, fala, mas 

depois recua; é muito ansioso e, geralmente, se junta a minha ansiedade e a dele. Tem 

paciente que não conseguimos atender; mesmo na cama, ocorre falta de ar, temos que levá-

lo para perto da janela e o deixando falar, e então, percebe-se que ocorre a melhora. É difícil 

o atendimento, pois são ligados pela própria ansiedade, e, a qualquer sintoma físico, nomeia 

como algo muito ruim. Traz as coisas ‘muito no concreto’, fala muito no primeiro atendimento, 

e, já no segundo atendimento, recua e diz “Falei demais, não era tudo aquilo, é muito difícil.”. 

Por isso, fui estudar psicossomática, para absorver técnicas e conseguir atendê-los. O 

paciente resignifica muito pouco; então, você pensa, ele foi para a cirurgia grave e saiu bem; 

você acha que ele vai voltar, e ele próprio pensa que, agora, sua vida vai melhorar. Mas 

continua reclamando, do mesmo jeito. E continua bravo, porque não vai de alta, por exemplo. 

Em alguns momentos, me vejo brava, querendo fazer o meu trabalho.  

Às vezes, o paciente não quer comer; peço a comida para a nutrição e, quando chega, 

não quer mais. Ele não agradece; acho que precisamos ser valorizados. Os residentes 

passam visita, e falo para trazerem um pouco da percepção; faz-se um atendimento muito 

bom e eles não agradecem... Não reconhecem o outro. Acho isso importante. Uma das 
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minhas dificuldades, quando entrei na Cardiologia, é que o paciente possui um perfil diferente 

do oncológico. Num primeiro momento, isso angustia. Hoje, sei que é necessário colocar um 

pouco de limite, pois existem particularidades no atendimento a cada paciente. 

Faço supervisão com os residentes e eles não trazem as informações; têm menos 

tempo de experiência, e acabam me dizendo: “Ah, o paciente não quer ser atendido.”. Tenho 

muito trabalho nesse sentido, pois acham que não tem demanda. Porém, é claro que existe 

demanda, mas têm dificuldade de trabalhar a disponibilidade de escuta, e isso é ruim. O 

residente de Psicologia vai até o paciente, o atende de modo concreto, onde este conta a 

história de sua vida, a questão social, se a família está acolhedora e... não tem demanda... 

Sou obrigada a responder: “Tem demanda sim, ele está doente!”. Fico trabalhando um pouco 

com isso, porque o paciente tem que ter uma história, às vezes de adoecimento constante; 

temos que investigar mais. Tenho muita dificuldade na supervisão. 

 

A equipe 

 

A equipe de Enfermagem, de Nutrição e os médicos são ótimos, pois conseguem 

reconhecer e saber qual é a demanda, em que momento eles devem nos chamar. Por 

exemplo, existe uma grande restrição quanto à visita de crianças e, na enfermaria onde 

estou, começamos a introduzir a visita de criança entre três e quatro anos; acompanho as de 

dez anos e os residentes de Psicologia as assistem na visita.  Os médicos, na realidade, não 

gostam e não acham a Psicologia muito importante, mas não levo para o lado pessoal. Os 

médicos deixam claro que não querem contato com paciente, rodam entre plantões de 

quinze em quinze dias, não tem paciência com a família e, geralmente, no horário de visita, 

não estão. Posso afirmar que não é uma enfermaria fácil de trabalhar, tem muito homem. Já 

escutei de um médico: “Não vem me encher o saco, quem cuida desses loucos é você.”. “O 

paciente não quer falar comigo, quer falar com você.”, tenho que dizer. Necessito ser um 

pouco mais dura. 

Os médicos são muito machistas; existe, sim, muito preconceito e uma grande 

desvalorização da mulher. Este ano, uma residente médica chegou à residência e os 

médicos falaram que seria bom ela não entrar e fazer a matrícula, porque não iria aguentar. E 

ela não fez mesmo. Eu brinquei, “Tenho certeza que ela é muito ‘macha’, vocês podem ficar 

tranquilos.”. Ela não era tão ‘macha’ quanto eu achei (risos)... 
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Lembrei-me de um exemplo interessante, onde podemos ver claramente que o 

simbólico não passa pelo cirurgião. Pedimos à paciente que fizesse um desenho. Ela 

transplantou em julho, fez um desenho de uma pessoa e desenhou um coração muito 

grande, enorme, ocupando toda a folha. Mostramos para o médico, e ele disse “Coitadinha, 

ela tá achando que vai dar certo.”. Não sei, também sei que é complicado, até pensei em 

falar para ela. Eles vão colocando muito ‘vai dar certo’. A experiência que tenho dos 

pacientes que acompanhei do transplante, é que nenhum sobreviveu. Isso é muito 

significativo à experiência que tenho, é muito ruim. 

A equipe da cirurgia está sempre em um movimento frenético: vai fazendo, vai 

fazendo... Houve uma paciente que os médicos queriam dar alta e ela não queria, de jeito 

nenhum, sair da internação, porque achava que, se fosse para casa, iria demorar mais ainda 

para fazer o transplante. Pergunto-me porque os médicos, em alguns casos, não são mais 

claros com os pacientes e não dizem que não vai dar certo. Isso me parece meio mentiroso. 

Isso tudo, para um psicólogo, é muito angustiante. Hoje, fui atender uma paciente e ela 

começou a falar algumas coisas, como o fato de que cada dia de vida é um presente, e, 

então, quando o médico chega e diz que não vai fazer a cirurgia, é mais um dia de vida que 

terá que enfrentar, e fico me sentindo mal. Estou numa posição que não posso dizer ‘não faz’. 

Mas não posso fazer isso também, digo para falar com o médico, tirar suas dúvidas e 

perguntar se vale a pena. Sei da informação, mas também não falo. Essa situação me dá um 

enorme desconforto, mas não sou médica para passar essas informações. O psicólogo fica 

sempre num lugar desconfortável por questões éticas. 

Mas é um lugar bom de trabalhar. Quando voltei a trabalhar neste hospital, por muito 

tempo, tinha três residentes de Psicologia trabalhando comigo, e eu já não atendia mais os 

pacientes; agora, só tenho uma e voltei a atendê-los. Parece que, quando você supervisiona, 

alguns casos são difíceis e, quando você passa a atender, vê o seu trabalho de outro jeito, 

vivencia o reconhecimento do paciente e consegue vê-los melhorar psicologicamente, e isso 

é muito bom. Acho que esse retorno é bom e, quando eu estava só supervisionando, não 

tinha isso. É bom ver isso assim! 
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Matheus – Médico 

 

Nos corredores do Museu Histórico da Escola Paulista de Medicina, o Xingu, próximos 

á sala de entrevista, eis que chega com seu avental branco, junto com seu aluno, Dr. 

Matheus.  

Pessoa agradável, de fácil acesso, é recebido pelo Prof. Dante e por nossa equipe do 

coração. 

Em poucos minutos, sente-se confortável; retira o avental, coloca-o na cadeira e inicia 

sua história de vida. 

Influenciado pelo patrono do transplante no Brasil, Prof. Zerbine, ao assistir o primeiro 

transplante na América Latina, Matheus se encanta e participa na montagem da primeira 

equipe de transplante da Escola Paulista. 

Nascido no norte do Paraná, filho de pais amorosos, relata episódios emocionantes de 

sua vida na roça, entre as revistas que o ajudaram a alfabetizar e o carinho da sua família 

aos que chegassem na sua casa. 

Casado com uma neurologista, pai de dois filhos, uma menina de 9 anos e um rapaz 

de 14 anos, relata a disciplina em ter que equilibrar atenção entre o transplante e seus filhos. 

De forma contundente, afirma que “Não tem como ser médico se não gostar de 

pessoas; para ser médico, precisa gostar de gente”.  

Atualmente é Prof. Dr. na UNIFESP e uns dos responsáveis pela cirurgia cardíaca. 

 

“O transplante, com certeza, é suor; não dá dinheiro, mas dá uma coisa que não tem 

preço.” 

 

Sou paranaense, nasci no norte do Paraná e me tornei o único médico de uma família 

de seis irmãos. Meu sonho era vir para São Paulo e fazer alguma especialização, e não foi 

diferente. Formei-me, vim pra São Paulo e fiz a residência médica na Escola Paulista de 

Medicina. Quando os transplantes foram retomados no Brasil, estava no primeiro ano de 

Medicina, e surgiu a possibilidade de realizar o primeiro transplante no Hospital São Paulo. 

Estudei em Minas e, no terceiro ano, tive uma semana de aula com o professor Zerbini. 

Numa das aulas, apresentou um vídeo do primeiro transplante que ele fez na América Latina. 
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E, provavelmente, ali começou o meu interesse. Quando me vi diante de um paciente que ia 

receber um transplante, eu, como residente, não tinha muito que ajudar; então, me interessei 

no caso. Acompanhei esse doente enquanto ele esperava o órgão, e, na hora que surgiu o 

órgão, acompanhei a cirurgia. Assisti esse doente por 22 anos após o transplante. 

Montamos uma equipe enorme, e, assim, surgiu o Programa de Transplante da Escola 

Paulista, que caminhou muito bem durante muitos anos, e realizou, num total, 200 

transplantes. Começamos a ser chamados em outros lugares, outros centros, para colaborar, 

montar, e escutarmos a histórica de vida de cada paciente, de cada transplantado, talvez, 

muito mais preocupante até do que a própria história clínica. Eu tive o privilégio de poder 

acompanhar esses mais de 150 pacientes, por vários anos, e acompanho muitos, ainda. 

Como é uma situação em que o paciente fica muito ligado à equipe, é muito difícil que ele nos 

deixe de contar qualquer coisa.  

Quando um paciente tem uma doença cardíaca grave e que chega ao ponto de fazer 

o transplante, já perdeu a autoestima, o emprego, a vontade de viver, o prazer de comer e 

beber, a família se desintegrou... Ninguém mais suporta a situação. Com o transplante, surge 

uma oportunidade para que renasça novamente, em todos os aspectos. Correndo tudo bem, 

está apto a voltar a trabalhar, a fazer o que fazia de costume, se alimentar normalmente, 

enfim, voltar a ter uma vida completamente normal. Isso é muito significativo.  

Antigamente, a doação de órgãos era totalmente desorganizada: havia uma 

manifestação voluntária de alguém, e, na época, a legislação nos permitia que também 

fizéssemos o pedido do órgão e a própria captação do órgão. Neste contato direto, podemos 

vivenciar um pouco da história de quem está doando o órgão. Durante algum tempo, por 

inexperiência, a gente, até depois do transplante, não estimulava, mas permitia um contato 

entre as famílias. Hoje, sabemos que isso não é o ideal. Atualmente, existe um órgão oficial 

do governo que faz esse trabalho, e só vamos ao local, retiramos o coração e trazemos para 

fazer o transplante. Na minha opinião, dentro da Cirurgia Cardíaca, o transplante, sem dúvida 

nenhuma, é o procedimento que traz, indiscutivelmente, uma enorme simbologia. 

O transplante, na Medicina, é o procedimento de maior impacto, até hoje, na história 

da humanidade. Em 1967, foi feito o primeiro transplante cardíaco, de humano para humano 

no mundo, porque já existiam, os transplantes de macaco para homem e de homem para 

macaco. Nesta época, já existia questões incríveis do ponto de vista da ética, do emocional. 

Há uma história riquíssima sobre o primeiro transplante, na Cidade do Cabo: existe o museu 

do Doutor Cristian Bainard, que foi o primeiro transplantador. Naquela época, ele tinha uma 

preocupação social muito grande com tudo que poderia acontecer depois de se fazer um 
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transplante de um homem para outro.  Houve um cuidado muito grande, pois não existia 

legislação para isso, em lugar nenhum do mundo, e, na África do Sul, a situação não poderia 

ser muito diferente. Ele partiu do princípio que não poderia usar um doador negro, porque 

poderia trazer alguma repercussão, até pelo próprio regime que existia na época. Por outro 

lado, é possível que um receptor branco não quisesse o órgão de um negro. Ocorreu 

também que, se escolhesse pra transplantar o receptor negro de um doador negro, geraria 

certo incomodo, já que ele trabalhava em um hospital subsidiado pelo governo. Partiu do 

princípio que ele iria transplantar de um doador branco para um receptor branco. Para que 

isso acontecesse, tomou certas precauções e pediu autorização ao juiz e ao clérigo. Com 

essa experiência, em dezembro de 1967, chegou a viajar o mundo inteiro, inclusive ao Brasil.  

Na América Latina, o primeiro transplante foi realizado em janeiro de 1969, com 

Doutor Zerbini, aqui no Brasil. Em função de ter feito meu Doutorado em Transplantes, fiz 

levantamento histórico desde os primórdios. Hoje, mesmo o transplante sendo popular entre 

os médicos, nota-se que o mesmo não ocorre entre os doadores e receptores. Atendemos 

pessoas de nível social e sócio cultural muito baixo, o que pode facilitar ou dificultar a 

assistência. Vemos que as pessoas têm muita preocupação se o doador era homem ou 

mulher, se torcia pelo time de futebol A ou B, se vai mudar o comportamento depois de 

transplantar.  

Atribuo isso ao desconhecimento de nós mesmos, porque, mesmo pra mim, que sou 

médico, se eu tivesse que fazer o transplante, não tenho certeza se não pensaria alguma 

coisa meio fora da lógica médica. Acredito que, porque o coração está inserido na simbologia 

do total, para o leigo, acredita-se que a vida é o coração, não é o cérebro. Então, acho que, 

nessa simbologia, o coração é a emoção, a razão!  

 

O coração tem memória  

 

Quando o indivíduo entra em contato com lembranças antigas e agradáveis, ele acaba 

sentindo com o coração, a taquicardia é uma expressão deste sentimento.  

Lidar com essa simbologia não tem uma regra e não tem uma receita, porque cada 

indivíduo é diferente. Quando informamos que um paciente vai precisar de um transplante, 

temos que falar sem trazer dúvidas, precisará confiar plenamente na equipe. Não podemos 

fazer nenhum questionamento a ele que possa trazer inquietude. Em geral, não questiona 

nada, quer fazer porque deseja sair daquela situação. Nessa fase pré-transplante, o indivíduo 
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não tem dúvida; quando se fala em transplante, aceita prontamente. Diz-se ao paciente, para 

tranquilizá-lo, que terá uma vida normal, voltará a fazer aquilo que gostava, a sentir-se bem e 

saudável. Não se entra no aspecto religioso e emocional. No Brasil, a religiosidade não pesa 

muito, porque existem várias culturas religiosas; há países desenvolvidos que não fazem 

transplante por questão religiosa.  

Os problemas mais interessantes surgem depois; as dúvidas, o pânico, o coração 

acelera, ele acha que não vai funcionar. Na UTI, no pós-operatório imediato, um último 

paciente, que estava meio preocupado, questiona “Será que esse coração não vai parar 

doutor?”. O paciente fica de olho na equipe, nas pessoas, para ver se estamos preocupados 

com ele. A esposa acha que o marido está mais estranho, porque estava acostumada com 

seu estado muito doente e acha muito diferente. Temos que conversar, dizendo que o marido 

está voltando a ser uma pessoa normal. No psiquismo do paciente, passa muito 

frequentemente a impressão de não estar recebendo somente o coração. Nós não 

alimentamos isso, mas, se for a fundo, ele faz essa declaração. 

Em Medicina, o mais importante não é o que se fala, mas o que se ouve. Observamos 

o paciente: se começar a se envolver demais com o órgão, é a hora de pedirmos um 

acompanhamento psicológico. Trabalho com transplante há 20 anos, e acho que cada 

transplante é uma experiência diferente, em todos os aspectos.  

 

 

Cada indivíduo é singular  

 

Cientificamente, com alguma metodologia, é possível categorizar os pacientes. Acho 

que um indivíduo é diferente do outro. Talvez, com ferramentas apropriadas, com inventários 

adequados, possamos categorizá-los. Não sou especialista em explorar o psiquismo do 

indivíduo, um indivíduo é diferente do outro, indiscutivelmente. A forma como cada paciente 

entende o transplante e suas expectativas, é diferente.  

Percebo uma diferença marcante entre o homem e a mulher, até mesmo porque 

existe diferença normal de percepção entre eles. A mulher nunca tem preocupação se vai 

receber um órgão de homem ou de mulher. O homem tem!   

Temos que pensar como transplantador e verificar qual o doador ideal. Clinicamente, é 

o doador homem, porque o coração tem massa muscular maior, trabalha melhor no pós-

operatório. Quanto à mulher, não é ideal, porque o coração é mais frágil, menor, tem menos 
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músculo, não tem o desempenho hemodinâmico como bomba tão boa quanto do homem; 

isso se explica porque a mulher tem uma superfície corporal menor, os vasos são menores. 

Por outro lado, o receptor ideal, teoricamente, seria mulher, porque ela é menor, sempre 

recebe um órgão maior. Geralmente, a mulher se cuida mais, é mais obediente, mais 

aderente, tem uma maior preocupação com o transplante.  

 

Sexualidade 

 

Na maioria das vezes, o indivíduo que está numa fase final da doença cardíaca, tem 

distúrbios da sexualidade. Algumas vezes, o casamento já acabou, a relação afetiva está 

deteriorada. Até mesmo pelo comportamento machista, acha que o problema é dele e 

acabou, e, na hora que vai transplantar, pergunta se o coração é de homem ou de mulher. A 

maioria dos pacientes volta a ter uma vida sexual ativa, normal, mas com o tempo. Durante 

esse processo de transplante, ocorrem algumas separações. E então, quando acontece o 

transplante, tudo volta ao normal!  

Tenho uma história que me chamou atenção, um caso recente, que a mulher, 

acreditando que o paciente não sobreviveria, se apoderou de todos os bens dele.  Ela viu que 

não tinha retorno, a chance dele não sobreviver era muito grande. E ela foi passando as 

coisas para o nome dela, ele foi assinando, só que ela não foi clara com ele, dizia apenas 

que precisava do dinheiro da poupança, e ele, no caso, internado há 4 meses na UTI, não 

tinha o que fazer. Após um mês do transplante, estava ótimo, forte. Quando, então, ele 

descobre que não tinha mais casa, não tinha mais televisão, não tinha mais bicicleta, não 

tinha mais poupança (risos), não tinha mais nada... Foi um conflito, que teve por fim a justiça, 

que saiu a favor dele, porém, ela não tinha mais tudo para devolver, pois já havia gastado 

muita coisa. Agora, ele está de volta, ela quer voltar com ele. Esse é o final do capítulo... Uma 

novela mexicana.... 

 

Afinal, o que é o coração? 

 

Desde a Grécia antiga, o coração denuncia as doenças. Para mim, chegando e vendo 

o indivíduo, posso dizer se está bem ou não, baseado numa avaliação do coração. Com 

exceção, a única que faço é o indivíduo que possui lesão cerebral. Qualquer doente que vou 
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examinar, começo pelo coração, porque já sei se está bem ou não. Mesmo como médico, 

não fico á vontade de ver um coração sendo retirado e jogado no lixo. O coração é um órgão 

que tem automaticidade, mesmo depois de retirado de dentro do indivíduo, fica mexendo, 

batendo; é muito difícil conseguir parar um coração. Por mais vivência que se tenha, é 

sempre desconfortável essa sensação. O coração bater significa vida, há duas coisas que 

não me confortam, que não consigo aceitar, em hipótese alguma: é quando vejo um coração 

parar e não voltar  ou quando vejo alguém passando com cadáver que morreu no hospital. 

Perder ou morrer alguém. Não me acostumo com isso.  

Sou uma pessoa tranquila, me sinto privilegiado por fazer tudo que faço e participar de 

tudo que participo. A respeito de todas as dificuldades que se tem, ser médico e gostar da 

profissão é muito interessante. Casei-me com uma médica neurologista, uma sorte enorme. 

Acho que isso me ajudou muito, porque, sendo médica, que gosta muito do que faz, tem a 

compreensão que é necessária. Agora, quando vêm os filhos, fica um pouco mais 

complicado, porque as crianças são muito difíceis de entender. “Porque você tem que sair 

agora que a gente ia jogar esse jogo? Porque que você tem que ir, sair agora, quando você 

prometeu que ia assistir a esse filme comigo?”. Tenho um casal de filhos, e essas duas 

crianças iam comigo para o hospital, o mais velho, de um ano até os 5, passava visita 

comigo. Eles são compreensíveis. Acho que a profissão te consome muito, mas temos que 

ter disciplina para cuidar da família. Eu, cardiologista e minha esposa, neurologista, o coração 

e a mente. Meu filho mais velho tem 14 anos e a pequena, nove; ele não quer mais vir ao 

hospital, a pequena ainda gosta.  

 

Sentimento como fator decisivo no diagnóstico 

 

Quando comecei um curso de Medicina, era imaturo. À medida que vai passando o 

tempo, vai aprendendo. O mais importante, em qualquer contato médico-paciente, é dar 

oportunidade ao paciente conversar, o que é muito difícil na prática médica. Toda relação 

médico-paciente, se não cuidar, torna-se muito automática. Não é numa consulta que se faz 

o diagnóstico; faz-se o diagnóstico da doença, e não do doente. O doente precisa de tempo, 

sentir confiança que será ajudado. Existiu a fase da medicina contemplativa; para fazer um 

diagnóstico, ficava-se olhando o paciente. Acho que se deve dar uma oportunidade para o 

paciente falar. É muito importante que ele fale. O lado humano acima de tudo! 
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Sempre faço uma retrospectiva de tudo, e vejo que a família é muito importante, por 

cuidar do indivíduo. Remédio é importante, mas transmitir confiança, dar segurança, o fazer 

sentir que pode contar com você, é muito importante. Meus pais são pessoas 

semianalfabetas, mas aprendi muito com eles.  

Lembro que vinha às vezes um andarilho, naquela época não se chamava mendigo, 

mas, chamava andarilho. E o andarilho chegava à porta da minha casa, pedia alguma coisa, 

era muito fácil; toma. 

Fomos crescendo com isso; hoje, na casa da minha mãe (meu pai já é falecido), tem 

comida o dia todo; quem chegar pode almoçar a hora que quiser. Por outro lado, para ser 

médico, é necessário gostar de gente. Não tem como ser médico se não gostar das pessoas. 

Eu gosto tanto das pessoas, que meu passeio predileto é tomar metrô e ir ao centro da 

cidade. Minha esposa não gosta disso. E, para a Medicina, é essa vivência que faz a 

diferença com o doente grave, que está beirando a morte. O transplante, com certeza, é suor; 

não dá dinheiro, mas dá uma coisa que não tem preço. 

Penso que, seguramente, a vontade que comecei no transplante, na residência, foi 

fundamental na minha formação profissional. 

 

A Medicina  

 

Sou filho de pessoas que sempre trabalharam na lavoura, mexiam com gado, criavam 

e plantavam café; tinha tudo pra ser um homem da lavoura, como meus irmãos. Gostava 

muito de estudar e queria estudar; tenho uma filha pequena, muito estudiosa, e sempre 

penso que seguirá meus passos. Quando morava na zona rural e ia à escola na cidade, não 

havia biblioteca; minha fonte de leitura era a cartilha, que lia e relia. Mas queria algo mais; 

então, passava numa barbearia, onde havia uma pilha de jornais e revistas para limpar a 

navalha e pegava essas revistas, como Revista Cruzeiro, Revista Manchete, até fotonovela. 

No interior, todo mundo deve dormir cedo para acordar cedo. Ficava lendo até tarde, e meu 

pai me dizia para parar com a ‘história de ler’... E eu alegava estar lendo assuntos da escola, 

que ele não acreditava. 

Resolvi fazer Farmácia, porque haviam farmacêuticos na família e possuíam farmácia. 

Passei no vestibular de Farmácia e, na semana seguinte, já havia decidido ser médico. Fui 

para Curitiba, fazer o terceiro colegial e cursinho. Fui para Minas, fiz o vestibular e passei. 

Acho que ser modesto me ajudou muito, me dava oportunidades. Comecei a ser médico no 
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terceiro ano. Hoje, sou professor e percebo a diferença, pois, a turma do sexto ano de 

Medicina não discerne qual é a mão do paciente. 

Tudo é reflexo da sociedade: se não é um bom cidadão, não é bom médico, 

advogado, engenheiro, enfim, não é bom em nada. Vejo que, muitas vezes, as pessoas 

fazem faculdade porque alguém quer, ou alguém achou que devia fazer, ou pensou ser 

importante, mas com outro objetivo; acho isso impressionante.  
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Daniel - Médico-clínico 

 

Aos que se concentram próximo à Escola Paulista, um ritual diário se faz presente: 

trata-se do badalar do sino da igreja de São Francisco, sempre às 18:00, momento que 

chega o Dr. Daniel. 

Mineiro, torcedor do Atlético, médico intervencionista, formado há doze anos, fala que 

a Medicina aconteceu meio que por acaso. 

Pai coruja de uma princesa, de olhar vivo e figura carismática, Dr.Daniel é o tipo de 

pessoa que diria não ter papas na língua, como se diz popularmente. De forma franca e 

aberta, menciona as conquistas realizadas pelo Transplante e dos negócios financeiros 

envolvidos neste procedimento. 

Destaca, de forma contundente, a necessidade de se implantar um novo modelo de 

assistência aos doadores de órgãos, além de trazer uma problemática ambivalente e curiosa, 

quando diz que os doadores falecidos, são os que têm mais vidas, haja vista que doam 

vários órgãos. E que nossa cultura e os profissionais envolvidos neste procedimento dão 

pouca importância a este fato. 

Daniel é o tipo de pessoa contagiante e afetuosa; após desligar o gravador, me fala 

que seu apelido é o Dr. Chambinho, o doutor do coração. 

 

“O transplante é uma jogada de mestre em cima da morte” 

 

Minha formação  

 

Meu nome é Daniel, tenho 37 anos. Sou formado em Medicina há 12 anos. Minha 

formação ocorreu como um acaso em minha vida, pois estudava outro curso e, ao ver minha 

irmã, que já era médica, resolvi mudar minha opção profissional. Foi sofrido, porém, me 

encontrei e sou feliz em minha profissão, mesmo com todas as dificuldades e percalços que 

a classe está passando. 

Fiz Clínica Médica. Gostaria de ter feito Terapia Intensiva e Endocrinologia, mas meu 

destino foi Cardiologia, que confesso ter tentado abandonar, mas não consegui. Passei em 
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um estágio e me especializei em Cardiologia Intervencionista, que abrange Cateterismo 

Cardíaco e Angioplastia.  

Em Belo Horizonte, cursei Clínica Médica na FEMIG; em São Paulo, mais 

especificamente, no Hospital Santa Marcelina e na UNIFESP, Cardiologia Intervencionista. 

Especializei-me em Terapia Intensiva pela AMIB, onde aconteceu o meu contato com o 

transplante. O contato com a equipe do transplante se deu mais pela Terapia Intensiva do 

que pela Cardiologia propriamente dita. Tínhamos que realizar arteriografia dos doadores 

para ver se estavam aptos a doar os rins ou não, no Hospital do Rim; também fazíamos o 

cateterismo cardíaco dos pacientes receptores renais devido a existência de um protocolo, já 

que a prevalência de doença cardíaca nesses doentes é muito alta.  

 

O procedimento do transplante e a visão da vida  

 

A meu ver, os pacientes que recebem o transplante imediato, seja de rim ou outros 

órgãos, são geralmente mais bem cuidados do que os demais pacientes, inclusive os pós-

transplantados tardios.  

A maioria dos pacientes doadores é considerada morta, mas, na realidade, não estão 

mortos, são aqueles que têm mais vida. Eles valem cinco, seis, até dez vidas, dependendo 

do que forem doar, estando equivocadas as pessoas que encaram um doador de órgãos 

como morto, temos que encará-lo sempre como Vida!!!  

Os responsáveis pelo transplante mandam mensagem dizendo que precisam de um 

leito; sabemos que esses leitos não podem ser negados para recebermos o doador. 

Percebe-se que em 80% ou 90% dos casos destes doadores, que irão dar a vida para tantas 

pessoas, e vou reafirmar, que não podemos enxergá-los como mortos, chegam até nós muito 

mal preparados. Penso que deveria existir um melhor preparo a esses pacientes. 

Clinicamente e metabolicamente, estão mal cuidados; as drogas são administradas pelas 

vias erradas, há descuido e displicência. A preocupação é com números de transplantes, 

com a captação de órgãos; acredito que seja necessário um treinamento para todos os 

Prontos Socorros, todos os Hospitais.  

O doador necessita de cuidado total; deveria ser tratado igual ao paciente infartado, 

que, para nós, é um código vermelho (vida ou morte). O que me incomoda é que esses 

doentes chegam sem cuidados, necessitando melhorar suas condições, como passar 

acesso, equilibrá-lo clinicamente, corrigir os distúrbios metabólicos e isso, muitas vezes, leva 
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em torno de quatro horas. Acredito que, devido ao caráter de urgência, o Hospital deveria 

manter uma equipe de plantão. Esta inexistência nos decepciona, pois não enxergar vida 

nesses doadores tornou-se já um problema quase cultural. Os doadores chegam recebendo 

droga em acesso inadequado, sem raio-x ou acesso central para infusão  da droga certa. 

Noto, que, constantemente, ao pedir à equipe coisas como raio-X ou antibiótico, recebo como 

resposta: “Mas ele não está morto?’’. Respondo sempre em tom ríspido: “Não! Ele não está 

morto! Ele vai doar vários órgãos e isso aí é vida”. É de extrema urgência que as equipes 

profissionais e a sociedade enxerguem isso. A situação é essa, sendo necessária a mudança 

de visão, a visão da vida. 

 

O significado dos transplantes, seus afetos e representações 

 

Vejo o transplante como uma evolução médica, outra chance a quem está precisando, 

porque, na maioria das vezes, não se escolhe ficar doente, sofrer um acidente, ou mesmo 

portar uma doença genética em que haja a necessidade de um transplante. Pode-se dar, 

como exemplo, um alcoólatra, ou um hipertenso que não se cuidou e perdeu o rim; para 

esses casos em que não tiveram responsabilidade e ficaram doentes de maneira inesperada, 

é uma chance. Acho muito bonito e válido, considero que todos os esforços que têm sido 

feito atualmente, devem ser mantidos. Se existisse no Brasil a prevenção, muitos desses 

transplantes não seriam necessários. É um business, e falo isso porque não é só transplantar 

o fígado, o rim ou o coração, deve-se considerar que estes pacientes terão que passar a vida 

inteira em acompanhamento médico, tomando remédio, precisando de tratamento. Às vezes, 

nota-se que o paciente não tem condições clínicas e/ou nível intelectual para receber esse 

tipo de tratamento.  

Acho que as indicações para os transplantes devem ser repensadas e revistas, pois, 

no Brasil, o número é o importante. Se fôssemos como a Inglaterra e não vivêssemos nessa 

concepção católica paternalista e com políticas públicas equivocadas, com atendimentos 

sempre no limite, teríamos melhores transplantes realizados. Como exemplo: deveriam ser 

analisadas as possibilidades entre um paciente que receberá um fígado e terá uma sobrevida 

de dois anos e outro paciente com quinze anos com câncer, com quem serão gastos os 

mesmos cinco mil reais, porém, com a possibilidade de ter uma sobrevida de vinte anos e 

quem sabe até ter filhos. Este é o meu modo de pensar, de como as coisas deveriam ser 

revistas no Brasil.  
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O transplante, para mim, é vida, é uma chance, “É massa demais!”.  

Ao pensar na importância dos órgãos, considero que nenhum órgão é mais importante 

que outro. Todos são importantes, igualmente. A escolha da importância é muito pessoal; no 

caso do coração, considero que funciona como um motor, uma máquina.  

Irei fazer um curso de formação em psicanálise para melhorar a minha visão sobre os 

doentes, porque, hoje, o transplante, para mim, é um número; não faz diferença. Defeito dos 

médicos, pois não ligamos muito para afetos, só queremos que funcione, que o paciente saia 

o mais rápido possível, para entrar outro que esteja precisando.  

O coração, para mim, significa um órgão propulsor, misturador do sistema venoso e 

arterial. Coração é um órgão, uma bomba complexa; não penso nele como algumas pessoas 

dizem de maneira simbólica ‘coisas do coração’; acho que está tudo na cabeça. Mesmo 

estando tudo na cabeça, tem algumas coisas que a razão não explica e outras sim, e essas 

sem explicação que não temos o controle, passam a ser do coração. O coração tem um 

mistério, apesar de ser o órgão mais estudado do corpo humano, a especialidade que mais 

tem pesquisa. O coração é uma bomba, ele tem um negocinho, ele tem um ziriguidum.  

Mesmo dizendo que é um órgão, também sinto que tem coisinhas no meu coração 

que não consigo explicar... uma desculpinha; o coração serve como desculpa de muita coisa, 

falando coisas do coração. Serve pra gente conquistar: diga para alguém que ela mora no 

seu átrio esquerdo ou você mora no fundo do meu miocárdio... é meio caminho andado. 

 

A necessidade de uma especialidade médica 

 

Gostaria de enfatizar que o transplante deveria estar na formação do médico como 

uma especialidade junto com as cadeiras básicas, como Psicologia, talvez até um pouco de 

religião. Iria melhorar muito a formação se estivesse num capítulo de Terapia Intensiva ou 

nos livros da Clínica Médica, porque as pessoas são despreparadas. Eu tenho dez anos de 

formado e, há cinco anos atrás, não ouvíamos falar de transplante do coração, rim ou fígado, 

por exemplo. Hoje, qualquer aluno do primeiro ano vai ao hospital e vê isso; por isso, acredito 

que falte uma melhor formação aos médicos.  
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O exemplo de uma fatalidade 

 

Quero contar um fato que deixou toda a equipe do transplante muito chateada. Existe, 

de certo modo, uma cobrança muito forte por parte do pessoal do transplante: tem que ser 

agora, é vaga zero. Com essa pressa toda, aconteceu de transplantarem um fígado errado 

em uma mulher de trinta e três anos, o que gerou uma revolta muito grande na equipe, já que 

trabalhavam num excelente hospital, com infraestrutura, cheio de recursos e esqueceu-se de 

fazer o “check list”. A paciente, que já estava numa situação extremante difícil, piorou ao 

receber um órgão errado. Desde a auxiliar de enfermagem até o médico-chefe da equipe, 

todos unidos em um só comentário: como é que aconteceu algo assim. Entendo que, em 

todo o procedimento, existe risco; faço procedimentos e também corro riscos ao executá-los, 

mas, a revolta surgiu, ao ficarem apenas na preocupação com números e não assumirem 

seus erros. A nossa equipe do Hospital do Rim faz 10 mil transplantes, não aceitamos um 

erro desses de uma equipe que cobra tanto, que tem tanto, sendo sempre grosseiros, se 

eximindo de culpa e não aceitando críticas. Eles deveriam perceber a grandeza e a 

importância do trabalho que fazem e notar que, por arrogância, repetem-se essas 

complicações que colocam em risco todo um trabalho em equipe. Esse fato me marcou e nos 

indignou. 

A morte é sempre uma coisa certa, é igual a um ‘’não’’; não tem como escapar. O 

transplante é uma jogada de mestre em cima da morte. A morte te dá um xeque- mate e você 

joga em resposta com um transplante e diz: ‘’Você vai ter que me esperar mais anos, eu vou 

viver.’’ É bom demais, é sofrido, mas é o homem.  

 

Está tudo muito ali, no limite! 

 

A delicadeza com que devemos lidar com o paciente do transplante, é uma 

constatação, pois, em geral, está numa situação muito delicada. Quando a equipe atende no 

hospital um paciente de transplante, se mobiliza de um jeito diferente ao recebê-lo; há uma 

espécie de cuidados extras, que mistura vaidade dos médicos envolvidos pelo resultado, 

coisas do tipo: “Fiz parte deste transplante!”. Em contrapartida, quando vem um doador, a 

equipe e o médico, já ficam meio chateados porque sabem que o paciente não virá em boas 

condições. É estranho ficar chateado, porque vai receber um doador que vai dar vida, mas, já 

é sabido que o doador vai dar trabalho. Ele dá trabalho, sim, mas é necessário ter mais 
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disposição para a recepção desse doador de vidas. A equipe deve se unir e intensificar 

esforços para que os exames saiam mais rápidos, que os derivados de sangue saiam com 

mais agilidade; com a equipe trabalhando feliz, o paciente sai feliz; se a equipe for ruim, o 

paciente morre.  

Todos têm que fazer sua parte no transplante, é muito legal. O anestesista vai lá 

depois para querer saber se deu tudo certo; dá uma coisa boa. Fiz parte aqui, é legal demais. 

Mas digo é muito legal, dá gosto você pegar um doente de transplante, você trabalha feliz, e 

trabalhar feliz é meio difícil, é muito complexo.  

Está tudo muito ali, no limite! 
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Rebeca – Enfermeira 

 

Toca a campainha, abro a porta e encontro uma mulher de cabelos negros e olhos 

grandes, atrás de lentes largas. 

Rebeca é uma daquelas profissionais destemidas; inicia sua carreira ainda jovem, 

termina a faculdade e assume a chefia de Enfermagem, ainda moça. 

Passa por vários departamentos e enfermarias, entre eles Cirurgia Geral, 

Neurologia e Cardiologia.  

Fez especializações em todos estes que acabei de citar, porém é apaixonada pela 

Cardiologia, que segundo ela, “trabalhar na cardio, a gente sente que o amor está no ar”. 

Disciplinada, lembra do divisor de águas na sua carreira, quando ao chegar uma 

doadora jovem, se depara pela primeira vez com a dor e despreparo de uma equipe de 

captação de órgãos. 

Frente a essa angústia, lembra uma promessa que fez a si mesma de ser cada vez 

melhor na assistência e para sua equipe. 

Quando se trata de falar sobre transplante e coração, esta é implacável em alguns 

comentários como “Acredito e desacredito no transplante”. 

Traz nestas lentes grossas o legado assistencial ímpar, de acompanhar as 

doações na Neurologia e Clinica Cirúrgica e, na outra ponta, vindo da Cardiologia nos 

receptores do coração. 

Diretora de Enfermagem, é responsável por vários departamentos, entre eles 

Cardiologia, Psiquiatria e Neurologia. 

 

“Não é no transplante que acaba o tormento; vence-se a batalha, mas não a guerra... o 

pós-transplante tem implicações na vida da pessoa.” 

 

A formação  

 

Comecei na Enfermagem, profissionalmente, em 1998, como técnica de enfermagem, 

numa UTI cardiológica. E, nessa UTI, cuidava de pacientes, tanto no pré quanto no pós-
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transplante tardio. Após alguns anos, terminei minha formação e fiz uma de minhas 

especializações em Cardiologia. Trabalhei como enfermeira numa UTI cardiológica 

novamente e, logo depois, numa UTI neurológica. Na UTI cardiológica, tinha contato com os 

pacientes tanto no pré quanto no pós-transplante tardio. Ou, então, preparando os pacientes 

para serem transplantados.  

Num segundo momento, trabalhei numa UTI neurológica, onde trabalhava com os 

pacientes doadores ou potenciais doadores, em morte encefálica e suas famílias. Em 

Cardiologia, temos uma concepção muito diferente do que é trabalhar com paciente doador 

ou potencial doador. Você está trabalhando com a pessoa que irá receber; logo, ela está 

ansiosa, existe um simbólico a trabalhar. Como o paciente vai receber e aceitar o 

desconhecido? Alguns chegam a nos falar: “Terei os mesmos sentimentos como sentia 

antes?”. 

No pós-transplante, temos um lado não só assistencialmente clínico ao paciente, mas 

também assistência psicológica, porque, geralmente, quando este chega à UTI, já está com 

algumas complicações clínicas mais graves e, em alguns casos, com consciência de toda 

gravidade. De certo modo, vivemos o sofrimento da espera junto com ele, pois a ansiedade 

dele também nos atinge. 

 

O sofrimento e o medo da perda  

 

Num pós-transplante tardio, o transplantado, após anos, começará a apresentar 

algumas complicações, não sendo, necessariamente, decorrentes do transplante, mas, sim, 

devido ao desgaste que o coração sofrerá ao longo do tempo, natural do organismo, como, 

por exemplo, vir a enfartar, ter dor ou não, fatores esses que não decorrem diretamente de 

um transplante, mas sim, da própria deterioração do corpo.  

Vemos o paciente, enxergamos o seu sofrimento e nem sempre ele tem a consciência 

plena de todo processo, das complicações que pode vir a desenvolver ou do sucesso que 

pode ter. Geralmente, ele tem tendência a ser mais pessimista do que otimista. Quando há 

êxito no transplante, para ele, o sucesso é um prêmio, uma benção. Há um simbólico grande, 

inclusive religioso. No paciente cardiológico, vê-se a afetividade pulsar. Porém, num paciente 

neurológico, em especial na UTI neurológica, a visão tem uma conotação um pouco 

diferente. Por quê? Atendem-se pacientes de várias idades, em diversas situações. Você 

pode pegar um traumatismo craniano, por exemplo, que teve uma morte encefálica. Pode 
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chegar um paciente que tem uma complicação de um aneurisma, um grande tumor cerebral, 

um sangramento em grande extensão, que podem evoluir à morte encefálica.  

A evolução desse paciente em morte encefálica é rápida. É necessário trabalhar a sua 

família, para que ele possa vir a ser um potencial doador. Temos um grande número de 

pacientes mais jovens, que têm tudo pra ser um potencial doador, e, muitas vezes, não 

conseguimos. Existe um protocolo a ser seguido quando for constatada morte encefálica: o 

médico detecta a potencial morte encefálica, onde serão feitos alguns procedimentos e, após, 

chamado a equipe regional da captação. Não necessariamente todo hospital possui um 

serviço de captação, porém, todo hospital é integrado à rede de captação. O médico, ou nós, 

enfermeiros do setor, após avaliação médica, ao qual se detecta a potencial morte encefálica, 

chamamos a equipe de captação para avaliar e verificar se realmente é apto a ser um 

potencial doador. 

Por outro lado, temos a questão familiar da doação, que é complexa.  Existem alguns 

familiares que aceitam rapidamente, porém, isso pode não ocorrer facilmente; há um grande 

trabalho envolvido, tanto da equipe que cuidou e continuou dando suporte para a 

manutenção do potencial doador, como da equipe de captação. Se a abordagem não for feita 

adequadamente, perde-se o potencial doador. E, nestes casos, é muito fácil perder... Não 

necessariamente, todo paciente pode evoluir á morte encefálica, mas existe o risco, quando 

se manipula a parte cerebral. Deste modo, temos uma visão um pouco diferente do paciente 

cardiológico, que geralmente é um receptor. Temos um papel muito importante com a família, 

pois se o paciente tiver sinalizado a vontade prévia da doação, há o risco de, na hora, a 

família não aceitar. Dependemos muito deste momento crucial na abordagem para que as 

doações ocorram com sucesso.  

 

Acreditar e não acreditar no transplante 

 

Acredito no transplante e desacredito. Penso que existe o êxito, até mesmo por tudo 

que já vivi e seria uma ignorância falar que não temos êxito. Mas, sinceramente, tenho um 

pouco de cautela. A minha visão mostra que não é no transplante que acaba o tormento. 

Começa uma nova fase; venceu-se a batalha, não a guerra; o pós e a vivência de possuir o 

novo órgão têm implicações na vida da pessoa.  

O paciente terá que fazer uso de medicamentos para o resto da vida e trabalhar com o 

lado da sombra de perder aquilo que ganhou. Geralmente, percebemos isso. Eles têm muito 
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medo de perder o órgão que receberam. E, quanto maior o medo, mais coisas erradas 

acontecem. É nítido isso! Assim, se ele for mais positivo na aceitação do órgão, menos 

coisas darão errado, inclusive, na durabilidade do órgão. Eu percebo que ele tem uma vida 

mais normal se fica mais desencanado. Se formos levar por uma visão mais afetiva, o 

coração é o órgão do sentimento, na concepção do mundo. Na realidade, como tenho as 

duas vivências, tanto Cardiologia quanto na Neurologia, nessa última, costumamos brincar 

dizendo que se ama com o cérebro, e sente-se com o coração. Mas, para o simbólico do ser 

humano, o coração é o órgão do sentimento. E, na verdade, você não ama com o coração, 

mas você sente as repercussões dos sentimentos no coração. Então, por exemplo, quando 

estamos ansiosos, ocorrem algumas descargas adrenérgicas, que podem acarretar arritmias, 

anginas, constrições de vasos e, obviamente ocorreram mais complicações. Logo, acredito 

que o simbólico do coração influencia muito. 

Quando temos um paciente mais bem preparado, ele aceita o órgão! Vemos o 

sucesso. Não saberia informar numericamente, mas, vivencialmente, é isso que 

presenciamos. Como enfermeira, que conhece a parte clínica, anatomia e fisiologia, posso 

falar como uma profissional bem cética: o coração é um órgão, é uma bomba. Ele é uma 

bomba que mantém irrigação para todo o organismo, para manutenção, inclusive, do cérebro.  

 

Afinal o que é o coração? 

 

O coração, para mim, contradizendo minha formação clínica, é o órgão dos 

sentimentos, devido ás grandes repercussões emocionais que ocorrem; o músculo do 

coração é muito sensível, captando, sentindo e refletindo, clinicamente, as emoções.  

Tenho um exemplo de um paciente renal, com um transplante de mais ou menos 10 a 

12 anos. Um policial jovem, está perdendo o órgão e quer se matar. Ele já verbalizou pra nós, 

várias vezes, que irá se matar. As equipes de Psicologia e Psiquiatria, através do 

acompanhamento, conseguiram auxiliar a reverter o caso. No geral, vemos o medo da perda 

do enxerto, que é inerente ao transplante de órgão. O medo da perda existe, sempre irá 

existir; em qualquer transplante que você vivencia, de modo geral, o medo da rejeição do 

órgão, o medo da perda, o medo de voltar a ter uma perda de função no corpo, existe. Só 

que há um abismo entre o transplante de Nefrologia e Cardiologia, porque, se perco um rim, 

ainda tenho o advento da diálise e hemodiálise, ou seja, temos um paliativo onde 

conseguimos manter o paciente vivo e em boas condições, mesmo com as restrições 
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impostas pelo tratamento com a máquina. Quando perde um coração, você não tem paliativo.  

O coração é um órgão único, não tem paliativo, se você não tem uma bomba pra substituí-lo, 

não é possível a manutenção da vida. Então, há medo, a sombra da morte... O fantasma é 

muito grande e presente. Então, você tem que ter preparo; eu penso que é muito importante 

uma equipe muito bem integrada, para darmos um suporte global e eficaz ao paciente.  

O coração é o órgão do sentimento! As pessoas veem o coração como o órgão do 

sentimento. Ele tem um simbólico; e, na verdade, você sente as repercussões no organismo, 

não somente no coração, das emoções vivenciadas. Cuidar de um paciente transplantado 

cardíaco é muito sensível. E a equipe tem que ter essa visão, o preparo para dar segurança 

ao paciente e trabalhar nele seus medos e ansiedade, para que se tenha êxito no tratamento. 

Isso é vital para que os sentimentos do paciente não o corroam, porque, além de tudo, como 

acredito, a cabeça é nossa sentença, mesmo! Se você começar a falar: “Vai dar errado, não 

vai dar certo.”, você vai trabalhar seu organismo para ele dar errado. Então, nesse momento, 

temos que trabalhar o paciente, para ele querer que dê certo. 

 

Lidar com o limiar da vida e da morte 

 

Depois de aproximadamente 14 anos trabalhando direta ou indiretamente com 

pacientes graves (não tenho muita experiência com pacientes ambulatoriais, minha vivência 

é praticamente na assistência ao paciente crítico), observei que, devido ao tipo de assistência 

prestada e situações presenciadas, geralmente as equipes de transplantes estão num nível 

de estresse mais alto, porque lidam com o limiar de vida e de morte constantemente, e eu 

diria, numa linha muito tênue.  Você sente nessa equipe, um pé um pouco mais no chão. Ela 

tem um pouco mais de consciência, sente e vivencia muito os limites. As equipes que 

trabalham com pacientes graves, nas quais me incluo, têm um preparo maior para a perda; 

infelizmente, é assim, não que isso seja um mérito, mas sim, nossas defesas para 

conseguirmos prestar a assistência. Já presenciei profissionais que não acreditam muito em 

transplante. Já cheguei a não acreditar muito em transplante. Quando via alguns pacientes 

sofrendo quando perdiam o enxerto, muitas vezes, me peguei pensando: Para que isso? Isso 

dá certo? Será que compensa ele ter um órgão que terá que tomar a vida inteira remédio 

para não haver rejeição? E conviver com o fantasma da perda a vida inteira? Será que isso é 

vida ou é uma morte em vida?  
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Por outro lado, é o sopro de vida que ele pode ter e nós não temos o direito de tirar 

essa esperança. Não posso dizer que creio completamente no transplante. Já vi várias 

situações, e muitas vezes, se perde o órgão. E a gente para pra pensar muitas vezes: quanto 

sofrimento, quanto envolvimento, quanto trabalho e não deu certo. Por outro lado, a pessoa 

tem o direito de tentar.  

Em relação à equipe cirúrgica, penso que a equipe cardiológica tem muito 

envolvimento sentimental, constatei isso após ter trabalhado nas equipes de Cardiologia e 

Neurologia e, sinceramente, a equipe cardiológica tem um limiar mais tênue de sentimento 

envolvido, trabalha-se mais o lado sentimental. O sentimento é maior, paira no ar! É uma 

equipe mais quente, mais afetiva! Por exemplo, hoje, que trabalho na diretoria de 

enfermagem, é muito mais comum ter um funcionário que quer ir transferido para a 

Cardiologia, do que para Nefrologia ou para Neurologia. As pessoas gostam de trabalhar com 

Cardiologia. E, muitos profissionais falam que é mais gostoso, porque a equipe é mais legal, 

a equipe de Cardiologia é mais humana, apesar destes profissionais terem trabalhado com 

muitas emergências e experiências estressantes. 

Por curiosidade, perguntei para vários profissionais o porquê do desejo de ser 

transferido à Cardiologia, se lá tem pacientes muito graves ou com alto risco de instabilidade. 

As respostas foram muitas vezes: O paciente é um passarinho na sua mão, você está 

conversando e ele para e morre na sua frente; porque é gostoso trabalhar com a equipe; 

porque o paciente é mais legal, ele conversa mais, ele expõe mais. Então, você vê que, em 

Cardiologia, existe o simbólico da emoção. O simbólico da emoção é constante. Quando fui 

para a Cardiologia, fui por falta de opção, confesso que nem sabia o que era uma Unidade 

Coronariana. Recém-formada, comecei a trabalhar dentro de um Centro Cirúrgico, e achava 

um desperdício, ficar dentro de um centro cirúrgico e não cuidar de um paciente. Eu queria 

cuidar de pacientes. Pedi transferência, para poder cuidar. Tinha 19 anos, e falava: “Quero 

cuidar de pacientes! Estudei pra isso e quero cuidar de pacientes.”.  

Consegui; fui para a UTI Cardiológica. Fiquei com muito medo na época, porque não 

tinha conhecimento e domínio da grandiosidade que era cuidar de um paciente dessa 

especialidade. E aí, fui aprendendo. Ao longo do tempo, esse simbólico aparece devido ao 

envolvimento, é inevitável.  

Quando você está com um paciente renal, é um paciente muito sacrificado. O advento 

da hemodiálise é vital, porém, muito sacrificante ao paciente. O paciente neurológico, por sua 

vez, geralmente está consciente da sua doença, uma massa tumoral ou um aneurisma, por 

exemplo. Algumas vezes, já pode ter algum nível de comprometimento de consciência e 



66 

 

 

orientação. Então, não se percebe tanto sentimento. O sentimento envolvido que presenciei 

na assistência neurológica, se deu, na grande maioria dos casos, em pacientes neuro-

oncológicos. As pessoas, em geral quando não estão dentro da Neurologia, acham que todo 

tumor é câncer, e não é verdade. Como também nem todo tumor que não é canceroso, não 

mata. Para Neuro, o que importa é o tamanho e a localização, não só a malignidade. É onde 

está, o que faz, o que comprime, se é uma região mais nobre, se é uma região menos nobre. 

O paciente neurológico tem muito medo porque vai operar a cabeça dele. Óbvio!  Quem não 

tem medo de que vai “abrir minha cabeça”? Minha cabeça que manda. Então... as pessoas 

têm medo do retorno da mesa de cirurgia. Existe o medo de uma lesão neurológica grave, 

que o leve à morte encefálica. Isso, até mesmo para nós, que trabalhamos com a parte 

neurológica, é o grande fantasma. 

Trabalhei numa equipe neurológica, que há uns sete ou oito anos atrás já possuía 

uma equipe interdisciplinar pronta. Nossa equipe interdisciplinar era composta de médico, 

enfermagem, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, 

capelão e assistente social. Isso nos auxilia no preparo tanto para atender um paciente neste 

contexto e junto à família, quanto na possibilidade de um potencial doador. Isso faz toda a 

diferença. Sem dúvida que ficávamos tristes quando perdíamos um paciente jovem, ninguém 

quer que o paciente morra.  

O sentimento de impotência e fracasso é avassalador. Para uma equipe que perde um 

paciente, independente da idade, sempre nos vem o sentimento: “Poxa, perdi um paciente...”. 

Ninguém quer isso e acabamos por ficar chateados, com a sensação de impotência. Muitas 

vezes, escutamos a fala de pessoas assim: os profissionais ficam frios quando trabalham 

muito tempo com pacientes crônicos. Penso que, no começo da profissão, para algumas 

pessoas, não digo todas, nos vemos obrigados a desenvolver isso como mecanismo de 

defesa para conseguirmos trabalhar.  

Se você se envolve muito afetivamente, com muita emoção na assistência, irá sentir a 

dor do outro; fica mais difícil trabalhar. Com o passar do tempo, você consegue desenvolver 

esse lado assistencial. 

 

24 horas de tensão  

 

Hoje, com minha vivência, consigo ver os dois focos: não observar somente a parte 

técnica, mas consigo abordar a parte afetiva dentro da assistência. E trabalhar isto com a 
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equipe. Na enfermagem, o enfermeiro é a alma do negócio. Se você tem um enfermeiro com 

um comprometimento mais amplo assistencialmente, ele se torna o modelo para sua equipe, 

proporcionando uma assistência mais coesa, globalizada. “Se você tem um enfermeiro que é 

‘qualquer coisa’, ‘toca o serviço”, sua equipe será semelhante; o enfermeiro é o elo entre 

todas as áreas; a equipe de enfermagem é o elo, pois ficam 24 horas com o paciente. 

Vivenciamos as 24 horas do paciente, a permanência ou não da família, a ansiedade ao 

tratamento. No caso dos pacientes transplantados, as famílias e os pacientes se abrem muito 

conosco.  

Lembro-me de um caso, e esse caso foi um divisor de águas na minha vida 

profissional. Já trabalhei em UTI nas três especialidades, Cardiológica, Neurológica e Geral 

de um hospital privado. Neste hospital, não fazíamos transplante, mas preparávamos e 

encaminhávamos para o serviço de captação de órgãos. Recebi um telefonema; me lembro 

de que estava entrando no plantão da tarde, de um médico de outra instituição, de Extrema, 

Minas Gerais. Uma moça de 22 anos, estudante de Psicologia, terminando a faculdade, 

casamento marcado (isso foi no mês de outubro) para dezembro e se formar em dezembro.  

Essa moça estava com aneurisma cerebral em uma área nobre, vamos dizer uma área muito 

nobre do cérebro, a área da base do crânio.  

Essa paciente veio transferida de ambulância. No transporte, houve a ruptura do 

aneurisma cerebral, evoluindo à morte encefálica. Quando essa moça chegou para nós, vi 

uma equipe inteira chorar, do intensivista à assistente social. Meus auxiliares de enfermagem 

não conseguiam cuidar da moça, porque tamanho era o absurdo de ter perdido a paciente 

desse jeito. E ela faleceu. Ela foi uma doadora, então, aí começou a minha experiência com 

os doadores, foi a minha primeira paciente de doação. Ela chegou já com todos os sinais de 

morte encefálica. E a família não tinha consciência. Sabia que ela estava entubada, em 

estado grave, mas não tinham consciência. Chamaram os neurocirurgiões para avaliar e a 

equipe de captação da região, que, no, caso era da UNIFESP, para fazer todo o processo. A 

família da paciente, quando soube, entrou num desespero tão grande que vi o noivo, 

literalmente, bater a cabeça na parede, dentro da UTI, ao lado do leito. E vi uma equipe que 

não estava preparada para o que aconteceu.  

Hoje, falo que, na assistência, faz-se necessário um amparo adequado para a família. 

Não tínhamos esse preparo e maturidade. Neste dia de assistência, presenciei o intensivista 

chorando, e não conseguindo passar um acesso central, para manutenção de drogas. Vi um 

neurocirurgião desolado, por ter perdido a paciente e uma equipe de enfermagem 

completamente desolada em lágrimas. Olhei para tudo aquilo, tentando me preparar melhor 
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pra assistir a família. Ela foi doadora de vários órgãos. Doou inclusive o coração, e, depois, 

ficamos sabendo que foi para uma paciente muito jovem. Esse fato foi um divisor pra mim... 

me cobrei. Eu achei que falhei. E falhei feio, porque não consegui dar mais amparo à minha 

equipe.  

Acho que a abordagem em relação à família não foi legal. E, a partir daquilo, comecei 

a ler mais sobre o assunto, posicionar-me diferente nessa situação. E foi muito bom, porque, 

depois de um tempo, trabalhei dentro de uma UTI neurológica e já tinha outra concepção. E 

dei muita sorte, porque, dentro de uma equipe interdisciplinar de excelente qualidade, havia 

uma excelente psicóloga que trabalhava como abordar questões relacionadas ao transplante, 

como perdas, morte e a degeneração do corpo. E o trabalho em equipe nos ajuda a crescer 

como profissionais. 
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Maria – Nutricionista 

 

Maria é aquela figura ímpar, que trabalha como nutricionista no Hospital São Paulo 

há anos, perambulando de leito em leito igual a um beija-flor à procura de mel nas flores, 

só que no seu caso, busca dar aquele colo às pessoas que encontra. 

Se há relação da comida com afeto, Maria tem um cardápio farto. Dona de uma voz 

calma e doce, parece uma contadora de estórias infantis, possivelmente herança de seu 

desejo em lecionar para as crianças. 

Porém, a tarefa árdua de uma nutricionista hospitalar num hospital público é 

sempre marcada por grandes faltas e restrições, como ela mesmo fala: “Trabalhamos 

numa área com muitas faltas: de instrumentos, pessoal, suprimentos e restrições numa 

variedade de alimentos. Talvez, pensando agora, desenvolvi um mecanismo de defesa para 

lutar contra tudo isso, e, na medida do possível, driblar essas faltas com minha parte 

humana”. 

Maria é nutricionista do Hospital São Paulo e preceptora dos alunos de nutrição.  

 

“Acabamos suprindo a falta de materiais com atenção e carinho.” 

 

A formação 

 

Sou natural de São Paulo, me formei em 1999, na Universidade Bandeirantes, em 

Nutrição. Até me formar, não queria ser nutricionista, queria ser professora. Eu era! 

Professora.  

Trabalhava com crianças, de primeira à quarta série e sempre pensei em trabalhar na 

Pediatria. Fiz especialização na EPM/UNIFESP, no eixo de Saúde Pública. Atendia alguns 

ambulatórios. Então, surgiu a oportunidade: prestei o concurso e me tornei funcionária da 

UNIFESP, para trabalhar dentro do Hospital São Paulo. 

Quando iniciei no hospital, não tive opção de escolher que área gostaria de atuar. 

Estavam precisando de nutricionista na enfermaria da Nefrologia e da Cardiologia.  Acabei 

sendo afastada da Nefrologia, pois houve contratações de outras nutricionistas e 

redistribuição de clínicas, e então fui locada na Cirurgia Cardíaca. 
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A Nefrologia possui uma ala exclusiva de transplante de órgãos, e sou a nutricionista 

dessa ala. Acompanho vários tipos de transplante, dentre eles: renal, córnea, fígado, 

pâncreas, entre outros. Meu primeiro plantão foi na Cirurgia Cardíaca, com os transplantes 

cardíacos, onde tive contato com a Pediatria: passei aniversários com muitas crianças, fiquei 

com bebezinhos entubados e cheios de acessos, e decidi: “Não quero trabalhar como 

nutricionista das crianças internadas na Pediatria, criança saudável é uma coisa, criança 

doente é outra. Não tenho estomago para trabalhar com criança doente!”. 

Fiquei na Cardiologia. Acabei me envolvendo no trabalho, aprofundando, 

aperfeiçoando, e hoje estou na enfermaria há dez anos. Devido à falta de nutricionista, 

assumi há um ano e meio a Nefrologia e a enfermaria do Transplante de Órgãos.  

 

Ambivalências: Expectativas, Esperança e a Realidade 

 

Os pacientes que acompanho do transplante, em geral, ficam muito esperançosos e 

desesperançosos. Inclusive, estamos acompanhando um caso na enfermaria de uma 

paciente que esteve internada oito meses, á espera desse coração. Demonstrava esperança, 

confiança e perspectiva de mudança de seu estado geral. Passou pelo transplante há quinze 

dias e, no pós–operatório, mudou seu jeito totalmente! Acho que as perspectivas dela não 

foram concretizadas. Hoje, fui conversar com a paciente; ela estava muito ríspida, não tinha 

mais aquele contato, aquela alegria. Mesmo passando por todas as dificuldades, ela se 

apresentava super alegre com a equipe. Conversei com a psicóloga, que a está 

acompanhando, e esta me contou os sérios problemas que estão acontecendo na vida da 

paciente, por conta desse período longo de hospitalização. 

Enquanto profissional, fico pensando: nossa, parece que a pessoa estava tão melhor 

antes do transplante, pelo menos espiritualmente... não sei, ou talvez, é o jeito da pessoa! 

Talvez ela tivesse as angústias, as preocupações, mas, ela estava mais leve... a impressão 

que passou, foi de que, antes do transplante, ela estava mais leve.  E hoje a achei tão 

pesada, preocupada, triste. Ficamos tão preocupados que havíamos conversado sobre esse 

estado com os alunos. Essa esperança que o paciente deposita de que o transplante é a 

salvação, que tudo vai mudar em sua vida a partir do momento que ele recebe o órgão, que 

vai ser uma vida nova, sem as limitações, que voltará às suas atividades como era. E, assim, 

o que tenho observado nesses dez anos (devo ter acompanhado uns 20 transplantes), é que, 
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nem sempre, suas perspectivas são reais, pois muitos pacientes continuam, mesmo após o 

transplante, com as mesmas limitações que apresentavam antes.  

Acreditam que quando recebererem o coração novo poderão comer tudo que eles não 

comeram nesse tempo, e muitas vezes eles continuam com uma dieta restrita em muitas 

coisas, assim como as limitações para trabalho. Nem sempre se concretiza a esperança que 

o paciente tem.  

Fico triste em ver o paciente com tanta esperança, e quando acontece o transplante, 

às vezes não dá certo, não sobrevive, ou, se sobrevive, tem uma série de complicações no 

pós-transplante. Mas acho que faz parte da nossa profissão. 

Também tenho essa expectativa semelhante a eles: estão na fila de transplante, 

esperando por um órgão, para trocar uma peça que, quando trocada, a máquina voltará a 

funcionar perfeitamente. Hoje, vejo com outros olhos: realmente acho que não é o ponto final, 

não é a salvação, digamos que é uma nova etapa que o paciente vai enfrentar. São outros 

problemas, outras complicações que vão surgir a partir daquela cirurgia. Acho que aumenta, 

de repente, a expectativa de vida, mas nem sempre, o que eu tenho visto, é o aumento da 

qualidade de vida. 

Muitas vezes pensamos: o paciente estava tão bem antes, pra que fazer o 

transplante? Antes não tivesse transplantado, pois virá uma série de complicações. Mas, ao 

me colocar no lugar do paciente, penso que, de repente, aquilo é a única esperança de uma 

sobrevida de cinco anos ou até mesmo dez anos, dependendo do órgão. Para quem não tem 

perspectiva de viver nem mais um dia, cinco ou dez anos vale muito a pena. Apesar das 

dificuldades que o paciente enfrenta no pós-operatório, acho válida a tentativa de prolongar, 

aumentar um pouco mais seu período de vida, porém nem sempre o paciente tem noção das 

dificuldades que vai enfrentar no pós-transplante. 

Acredito que o coração, entre todos os órgãos, acaba sendo, talvez, um pouquinho 

mais especial. Acompanho o transplante renal; o paciente renal que tem a oportunidade e faz 

o transplante, caso não dê certo, entrará novamente na fila ou terá possibilidades de outros 

recursos, como a hemodiálise ou outras maneiras que acabam substituindo aquele órgão, ou 

seja, pode reimplantar o enxerto algumas vezes e existem outras chances.  Agora, o coração, 

já é mais complicado, porque, se não deu certo, dificilmente o paciente consegue esperar 

para entrar na fila e receber um novo coração. Muitas vezes, quando não há sucesso, me 

parece ser a única chance de sobreviver. Talvez porque o coração seja realmente o órgão 

único que associamos tanto com o sentimento, com amor, afeto, mas que é o órgão vital. 
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Acredito que a substituição desse órgão é muito delicada, muito complicada, e, talvez por 

isso envolva tantas expectativas. 

 

Sentimentos e fantasias 

 

Considero complicado tanto o aspecto mecânico da cirurgia, quanto o procedimento 

em si, que mexe um pouco com a fantasia, tanto do paciente como dos profissionais. Nunca 

conversei com nenhum paciente sobre isso, mas assim, de todos os colegas que estão em 

volta, sempre sai algumas histórias, como a copeira que relatou que essa paciente estava 

meio ríspida: “Nossa, ela era tão boazinha antes do transplante, será que esse coração que 

ela recebeu era de uma pessoa ruim? Por que ela ficou tão diferente de repente?”. Demos 

risadas, respondi que o órgão não tem nada a ver com isso. Acredito que a fantasia é 

alimentada por se receber um órgão vital e dar tanto significado ao sentimento, você receber 

de outra pessoa. Se me colocar no lugar do paciente e ficar imaginando que recebi o coração 

de uma outra pessoa... Quem é essa pessoa? Quem era? Como ela era? O que ela sentia? 

Será que alguma dessas características dela, de repente... Sei lá?... O órgão que a gente 

tenta separar?  

Em minha visão como profissional, o órgão não tem nada a ver com sentimentos... 

Você incorpora a parte de outra pessoa, e, de repente, é trazer, com essa parte, alguns 

significados, alguns sentimentos, algumas características, energias, talvez. Não considero 

real, mas fantasia, em se pensar que está carregando um pedaço de outra pessoa, como era 

aquela pessoa, se aquilo pode influenciar sua vida. Mas não acredito que exista uma 

influência direta. 

Algumas pessoas até brincam que é perfil dos pacientes, principalmente os pacientes 

cardíacos, que eles são muito ranzinzas, muito resmungões, bravos, irritadiços, nervosos, de 

“pavio curto”, e, em função disso, estão na Cardiologia. São, realmente, os pacientes que 

mais reclamam, se compararmos com outras unidades de transplante, com outras 

enfermarias. Até mesmo porque a restrição alimentar, para eles, é intensa, e isto provoca 

também certa irritabilidade no paciente. Por exemplo, um paciente de Ortopedia, não tem 

restrições alimentares como um paciente cardíaco, que tem restrição de sal, gordura e, 

algumas vezes, até de água. Esses pacientes são muito queixosos, reclamam bastante, são, 

realmente, muito nervosos.  
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Mas, por outro lado, também existem os pacientes tranquilos que você fala: “Meu 

Deus! Por que essa pessoa sofre do coração? Uma pessoa tão zen, tão tranquila, pelo 

menos que o transparece no dia a dia.”.  

Nosso público no Hospital São Paulo, geralmente, são pacientes de classe baixa, com 

nível de escolaridade um pouquinho menor, pessoas muito simples, muito humildes. Não 

trato os pacientes como se fossem apenas órgãos, tenho por costume tratá-los pelo nome, 

conversar com eles, às vezes, assuntos que nem são da área da nutrição.  

Trabalhamos numa área com muitas faltas: de instrumentos, pessoal, suprimentos e 

restrições numa variedade de alimentos. Talvez, pensando agora, desenvolvi um mecanismo 

de defesa para lutar contra tudo isso, e na medida do possível, driblar essas faltas com minha 

parte humana. 

Descontraindo-os, até os mais bravos, acabo me saindo bem e, às vezes, supro a falta 

de material com atenção e carinho. Levamos bronca, porque o paciente não entende que 

aquela dieta foi prescrita por um médico, de acordo com seu quadro clínico.  Não é culpa do 

nutricionista, que a dieta muitas vezes enviada é ruim, sem sal e há restrição hídrica. Mas a 

culpa é sempre dos nutricionistas, ou seja, nossa. Mas, com jeitinho, vamos driblando e 

administrando esses conflitos. 

 

Afinal qual o significado do coração? 

 

Acho que o coração é a fonte da vida, um motor que proporciona a vida. Um dos 

órgãos mais importantes por esse papel; eu considero assim. Também existe a associação 

do sentimento, o lado afetivo. Sou uma pessoa afetiva e, na maioria das vezes, faço a 

associação do símbolo coração com a afetividade. Dizemos sempre aos pacientes que são 

muito bravos, ansiosos, tensos e que desenvolvem problema no coração: “Oh, cuidado, olha 

o coração, olha o coração!”. Terminamos sempre relacionando um pouquinho com 

sentimento, estresse, etc. 

Um trabalho feito com amor e dedicação. Trabalho das sete às quatorze horas no 

hospital e, em alguns dias na semana, recebo um grupo de residentes e alunos do curso de 

Especialização da Nutrição em Cardiologia . Nutrição em Cardiologia são atividades que 

desenvolvo paralelamente. Leciono atividades teóricas e sempre ensino que o contato com 

os pacientes se torna fundamental. 
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Gosto do contato com os pacientes. Como havia dito, acabo suprindo as faltas e, nos 

casos em que o paciente chega com três pedras na mão para reclamar da comida: “Todo dia 

vem cenoura, eu não aguento mais comer cenoura.”, ofereço um sorriso no rosto e o 

desarmo... Dessa forma, acho que consigo levar meu dia-a-dia.  

As faltas são bem marcantes nos pacientes transplantados, a começar pelos órgãos 

propriamente ditos. Por exemplo, lá na área de transplante, acho que já por duas ou três 

vezes, que há internação programada para cirurgia de pacientes para receber fígado, 

pâncreas, por exemplo, e, de repente, um enfermeiro diz: “Ah, manda o almoço, porque não 

vai ser feito o transplante, o órgão que veio não estava bom”. E penso: “O paciente já sabe?”. 

Não, não sabe. É sempre o médico que dá essa notícia, e, graças a Deus, não precisamos 

ficar com essa parte. De qualquer maneira, ficamos em uma situação delicada. O paciente 

nos diz: “Ah, doutora, reza por mim, que chegou meu órgão.”. Sabendo que ele está ali, 

naquela expectativa, mas que não vai ser feito o transplante naquele momento... fica muito 

difícil dar conta dessa situação, mas faz parte da nossa profissão e do nosso dia-a-dia. 

 

Uma marca na carreira 

 

Logo no começo, talvez tenha sido um dos primeiros transplantes que acompanhei, 

dois irmãos com uma doença congênita e ambos necessitando de transplante cardíaco. 

Ficaram muito tempo internados e tinham temperamentos totalmente diferentes, os nomes 

também muito esquisitos, por isso me marcou. Ficaram internados, um era super dócil, 

amável, mais tranquilo, mais fácil de levar, aceitava as coisa com mais facilidade; ficou 

bastante tempo hospitalizado esperando o coração, porém não teve tempo de fazer o 

transplante. Morreu antes. Lembro-me que, na ocasião, todos falaram que, no dia que ele 

morreu, após um ou dois dias, apareceu um órgão que era compatível com ele. Ficamos bem 

comovidos com a história.  

O outro irmão já era bem diferente, com um temperamento mais forte, arrumava briga, 

driblava as restrições, tinha uma restrição que não podia com excessos de líquido; de vez em 

quando, a enfermagem o pegava tomando água do chuveiro, e sempre dava um jeitinho de 

escapar da dieta. Seu perfil era de alguém bem solicitante, nos enrolava, todo queixoso, 

reclamava, até conseguir negociar que você desse alguma coisinha do jeitinho que ele 

queria. Dava-nos bastante trabalho, porque tínhamos que ficar de olho, qualquer 

oportunidade que ele tinha, driblava a dieta.  
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Esse irmão conseguiu fazer o transplante, ficou bem um tempo. Nós o 

reencontrávamos, pois vinha fazer os exames de rotina. Alguns anos depois, talvez uns cinco 

anos, foi reinternado, pois havia desenvolvido um tumor no intestino. Já bem debilitado, teve 

uma progressão rápida, até que o paciente veio a falecer.  

Revivi a história de como ele era, de como deu trabalho para a nós e, de repente, volta 

numa outra situação... Lutou tanto pra ter um coração e, depois, acabou falecendo por outra 

complicação, que é comum nesses pacientes. Acompanho isso bastante na área de 

transplante. Esses pacientes reinternam, porque, depois, acabam desenvolvendo um tumor 

ou mesmo alguma infecção secundária. Acabam falecendo, às vezes, de outras patologias, 

que são complicações da medicação.  

Esse realmente me marcou bastante, de tal maneira que, às vezes, dando aulas, em 

algumas passagens que tenho que explicar, como das restrições da dieta, por exemplo, 

sempre me lembro dele e conto o que ele aprontava. De tomar o soro... Nunca precisei ficar 

sem tomar água, mas consigo imaginar a pessoa com esse grau de desespero, e 

compreendê-lo ao abrir e tomar um frasco de soro, ou, algumas vezes, engolir a água de 

escovar os dentes, afirmando que a tinha derrubado, para a equipe de enfermagem. Neste 

caso, sempre dava um jeitinho de driblar com suas armações, que acabavam sempre sendo 

descobertas. A equipe acabava se divertindo com suas traquinagens. Ele parecia uma 

criança e me marcou, pois, sempre nas aulas, quando tenho que ilustrar as dificuldades do 

paciente em seguir a dieta, uso seus exemplos. 
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Sara –Enfermeira 

 

Estava na sala do aquário, apelido dado pela equipe de transplante, entrevistando 

Pedro, quando este, de súbito, fala: “Você precisa entrevistar a Sara; ela é umas das 

fundadoras da Enfermagem na Cardiologia no Brasil”. 

Foi uma surpresa agradável; Sara, sorriso largo, puxa a cadeira e sem cerimônias 

começa a falar da sua história de vida. 

“Adorei o artigo do Dante sobre o coração, gostaria de conhecê-lo. Que legal 

participar desta pesquisa”, fala ela. 

Menciona que ajudou a construir a enfermaria de Cardiologia no Hospital São 

Paulo, lembra-se dos professores que a estimularam na carreira e, após ter passado por 

outras áreas, como a Neurologia, diz ser hoje somente coração. 

Na medida que vai lembrando dos pacientes, a emoção vem à tona; com olhos em 

lágrimas, lembra de cada rosto que conheceu e cruzou sua vida. 

E fala: “Como é bom lembrar deles, é como se estivessem brotando em mim”. 

Sara é diretora e preceptora da equipe de Enfermagem e uma das responsáveis 

pela equipe multidisciplinar de transplante do coração da UNIFESP/Hospital São Paulo. 

 

“Acho que hoje só sei ser coração!” 

 

A trajetória  

 

Cheguei em 1993 na Unidade de Cardiologia do Hospital São Paulo, como enfermeira 

de Terapia Intensiva Pediátrica e Adulto. Com o passar do tempo, fui descobrindo a 

importância do que era o coração e estudando não só o órgão, mas outras coisas envolvidas, 

como o tipo de doente e a maneira como ele reage. 

Minha tese de mestrado foi sobre infarto em mulheres, e o meu doutorado é sobre a 

qualidade de vida em pacientes fibrilados. Trabalhei na UNIFESP como encarregada durante 

dezenove anos e hoje sou coordenadora da Residência Multiprofissional. Nesta equipe, 
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temos: psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas, todos voltados para 

Cardiologia. 

Nesse período da minha vida, fui presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem 

Cardiovascular. Com tudo isso, acho que hoje só sei ser coração; não sei mais não ser 

coração, apesar de gostar da cabeça, do cérebro... não sei ser outra coisa, foi o que aprendi 

fazer. 

 

O transplante e o significado do coração  

 

Formei-me na UNIFESP em 1988 e retornei em 1993. Durante este tempo, fiquei no 

Hospital Universitário da USP, um pouco no HC, onde chefiei a Unidade de Terapia Intensiva 

Adulta e Pediátrica. Naquele momento, comecei a ter alguns problemas com hospitais 

privados, pois não conseguia aceitar algumas coisas que aconteciam lá e resolvi retornar, 

porque tinha intenção acadêmica, além de querer voltar para a UTI Pediátrica; porém, na 

época, essa Unidade estava devastada, e uma professora muito querida havia dito: “então 

você vai para a Cardio!”. Cheguei na Cardiologia, e só sabia que o Coração batia mesmo 

(risos)!  Sabia algumas coisas de Terapia Intensiva, mas saber quem era o coração e o que 

ele representava, as diversas doenças que podia acarretar em tantas pessoas... não sabia. 

Então, como não havia nada construído nesta unidade, o meu primeiro ano foi estudando 

sozinha e, só depois de três anos, ingressei no mestrado. Eu era enfermeira e professora; 

depois disso veio a Residência Uniprofissional, que também fui preceptora e coordenadora; 

somado a isso, era enfermeira. Permanecia o dia inteiro no hospital e hoje coordeno a 

Residência Multiprofissional.  

Na Unidade de Transplante Cardíaco do Hospital São Paulo, em especial, para mim, 

exige-se uma visão diferente dos profissionais que cuidam do paciente já transplantado. 

Como é uma unidade clínica, ficamos meses com o paciente antes de receber o coração: 

um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Ele passa a fazer parte do meu cotidiano e passa a 

ser meu amigo; tudo que espero para ele, e o que ele também espera, é que consiga receber 

o coração. No dia que chega o coração, é uma festa, tanto para ele quanto para mim.  

Tivemos um período com poucos transplantes, mas tivemos momentos em que eram 

vinte e quatro no ano. Como consequência, houve uma espera muito grande.  

Vivi relações muito fortes que até hoje me emocionam quando me lembro de alguns 

pacientes, pessoas que partiram, mesmo transplantadas. Tivemos duas irmãs 
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transplantadas, sendo que uma aceitou muito bem e a outra não; considerava a que não 

aceitou como minha filha. Vinha sempre aqui, toda semana; era muito gostoso conviver com 

ela. Quando ficava internada, às vezes, eu falava: “Agora que você já está melhor, como 

você é adolescente, ao acordar arrume a sua cama.”. E ela dizia: “Você é a única enfermeira 

e esse o único hospital onde doente arruma a cama.”. Ela tinha uma relação muito forte 

comigo. Engraçado é que consigo estabelecer relação com os pacientes, mas, com esses da 

Cardiologia, essa relação é mais intensa, porque eles ficam extremamente depauperados. 

Toda essa miséria física mexe muito comigo, tento minimizar o que já é péssimo. Gosto 

muito desse tipo de doente, me sinto motivada de estar com eles.  

E o que é o coração para mim, o que ele representa?  Já vi muitas coisas, quando 

penso em transplante do coração, me vêm muitas experiências...  Estou me lembrando de 

um paciente transplantado que estava com dúvidas e me disse: “Sara (gosto muito que eles 

saibam o meu nome, temos uma relação estreita mesmo), será que vou gostar da minha 

mulher igual antes?”, respondo: “Ué, você só trocou a borracha, o resto está tudo bom, tudo 

igual! Se duvidar vai apanhar dela, isso sim.”, (risos). 

Acho que há um mito, para as pessoas, sobre o coração, como sendo um depósito de 

emoção, o depositário das suas emoções. Não acredito que seja, mas essa maneira de 

pensar é uma coisa que assusta um pouco alguns pacientes na hora que irão trocar o 

coração, mas para mim, é um órgão vital, lindo, mas é um órgão! 

 

Experiências e as emoções  

 

Lembro-me de vários pacientes que me emocionam (lágrimas). Dois já foram embora: 

o Valter e a Patrícia. O Valter foi um paciente que ficou conosco esperando o coração por 

quatro meses. Ficou internado num leito e, todo dia, quando eu chegava, abria a porta para 

ver se estava lá. No dia em que ele transplantou, foi uma festa.  

Normalmente, os pacientes costumam vir para a unidade após o transplante e ficar de 

quatro a cinco meses, em média; permanecem de três a cinco dias na UTI, até retornarem à 

Unidade de Cardiologia; então, quando voltam, parece que volta um presente. Valter voltou, 

ficou muito bem recuperado e, no dia da alta, fui lá e dei um abraço forte nele; a mulher dele 

me perguntou: “Posso abraçar o meu marido?”, e eu falei: “Você eu não sei, mas eu posso.”, 

(risos).  
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Depois de quinze anos, Valter voltou; foi sua única internação devido a uso de 

imunossupressores e problemas pulmonares; entrei na sala e falei: “Valter, o que você está 

fazendo aqui?”.  Ele disse: “Você não disse que eu não ia internar?” e respondi “Disse.”. E ele 

falou: “Pois é, mas o meu prazo de validade está acabando e eu estou feliz por você!” (Os 

pacientes me viram namorar, me viram casar). E ele falou assim: “Você vai ter nenê?”, e 

respondi “Ah!... Não sei...” (naquela época eu tinha feito uma fertilização). Falei: “Está um 

aqui, se vai ficar eu não sei.”, e o Valter virou para mim (e é isso que me emociona -  

lágrimas): “Então, vou rezar muito por você, porque não tenho todo o tempo do mundo, e 

nem todo o tempo do mundo daria para eu agradecer o que você fez por mim!”. Então, isso é 

uma coisa muito forte quando você ouve do doente. Forte. (lágrimas) 

E a Patrícia também foi embora, todos já foram embora. Eles foram embora do 

Universo, mas em mim eles ficaram. Patrícia era uma menina que vinha e perguntava: “Que 

perfume você usa?”, a mãe vinha: “Ela quer comprar o seu perfume, Sara”. No dia em que 

ela foi embora, sofri muito, muito, chorei muito. 

Assim como com Magda, chorei muito quando foi embora. Acho que é assim, hoje 

penso muito sobre eles, tenho uma relação intensa com todos, mas sei que podem ir embora; 

porém, esse fato não me impede de conviver com eles, não economizo convivência, porque 

existe a possibilidade da morte, mas existe para mim também. No meu rol, lembro-me de 

vários, passa em minha cabeça um monte de gente, como um filme.  

Certa vez, uma residente falou para mim: “Olha, professora. Tem uma transplantada aí 

de uns catorze anos.”. Entrei no quarto e não lembrava a fisionomia dela, e ela não se 

lembrava da minha, até que olhou para o meu crachá e apertou a minha mão, começando a 

chorar, chorar e eu também comecei a engasgar e perguntei: “Por que você está chorando?”, 

e ela respondeu “Você não tem noção de tudo que você fez por mim.”. Isso já paga o salário 

do ano, acho que isso é muito gostoso; o paciente mexe e muito com você. 

Os residentes foram assistir ao transplante da Josiane, e, num determinado momento 

da cirurgia, houve a retirada do coração, não havendo nenhum coração; estava com a 

cavidade torácica vazia, e, nesse momento, a residente pergunta: “Professora, ela está viva 

ou está morta?”. Cavidade oca, não batia coração, não batia nada, só a máquina fazendo a 

simulação... É muito doido, muito doido... Mas acho que a Medicina, nesse sentido, é mágica, 

deixando, nesse momento, de ser terapêutica e passando a ser mágica. 

Existem casos curiosos. Às vezes, os pacientes estão fisicamente muito melindrados. 

Um paciente pediu uma comadre, e não havia, ainda, sido transplantado. Eu nunca tinha 
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visto ninguém tão magro na minha vida... Conseguia contar todas as vértebras e todas as 

costelas dele; os funcionários falavam que ele era muito chato. Era o mais exigente. Olhem, 

indaguei à equipe, na condição em que ele está, tem o direito de ter a maior chatice que ele 

quiser. E é gostoso, sou feliz com esse tipo de doente.  

Tem muita coisa legal que lembro de cada pessoa... e como é gostoso lembrá-las! É 

como se elas estivessem brotando em mim. 

Outra história interessante foi a do Francisco, um paciente que ficou por um longo 

tempo internado. Era um domingo e chegou o coração; eu estava na Supervisão e o 

acompanhei até o Centro Cirúrgico. Ele olhou bem para mim e falou: “Sara, hoje é o dia mais 

feliz da minha vida.”. Quando subiu para cirurgia, não resistiu e, três horas após a operação, 

morreu. Fiquei muito em paz. Foi o dia mais feliz da vida dele. Já pensou no privilégio de 

você morrer no dia mais feliz da sua vida? O presente que ele queria? Ele queria isso. Não 

sei se esse coração morreu com ele, até porque depois deu muito trabalho e ele ficou o 

tempo inteiro, até morrer.  

Sempre informamos aos nossos pacientes que o transplante cardíaco é uma 

terapêutica, não a cura. Temos que dizer que estão sujeitos a infecções, e que pode ocorrer 

rejeição.  

O Francisco, foi o que mexeu comigo, porque parei para pensar: deve ser muito legal 

morrer no dia mais feliz da sua vida! É, as pessoas vão passando, não é?. 
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Pedro – Enfermeiro 

 

A porta do elevador se abre, me dirijo até a enfermaria do transplante do coração do 

Hospital São Paulo. 

Ao chegar, dentro de uma espécie de aquário, onde é possível visualizar e ouvir a 

interação de toda equipe, Pedro, à minha espera, puxa uma cadeira, abandona os papéis de 

seu trabalho e passa a contar sua história de vida. 

Mergulha sob seu passado e diz que desde o falecimento de seu avô, por motivos 

cardíacos, o desafiou a entender um pouco essa vilã. 

Curiosamente, conhece Joãozinho, paciente com sua idade, cardiopata que 

progressivamente perde as funções cardíacas e o acompanha no pré e pós-transplante do 

coração. 

Neste momento em que realizo esta entrevista João se interna aqui na enfermaria com 

indícios de rejeição do coração transplantado. 

Entre seus pares, Pedro é um profissional bem cotado, jovem brilhante, destacado por 

diversos profissionais entrevistados por nós. 

Astuto e direto, conta sua história de vida, que de alguma forma se mistura com a 

Cardiologia. 

Num lampejo, começa a borbulhar a enfermaria, entre risos, palmas e abraços, e do 

aquário, observamos atentamente a felicidade expressa por Pedro – mais um coração 

transplantado! 

Pedro é preceptor e responsável pela equipe de Enfermagem da Cardiologia Hospital 

São Paulo. 

 

“O coração representa vida e independência!” 

 

Formação e Trajetória 

 

Meu nome é Pedro, sou enfermeiro da Cardiologia do Hospital São Paulo onde estou 

há dez anos. Entrei na Enfermagem com quinze anos, quando fiz o curso técnico de 
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Enfermagem, com duração de quatro anos; formei-me aos dezoito anos. Então, entrei na 

faculdade, fiz quatro anos e, após, cursei a Residência de Enfermagem em Cardiologia na 

UNIFESP em dois mil e um. Desde então, estou dentro da Enfermagem, mais 

especificamente, na Enfermagem em Cardiologia.  

Durante esses dez anos, trabalhei com todos os tipos de afecções cardíacas, mas, 

principalmente, doença coronária e insuficiência cardíaca. Muitos pacientes evoluem para a 

fila de transplante e conseguem concluir esse procedimento. Minha vivência com esses 

pacientes no transplante cardíaco vem muito antes do transplante; acabamos conhecendo 

esses pacientes por pelo menos quatro ou cinco anos antes do transplante e, deste modo, 

cuidando deles no pós-transplante, não na fase aguda, mas numa fase crua, laboratorial, por 

virem para a Unidade de Cardiologia devido alguma complicação do próprio transplante ou 

em relação a exames que devem ser realizados. Logo, minha maior vivência com estes 

pacientes é o que vem antes do próprio transplante, onde você acaba visualizando a primeira 

inclinação para uma curva descendente em termos de qualidade de vida e em termos de 

angústia. Todo aquele sofrimento redundante que ele sente, sofrimento do portador de 

insuficiência cardíaca no aguardo do transplante, sofrimento da doença, como o próprio 

controle da ingestão hídrica, a falta de ar e o que eles visualizam, além da expectativa do 

transplante como uma cessação de qualquer sintoma relacionado ao problema vivenciado. 

O paciente pensa: vou trocar o coração; poderei beber água; não sentirei mais falta de 

ar; minha perna não inchará mais. Com essa representação, o transplante é a finitude do 

problema que ele vivencia por, no mínimo, cinco a oito anos. É esse o time de transplante; 

não temos no Brasil, principalmente na UNIFESP, pessoas que tenham essa sintomatologia 

e sofram com isso por menos de três anos, sendo de cinco a oito anos para começarem a 

apresentar sintomatologia. Essa é a representação que eles vivenciam e a qual é a nossa 

grande experiência em relação a essa questão: mostrar que ele terá a finitude desse 

problema, melhoria dos sintomas, porém, ganhará outros associados ao transplante, sendo 

nisso que precisamos trabalhar muito a partir do momento que ele entra na fila de 

transplante,  mas que ganhará outros riscos:  o risco da rejeição, da infecção e a cronicidade 

em relação aos cuidados de profissionais de saúde para o resto da vida. 

A Cardiologia surgiu em minha vida quando eu estava na Universidade, na cirurgia 

cardíaca de meu avô. Então, passou por todo processo de internação, cirurgia cardíaca, pós-

operatório. A Cardiologia me trouxe essa gama e eu queria entender o que estava 

acontecendo com ele, o que representava. A Cardiologia vem nesse âmbito, nesse ângulo. 
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Após a cirurgia de meu avô, a Cardiologia despertou o meu interesse e perdura até 

hoje e por isso acho que só sei falar sobre Cardiologia e estudar Cardiologia. 

 

Uma experiência marcante em minha vida 

 

O João foi um paciente que se internou com doença de Chagas. Vindo da Bahia com 

vinte e dois anos e desde essa época começou com leve dispneia e necessidade de 

internação, onde vai piorando as funções cardíaca e renal, apresentando complicações, 

sendo um paciente muito rico de história da doença crônica cardíaca no Brasil. A doença 

alterou sua qualidade de vida, a parte social e pessoal, principalmente em seu casamento, 

pois a esposa e ele eram muito jovens. Depois de várias vindas, ele conseguiu o transplante 

cardíaco, e isso faz com que volte a ter uma vida aparentemente sem dispneia. Este caso 

demonstra a importância de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com Cardiologia, 

sendo esse o grande marco.  

Atualmente, a Cardiologia não trabalha só com médico ou fisioterapeuta, é necessário 

mostrar a importância de uma grande equipe, composta por psicólogos, enfermeiros, 

nutricionistas, médicos, terapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, visando trabalhar 

com o paciente transplantado. Hoje, o João está com trinta anos, eu o conheço há oito anos, 

desde o início da insuficiência cardíaca até a fase onde ele ficou com uma insuficiência renal, 

em tratamento dialítico; reverteu, transplantou, ficou dois, três anos sem nenhuma 

complicação; fez uma intercorrência por deixar de tomar ou por alterar a aderência 

medicamentosa, reinternando e saindo de alta com o amparo total de uma equipe 

multidisciplinar. 

 

A equipe multidisciplinar 

 

Temos uma grande equipe multidisciplinar: enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e um 

psicólogo no ambulatório e, a partir do ano passado, tivemos a entrada mais forte de mais 

profissionais já dentro do Hospital São Paulo. Na Cardiologia, contamos com um sistema de 

referência para Odontologia. O cuidado é maior; caso o paciente necessite de um dentista 

e/ou de um Serviço Social, já estão inseridos no programa. Com isso, nos sentimos muito 

mais seguros em darmos a alta mais precocemente. Em três dias, o paciente está no 
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Ambulatório, sendo assessorado por nutricionista, fisioterapeuta e enfermeiro, onde receberá 

todas as orientações necessárias para colocá-las na prática diária. 

A equipe faz a diferença no atendimento. Quando o paciente possui doença cardíaca, 

há cronicidade. Acabou o atendimento, vai embora, porém, será tensão “quatrocentos por 

hora”; desde o primeiro enfoque, ele terá que ser seguido pela equipe multidisciplinar. Então, 

hoje, trabalhamos intensamente; do ponto de vista da Enfermagem, temos um Ambulatório 

de Educação em Saúde, onde todos os pacientes são seguidos a cada dois meses. Estamos 

oferecendo o Manual de Orientação a Pacientes com Insuficiência Cardíaca. O paciente leva 

para casa e, nesse manual, terá toda as orientações da equipe de enfermeiros, nutricionistas, 

professores... só não temos, ainda, Psicologia, pois é muito complicado a criação de um 

Manual de Psicologia, porque necessita-se da individualização no atendimento.  

Não tenho muita experiência com outros tipos de transplantes, somente com o 

cardíaco, mas acredito que a representação é muito parecida, retirando aquela 

representação de coração como órgão vital, diferente da Nefrologia porque, sem o rim, irá 

para Diálise; o de coração, morre. Da mesma forma, acredito no transplante renal, que nos 

dará a plenitude de não ficarmos presos à máquina quatro horas por dia, três vezes por 

semana; o paciente cardíaco também vê a plenitude do problema da falta de ar, da dispneia 

e do controle de água que é o mais complicado para ele.  

Se o paciente volta com rejeição, ele voltará muito pior; o coração entra em falência 

em semanas ou, às vezes, até dias. Então, acho que a representação é a finitude do 

problema anterior ou da doença de base que retorna. 

 

A representação e o significado do coração  

 

O que o coração representa para mim? Vida, vida e vida no sentido independência 

total. Então, o coração representa vida e, na sequência, independência. A independência de 

poder tomar um copo de água; de ir ao banheiro sozinho; de trabalhar; de fazer suas 

atividades. Então, para mim, o coração representa vida, a conquista da independência. 

Como símbolo, também representa Vida.  O coração para mim é vida, o ânimo de 

viver a vida no sentido de independência; na hora em que se encontra numa grave distensão, 

você olha e vê a vida dele caindo, definhando - é a parte pessoal, profissional, sua vida diária, 

atividades de independência que estão se deteriorando com ele.  

Vejo dessa maneira - vida! 
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Rute – Fisioterapeuta 

 

Nos arredores da Vila Clementino, local do Hospital São Paulo e UNIFESP, 

perambulava uma moça loira, de olhos vivos, cheios de sonhos que dizia: “Ainda vou 

trabalhar neste hospital”. 

Num dia destes, ao conversar com seu avô, mostra a reportagem do jornal sobre o 

transplante do coração realizado pelo Professor Zerbine e fala: “Ainda hei de trabalhar com 

transplantes”. 

Seu avô de bate pronto responde, “Minha filha, pensa com vontade que um dia seu 

sonho se realiza”. 

E realizou. Fez especialização na UNIFESP na área de Fisioterapia e está no 

programa de mestrado da mesma instituição, integra a equipe Multidisciplinar do transplante 

do coração no Hospital São Paulo e é preceptora da Fisioterapia. 

Descreve sua luta com muita emoção, e fala que o transplante é o renascimento, 

como sua vida!  

 

“O transplante prova como o ser humano é inteligente, do que é capaz, tanto por parte 

dos profissionais, por conseguir trocar um coração, quanto por parte do paciente, em 

se adaptar rápido àquele novo coração... O transplante é o renascimento, como a 

minha vida...” 

 

Formação e Trajetória Profissional 

 

Tenho 33 anos. Sou formada há 11 anos. Fiz fisioterapia numa faculdade particular e 

cara em São Paulo, com fama de ser muito ruim; isso me dava desespero... Então, logo no 

segundo ano, fiz de tudo para compensar isso: realizei um estágio extracurricular numa 

clínica de Fisioterapia, nas áreas de Neurologia, Ortopedia e Geriatria, até o quarto ano. A 

área que mais gostava e ainda gosto é Neurologia. Na verdade, ingressei na Fisioterapia já 

querendo a Neurologia, devido aos pacientes com sequelas motoras, pois isso me intrigava. 

Queria fazer Medicina para ajudar essas pessoas. Certa vez, meu dentista falou: “Não, acho 

que melhor seria você fazer fisioterapia.”. Conheci uma fisioterapeuta que ele me apresentou, 
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e me apaixonei pelo trabalho. Falei: “Nossa! É isso que eu quero fazer da minha vida”. Não 

sei se deveria não ter seguido a minha primeira vontade em termos financeiros (risos)! 

Aprendi mais no estágio da clínica, do que na própria faculdade, porque a supervisora 

gostava de mim; desenvolvemos muita amizade, e ela me ensinou coisas que, até hoje, uso 

na prática, e que funciona muito bem. Ela tem 10 anos de formada a mais que eu, e isso faz 

muita diferença quando se tem 19 anos. Foi um marco muito importante na minha vida. Já na 

faculdade, pensava em seguir carreira acadêmica. Falava: “Olha que legal você ensinar 

alguém a ser um profissional da área da saúde, achava isso legal.”. Logo depois que me 

formei, fiz especialização em Neurologia, na Escola Paulista de Medicina, com duração de 

um ano. A minha intenção era trabalhar com reabilitação neurológica, como a Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD). Só que essa área é muito fechada em relação a 

emprego. Por conta disso, queria trabalhar com a parte motora, que, na época, era 

inovadora! Ainda se falava que, para o paciente melhorar, necessitava de manter repouso no 

leito. Achava isso um absurdo, não condizia com o que tinha aprendido em Neurologia. 

Mesmo sabendo que não iriam me contratar porque não tinha especialização concluída, 

comecei a enviar currículos, pessoalmente.  

No Hospital Alvorada, em Moema, quando entreguei meu currículo, a chefia me 

ofereceu um estágio. Na época, era permitido, pois nosso Conselho Regional não possuía lei 

sobre isso. Então, fiz esse estágio por três meses. Foi horrível... Passei muito mal, comi o 

pão que o diabo amassou, como diz o ditado popular. Porém, aprendi muito. Estudei muito 

sozinha, ninguém me ajudou. Minha família falando um monte: “Que absurdo! Você já é 

formada! Já fez especialização, tem que ganhar dinheiro...”, Só que, lá, consegui os meus 

primeiros pacientes particulares. Adquiri bastante experiência, e, depois, fui contratada por 

outra unidade do hospital, que trabalhava só com reabilitação neurológica e geriátrica 

hospitalar. Fiquei quatro anos, e, então, fui demitida... Permaneci seis meses desempregada, 

numa depressão profunda, sem sair da cama. Num dia, ao sair da cama, levei um 

escorregão, caí um tombo e fraturei o cóccix. Fiquei mais dois meses de repouso. Retornei 

ao trabalho fazendo massagem e drenagem linfática, que, na época, era uma coisa que eu 

abominava, devido minha vaidade.   

Foi uma fase que aprendi muito, e ganhei mais dinheiro. Mas foi um momento em que 

aprendi, por exemplo, a não desvalorizar a massagem e a drenagem linfática. Estudei toda a 

fisiologia dos nervos e vasos linfáticos. Então, o Hospital Alvorada me recontratou para a 

unidade de Moema, como supervisora. Foi horrível, porque todos os fisioterapeutas não 

entendiam e não aceitavam o fato de que eu era supervisora, mesmo sendo da Neurologia, e 
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não da cardiorrespiratória. E, ainda, questionavam o fato de que eu tinha somente cinco anos 

de hospital, já como supervisora, e não aquela pessoa que possuía 15 anos de casa.  

Mudaram de equipe, e, surpreendentemente, saímos de lá. Recomecei a minha vida 

novamente. Fui trabalhar no Hospital Santa Marina, na área de Pediatria. Apareceu a chance 

de estudar Acupuntura e RPG, onde também realizei estágios para aprendizagem. Abri uma 

sala de atendimento num consultório de Ginecologia, como acupunturista. Nesse meio 

tempo, saí do Hospital Santa Marina e entrei no Hospital São Luiz do Jardim Anália Franco, 

em fevereiro de 2008, recém-inaugurado. Foi uma ótima experiência. Aquele hospital lindo e 

enorme! Foi um dos lugares que mais amei trabalhar, devido aos bons recursos. Nesse meio 

tempo, o pai de uma amiga, que era diretor de um hospital, me chamou para tentarmos 

montar uma equipe de fisioterapia neste hospital. Fizemos um projeto, entrevistamos vários 

fisioterapeutas, abrimos firma. Deu certo, fomos aprovadas. Viramos coordenadoras de 

serviço. Foi uma experiência muito legal, porque vi o quanto é duro ter um sócio, mesmo 

sendo amigas, pois põe em risco a amizade. Conheci muitos fisioterapeutas que trabalham 

com outras áreas... Foi uma ótima experiência.  

Repentinamente, por uma questão jurídica, o hospital foi fechado, no dia 30 de 

novembro de 2010. Com isso, os pacientes foram deslocados; descobrimos, um ano depois, 

que os donos do hospital já sabiam que isso aconteceria, e não comunicaram nada para não 

pagar os direitos dos funcionários e das empresas terceirizadas, que era o nosso caso.  

 

Meus estudos... Sonhos para uma vida 

 

Paralelamente a isso, meu maior sonho sempre foi fazer mestrado e seguir carreira 

acadêmica. Eu quero fazer mestrado, doutorado, livre docência, estudar fora, pesquisar, fazer 

alguma coisa pela minha profissão. Sempre quis estudar com ênfase em Neurologia, voltada 

aos pacientes hospitalizados, visando a melhor interação motora.  Comecei a perceber que 

não conseguia realizar exercícios com esses pacientes, pois estavam muito cansados, sem 

condicionamento físico algum. Para trabalhar condicionamento físico, tenho que entender de 

Cardiologia. Fui estudar Cardiologia, porém, encontrei muita dificuldade. Então, decidi fazer 

especialização em Cardiologia; porém, todas as especializações nesta área, para 

Fisioterapia, eram integrais, e eu não possuía recursos financeiros para essa dedicação 

exclusiva. Mesmo assim, continuei estudando... E, num dia, recebi um e-mail com uma 

propaganda de um curso de especialização para Fisioterapia, em Cardiologia, na UNIFESP.  
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Fiz a prova e fui aprovada. No dia da prova, minha professora, que hoje é minha 

orientadora, entrou na sala e começou a contar como era o curso. Deu-me vontade de 

chorar, porque, pela primeira vez, vi uma pessoa que gostava de ser fisioterapeuta, porque 

eu não podia falar para as pessoas que gostava de ser fisioterapeuta, pois era motivo de 

gozação, e ficava com vergonha.  Minha professora me encantou por isso. Vi nos olhos dela 

que eu não sou louca, que existe uma pessoa como eu, que acredita na profissão. E pensei: 

“Gente, preciso muito fazer esse curso, e se não passar na prova hoje, vou estudar o ano 

inteiro! E o ano que vem vou fazer essa prova de novo e vou entrar.”. E entrei para o curso. 

Quando comecei a estudar Cardiologia, minha cabeça mudou completamente... Falo que, 

hoje, sou outra pessoa. Existe uma pessoa antes e outra após o contato com a professora 

Solange... Ela mudou completamente minha visão em relação ao paciente cardiopata. 

Interessei-me por insuficiência cardíaca. Nesse meio tempo, surgiu a esperança em realizar 

mestrado na UNIFESP.  Num dia desses, ela deu uma aula linda, e, na hora do intervalo, a 

abracei. Depois, fiquei constrangida, achando que a professora deveria ter me achado 

completamente louca, porque nem a conheço, e já fui a abraçando e falei: “Professora, um 

dia, por favor, me orienta no meu mestrado? É isso que eu quero fazer da minha vida.” 

Se ela quisesse que eu a ajudasse a digitar trabalho de mestrado, digito, só não queria 

me afastar da área da Fisioterapia, e esse era meu maior medo, chorei muito, fiquei muito 

mal. Passei três dias sentada na cama, chorando, sem fazer nada. Por conta disso, meu 

casamento acabou. Meu marido não foi nem um pouco companheiro; falou assim: “Bom, se 

você perder o emprego, você está sem dinheiro, vai sobrar pra mim pagar as suas contas. 

Então, tô fora.”. Falei: “Nossa! Mas não é essa a atitude de um namorado normal, né? Que 

estranho!”. Me decepcionei muito, e nosso casamento realmente acabou.  

Nesse meio tempo, houve outra aula, em torno de uns 10, 15 dias depois; ela veio, me 

chamou num canto, e falou: “Deixa eu conversar com você, o que aconteceu? Explica-me 

direito essa história do hospital”. Comecei a chorar. Expliquei a ela que o hospital fechou, e 

estava com uma dívida, sem saber o que fazer, não podendo ficar sem trabalhar, sem chão, 

totalmente. Ela me disse para ficar calma, e começou a me contar um pouco de sua história 

de vida: quando terminou o doutorado, a faculdade que estava dando aula, a demitiu, porque 

seria uma profissional mais cara, e aquilo foi uma grande decepção. Seu grande sonho era o 

doutorado e poder dar aula nessa Universidade, como doutora. Essa informação clareou-me 

o pensamento, pois todo mundo passa por esse tipo de situação. E então, ela me disse: 

“Nada é por acaso, Patrícia, nada é por acaso.”. Saí de lá mais tranquila. Num domingo à 

tarde, ela falou: “Olha, antes de terminar, então, nosso módulo de hoje, quero anunciar a 
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vocês que vão abrir as inscrições pro mestrado, são 4 vagas. A prova vai ser no dia 11 de 

janeiro.”. Ela só olhou pra mim e falou: “Tá vendo como nada é por acaso? Eu preciso de 

gente em período integral,”. Isso aconteceu no dia 19 de dezembro, e desse dia até 11 de 

janeiro, não fiz mais nada da vida, a não ser sentar e estudar. Passei na prova e na 

entrevista. Fiquei muito feliz! Fiz a matricula, consegui a bolsa e, desde fevereiro, estou na 

Cardiologia das 8h às 17h, trabalhando com os pacientes cardíacos e com as Insuficiências 

Cardíacas, que é o grupo que mais gosto, porque são os que mais precisam sair do leito, e o 

que mais atinge a parte social da doença cardíaca. O custo com esses pacientes é muito alto. 

As pessoas têm mais medo de morrer de câncer que de problema cardíaco, porém, o 

problema cardíaco é pior que um câncer em muitos aspectos. Comecei a trabalhar com os 

pacientes com Insuficiência Cardíaca, e, os mais graves, vão para o transplante. Esse grupo 

é que me interessava mais, porque eram os que menos saíam da cama, num ciclo vicioso, 

evoluindo a não terem força nem para tomar banho, e eu penso: será que é preciso esperar o 

coração chegar pra ter qualidade de vida? Porque que não posso, nesse período, fazê-los ter 

uma vida um pouco mais normal, aqui dentro do hospital? Elaboramos um plano de 

exercícios para isso, e tem dado certo. Fizemos um trabalho e vimos que aqueles pacientes 

que são encaminhados para o transplante, e que fazem exercício, têm melhora da função 

renal e da capacidade funcional, em comparação com aqueles que foram ao transplante 

cardíaco, e não tiveram atividade física. Esses, no pós-transplante, demoraram mais pra 

voltar a andar e tiveram mais infecções pulmonares. Estou muito feliz, porque os médicos 

que são relacionados ao programa de transplante que fazem a triagem desses pacientes são 

os cardiologistas da Casa do Miocárdio, o doutor Dirceu e o doutor Flávio. O doutor Dirceu, 

principalmente, que é mais antigo, ficava um pouco descrente em relação ao nosso trabalho. 

Alguns dias atrás, ele falou: “Eu quero tirar uma foto com vocês, porque o paciente melhorou 

graças a vocês, vocês estão de parabéns.”. Então, ganhamos confiança. Com a entrada da 

residência multiprofissional, melhorou a qualidade da assistência ao paciente. 

A maioria dos próprios fisioterapeutas não sabe que podemos atender pacientes 

nessa fase. Trabalho no Hospital São Camilo, há um ano, no plantão noturno, para 

complementar a bolsa do mestrado. Por conta disso, sou uma pessoa muito infeliz, porque eu 

queria estar só na UNIFESP. Sou supervisora da residência multiprofissional, e não sinto que 

sou quem eu poderia ser, para os alunos, porque eu não tenho tempo pra estudar. Não é o 

que queria da minha vida. Nesse meio tempo, voltei com meu ex-marido e foi tudo bem, mas, 

há 15 dias, percebi que ele não vai me dar apoio financeiro mesmo. Em abril, terá, em 

Maceió, o Congresso Brasileiro sobre Cirurgia Cardiovascular, e estamos levando esse 

trabalho dos pacientes do transplante; tivemos apoio de todo mundo, pois é um ótimo 
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trabalho, inovador, só que, estou indo, totalmente desamparada financeiramente... Os pais de 

uma amiga de mestrado gostam tanto de mim, que pagaram a minha passagem, de presente 

de Natal.  

Estou muito feliz, pois todos os pacientes que temos atendido, que são pré-

transplantados, quando o coração chega, ficam melhor, inclusive no pós-operatório. A 

Joseane, que foi o transplante mais recente, no dia em que recebeu o transplante, coloquei 

uma foto dela no facebook, e escrevi: Chegou o coração da nossa paciente, depois de tantos 

meses de espera! Meu facebook teve mais de 200 pessoas entrando, acessando, e falando 

dela. Tenho um amigo do interior, que reuniu 15 amigos dele, para fazer uma oração para a 

cirurgia dela ir bem. Eu achei isso incrível!  A partir disso, todas as conquistas dela, como a 

de ontem, que conseguiu subir cinco andares de escada, um fato que não fazia há seis 

meses, coloco no facebook que criamos para ela, e as pessoas curtem e participam.  

A Josiane iria de alta hoje, porém, ela ainda não fez a biopsia, porque o cateter não 

conseguiu passar em sua jugular, devido a uma trombose.  Estão tentando realizá-la pela 

artéria femoral. Estamos preocupados porque vai de alta e não possui recursos financeiros 

para custear uma fisioterapeuta particular, e não há uma clínica para ir com a estrutura que 

necessita; a própria Universidade não oferece esse tipo de assistência. Fico decepcionada 

pela falta de continuidade, porque sabemos que os pacientes demoram pelo menos três 

meses para voltar a ter força muscular dos membros novamente, como nós, indivíduos 

saudáveis. Estamos trabalhando um monte de exercício com ela, para até a alta estar no 

melhor que puder. Mas não é tão simples, precisa de um acompanhamento... Isso me 

entristece. Mas sei e acredito que o trabalho que estamos fazendo agora, e a confiança que 

conquistamos do doutor Dirceu, do doutor Flavio e de todos, é o começo. Quem sabe daqui a 

10 anos isso não está diferente?  

 

O ser humano, o transplante e seu fascínio 

 

Acho que o transplante prova do que o ser humano é capaz, como é inteligente.  

Nunca assisti a um transplante. No dia do transplante da Joseane (uma paciente que peguei 

muita amizade, porque tem a mesma idade que eu e também separou do marido dela por 

problemas muito semelhantes aos que tive; fui criticada por alguns profissionais por essa 

amizade, inclusive pelo risco de morte súbita, ao qual deixo claro que sei separar as coisas), 

no dia em que o coração dela chegou, me ligou. Falou: “Patrícia, o que eu faço pra você vir 
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pra cá? Pra você ficar aqui comigo?” Disse isso com uma voz tão esquisita... Estava 

chegando ao São Camilo, recebendo o plantão. Fiquei tão assustada! Ela começou a rir, e 

falou: “Patrícia, o coração chegou, vem aqui ver a cirurgia, vem aqui ficar comigo.”. Como eu 

queria ficar com ela! Mas não pude ir; residentes conseguiram ver a cirurgia, filmaram, e me 

mostraram... Achei a coisa mais linda do mundo! Eles próprios falaram isso, que na hora em 

que é colocado o coração novo, e você o vê começando a bater, a frequência cardíaca 

aumentando aos pouquinhos, ficando todo mundo em silêncio absoluto na expectativa... E, 

na hora em que chega a 70, 72 batimentos por minuto, todo mundo aplaude. É muito lindo! 

Todos os profissionais, que estão ali, estudaram muito pra isso, levam muito a sério, sem 

perder o lado humano da assistência, torcendo muito pra aquilo dar certo. Isso me deixa 

encantada, a ponto de ter medo de ver o transplante e achar a minha profissão sem graça.  

Mas, cada paciente que assisto no pós ou pré-cirurgico, vejo minha profissão mais legal, 

porque o cirurgião faz a cirurgia, mas se não tiver alguém capaz de tirar esse paciente do 

leito, por melhor que esteja, poderão ocorrer complicações. É muito legal ver que todos os 

profissionais têm um papel fundamental, que todos estudaram muito e tem muita torcida 

humana para o sucesso. Isso é a primeira coisa que me encanta; a segunda é a incrível 

capacidade de que o corpo humano tem em se adaptar ao coração de outra pessoa. Você 

está colocando um órgão primordial, trocando pelo de outra pessoa, com uma história de vida 

diferente da sua, sem saber os hábitos de saúde que essa pessoa tinha... O coração está 

muito ligado às questões emocionais. Será que isso não traz implicações?  Por exemplo, se a 

pessoa recebe o coração de alguém estressado, será que isso, fisiologicamente, não vai 

trazer complicações pra ela? É uma dúvida que tenho; até que ponto, a parte psicológica não 

fica alterada... Ela deve questionar de quem é o coração que recebeu, como que era a vida 

dessa pessoa... Entretanto, que diferença isso traz pra ela? Encanta-me a representação, 

inclusive social, de que o coração é ligado às emoções. A Cardiologia é uma área que estou 

amando! 

Retirar o coração, colocar no lixo, e começar tudo de novo. Isso é fantástico! Por 

exemplo, o coração dessa paciente, estava destruído, pois tinha uma doença rara e genética. 

Então, ele é retirado e substituído... É indescritível! Temos tanto ego... E nem o coração é 

para sempre, pois, se precisar, é só substituir por outro... Isso me fascina. 
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O transplante e sua singularidade 

 

Existe uma diferença simbólica entre o transplante de coração e os outros. Na visão 

profissional, deve-se estabelecer relação, objetivos e condutas de tratamento. O transplante 

cardíaco precisa ser bem assessorado, em todas as suas fases. É um paciente que terá 

alguns questionamentos importantes. Só não concordo com algumas colocações, como, por 

exemplo, que o receptor se apaixonou pela pessoa que o doador era apaixonado. A paciente 

Joseane é muito consciente, bem orientada; o mesmo acontece com outros receptores. 

Citando um exemplo, um deles está super feliz, voltou a trabalhar, a sustentar sua família, 

subir e descer escada. O que mais ama fazer é carpintaria, e voltou a exercer sua profissão. 

Um outro, só quer saber de ir na praça jogar dominó com seus colegas. Quanto a ela, já não 

sei como está. Acho que, quando o transplante é de outros órgãos, as pessoas banalizam. 

Por exemplo, vi uma reportagem que um homem vendeu seu rim.  E se fosse seu coração?  

Venderia? Então, acho que tem uma banalização. Só porque não é um órgão primordial, 

como o coração, pode-se fazer o que ele quiser? Não, há implicações relacionadas à saúde. 

É comprovado que pessoas que doam o rim, por exemplo, evoluem com insuficiência renal. 

Acho, sim, que há diferenças entre o transplante de coração e o de outros órgãos. 

É necessário preparo dos profissionais para trabalhar com essas questões, pois 

estamos lidando com o coração de um paciente. Não importa qual o órgão, mas ocorrerá um 

transplante. Qual é o seu papel nisso? Vemo-nos diante de um problema, Então, precisamos 

estudar, nos preparar para prestarmos esse tipo de assistência.  

 

O transplante é o renascimento, como a minha vida  

 

Lembro-me de uma reportagem, no jornal Estado de São Paulo, com o doutor Zerbini, 

na qual era falado sobre os benefícios do exercício. Sonhava, num dia, estar na Escola 

Paulista de Medicina, no Hospital do Coração, no Hospital das Clinicas, porque sempre quis 

fazer área da saúde. Desde pequena, curtia cuidar das pessoas. Lembro que guardei essa 

matéria durante muitos anos, até prestar vestibular. Morava perto do Hospital São Paulo, 

sempre olhava o hospital e dizia que, um dia, estaria trabalhando ali dentro! Meu avô me 

falava: “Fala, filha, mas é pensando assim que você consegue. Tudo que você pensar assim 

você consegue!”. Meu avô foi o primeiro a implantar essa teoria, e eu sempre pensava nisso. 

Quando estava na Neurologia, coincidentemente, tinha contato com alguns fisioterapeutas 
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que trabalhavam com pacientes transplantados. E isso me chamava atenção. Achava 

fascinante o ser humano ser capaz de substituir um órgão; uma pessoa morre e dá a vida 

auma outra pessoa. É uma nova chance de viver. Outro dia, apareceu um paciente, que 

transplantou o coração há 22 anos. Nem a cicatriz possui mais! Ele falou, calmamente: 

“Nossa! Minha vida nunca mais foi a mesma, nem resfriado eu fico, menina. Minha vida é 

ótima, eu faço tudo! Tudo, tudo, tudo, tudo!”. Você não consegue acreditar que isso é 

possível... É um renascimento. Acredito que o paciente deve ser determinado e acreditar. 

Devido aos meus problemas financeiros, entre outras questões, chego a desanimar... Porém, 

na hora que vejo os pacientes precisando de coração, vejo que meus problemas são 

pequeninos... Falo: “Gente, sou uma porcaria. Eu to aqui, com uma conta que tenho que 

pagar, meu namorado que não é meu companheiro, e olha aqui a vida dessas pessoas! Elas 

não conseguem ir até o banheiro, porque elas não têm um coração que funciona! E que vai 

saber lá Deus quando vai chegar um coração pra elas? Porque não é uma coisa que 

depende delas, né?”. Tudo isso mexe muito comigo, me dá estímulo para estudar mais, 

acompanhar tudo de perto. Fico feliz em poder ajudá-los, até pra eu não ficar muito apegada 

aos meus problemas (risos)...  
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O coração sabe, o pensamento nega;  

não haverá outra alternativa?” 

Stephen Sondheim 

 

“Dize-me onde nasce a imaginação, 

no coração ou na cabeça?” 

Shakespeare 

 

O corpo humano é uma máquina que produz as próprias origens. 

É a imagem viva do movimento perpétuo. 

Julien Offray de la Mettrie – O homem máquina, 1748. 
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5.1 Coração: uma bomba-biomecânica ou sede da alma?  

 

Narrativas orais de pacientes e equipe interdisciplinar do transplante do coração 

 

Os avanços científicos do início do século XIX possibilitaram reinos de reflexão tão 

fantásticos quanto os que ocorriam à imaginação de um poeta. Na verdade, para alguns, 

a Filosofia, a poesia e a Ciência convergiam na promessa de mudanças revolucionárias 

no conhecimento e na visão de mundo e da humanidade. 

Descartes foi aquele que, no século XVII, levou o mais longe possível a utilização 

da máquina como modelo de reflexão sobre o corpo humano e animal. Como lembra La 

Mettrie (1982), “[...] antes de Descartes, nenhum filósofo tinha visto os animais como 

máquinas...”. O contexto científico da época favorecia o paralelo entre a máquina e o ser 

vivo, sem que isso fosse uma desvalorização do segundo, mas, ao contrário, significando 

a possibilidade de sua compreensão teórica.  

Vários antropólogos chamaram a atenção para a forma como a tradição biomédica 

reforça a objetificação do corpo (Featherstone, 1982; Helman, 1994; Featherstone e 

Turner, 1995; Williams, 1997). O reducionismo inerente a esta tradição levou à sua 

fragmentação, seguido por um foco em áreas cada vez menores, terminando com o 

estudo celular. Este paradigma tem sido extremamente bem sucedido no diagnóstico e 

tratamento de doenças. 

Muitos conceitos contemporâneos de estrutura e função do corpo são emprestados 

da tecnologia, e máquinas fornecem os modelos em termos de conceituar e explicar sua 

estrutura e funcionamento (Helman,1994). Esta metáfora da máquina abre o caminho 

para o entendimento de que partes do corpo podem falhar e ainda precisam ser 

substituídos por peças de reposição. 

Nos casos de cirurgia de transplante, uso de marcapassos e implantes de titânio ou 

plásticos, reforçam a ideia do corpo como uma máquina reparável. 

Ian Hacking (2007), descreve a nossa relação contemporânea com as novas 

tecnologias do corpo como neo-cartesiano: um "retorno a uma visão do corpo cada vez 

mais mecânica". 
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Através das narrativas de histórias orais de pacientes e equipe interdisciplinar de 

transplante do coração, emergiu o núcleo temático do coração sendo considerado como 

bomba biomecânica e sede da “alma”. 

Em consonância com a literatura apresentada, constatamos nas histórias orais de 

vida de pacientes e dos profissionais do transplante do coração entrevistados por nós, 

unanimidade na concepção mecânica do coração como sendo uma bomba biomecânica.  

Alguns exemplos desta assertiva podem ser constatados nas seguintes falas: 

Para Paulo (médico), “O nosso coração é uma máquina fantástica: bate 70 vezes 

por minuto, 100 mil vezes por dia, três milhões de vezes por ano. O ser humano, como é 

atrevido, quis imitar isso. Hoje, trabalhamos com um sub-ramo, uma vertente dessa área, 

que são os preceitos de consistência circulatória mecânica. Retira-se o coração do 

indivíduo e coloca-se um coração mecânico. Encaro o coração como um motor, uma 

bomba. Uma bomba hidráulica, que bombeia sangue. Vejo com um olhar muito técnico”. 

Considerado como bomba, este profissional descreve o funcionamento do coração: 

“O coração é uma bomba, um motor fantástico. Produz energia a partir de combustível 

químico; o rendimento do coração, do ponto de vista técnico, não é de um motor perfeito. 

Tem uma reserva muito pequena de energia, o ATP, de 200 a 300 ATPs. Produz, por dia, 

em torno de 36 mil ATPs. Faz sua própria produção, não tem reserva. Durante a cirurgia, 

precisamos parar o coração para operar e, nesta parada, pode sofrer um abalo. Não é um 

motor de alto rendimento”. 

Num mesmo sentido, Daniel, outro médico, comenta que “O coração, para mim, 

significa um órgão propulsor, misturador do sistema venoso e arterial”. 

Próximo desta concepção, a nutricionista da equipe, Maria, destaca que “Acho que 

o coração é a fonte da vida, um motor que proporciona a vida. Um dos órgãos mais 

importantes por esse papel; eu considero assim”. 

Na visão da Enfermeira Rebeca, que se apresenta como profissional cética, 

conhecedora da clínica médica, nota-se a consumação de que o coração tornou-se uma 

bomba mecânica: “Como enfermeira, que conhece a parte clínica, Anatomia e Fisiologia, 

posso falar, como uma profissional bem cética: o coração é um órgão, é uma bomba. Ele 

é uma bomba que mantém irrigação para todo o organismo, para manutenção, inclusive, 

do cérebro”. 

Entre os receptores cardíacos, o discurso coração-bomba, torna-se eco das 

explicações dos profissionais, como apontado por vários narradores: 
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“Para mim o coração é uma bomba. Os médicos me deram um livrinho explicando 

isso. Ele bombeia sangue para os outros órgãos. E sem sangue não há vida.” (Bernardo, 

transplantado há 8 anos). 

“Aí eu considero que o coração é uma bomba, precisa dela pra bombardear o 

sangue e fim de papo, a função dele é essa e não tem nada a ver com cabeça, com 

cérebro.” (Caio, transplantado há 11 anos) 

“E eu lhe expliquei que todo o nosso sentimento está gravado no cérebro e não no 

coração. O coração é somente uma máquina, vai bombear o sangue. O Dr. D. havia me 

explicado isso.” (Rafael, transplantado há 9 anos) 

A concepção do corpo-máquina chega a extremos, como destacado por alguns 

receptores: 

“Cheguei a pensar: Ué, trocaram meu coração e minha cabeça que não está boa. 

Acho que agora vão ter de trocar também a cabeça.” (Arthur, transplantado há 2 anos) 

“Pensei: Colocaram um motor de Ferrari em um fusquinha. Será que vai dar certo? 

E deu.” (Gustavo, transplantado há 8 anos)  

Há uma associação curiosa, na medida em que o coração se torna bomba 

biomecânica - o comandante torna-se o cérebro.  

Tornou-se presente, nas narrativas dos receptores e equipe de transplante 

cardíaco, o status do cérebro como órgão da pessoalidade e as ambivalências entre o 

cardiocentrismo e o cerebrocentrismo, conforme apresentados abaixo: 

“Eu acho que o que manda em nós mesmos é a cabeça, e não o coração... O 

coração é apenas uma máquina para funcionar.” (Eduardo, transplantado há 17 anos)  

“O sentimento para os poetas parte do coração, nos romances, na linguagem dos 

poetas, é o coração. Mas, quem comanda é a cabeça, tanto é que o orgasmo, a ereção, 

vem tudo da cabeça.” (Bernardo, transplantado há 8 anos) 

 “Pra mim, o coração é um órgão, e eu acho que o sentimento tá no coração, mas o 

sentimento tá mais na mente. Acho que quem comanda mais a gente é a mente da gente. 

Porque o coração, tudo bem, às vezes tem algum choque... Você sente alguma coisa no 

coração, mas quem comanda é a mente de gente, porque... Ah sei lá.” (Leticia, 

transplantada há 12 anos) 

A Enfermeira Sara faz uma divisão entre cardiocentrista e cerebrocentrista, e se 

intitula como só saber ser coração... “Nesse período da minha vida, fui presidente da 
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Sociedade Brasileira de Enfermagem Cardiovascular. Com tudo isso, acho que, hoje, só 

sei ser coração; não sei mais não ser coração, apesar de gostar da cabeça, do cérebro... 

não sei ser outra coisa, foi o que aprendi fazer.”  

O médico Daniel responde de forma enfática que o coração é uma bomba, e  que 

todas as decisões estão na cabeça... “Coração é um órgão, uma bomba complexa; não 

penso nele como algumas pessoas dizem de maneira simbólica ‘coisas do coração’; acho 

que está tudo na cabeça.”. Porém, com o passar da entrevista, ele acrescenta algo mais 

no símbolo do coração: aparece a ambivalência, o que ele chama de ‘ziriguidum’ entre 

coração e razão. “Mesmo estando tudo na cabeça, tem algumas coisas que a razão não 

explica e outras sim, e essas sem explicação que não temos o controle, passam a ser do 

coração. O coração tem um mistério, apesar de ser o órgão mais estudado do corpo 

humano, a especialidade que mais tem pesquisa. O coração é uma bomba, ele tem um 

negocinho, ele tem um ziriguidum...”, e continua “Mesmo dizendo que é um órgão, 

também sinto que tem coisinhas no meu coração que não consigo explicar... uma 

desculpinha; o coração serve como desculpa de muita coisa, falando coisas do coração.”. 

Outro eixo a ser desbravado, por nós, a partir dos depoimentos de pacientes e da 

equipe de transplante cardíaco relacionados ao coração, será o de considerá-lo com a 

tendência de concentrar conteúdo da vida psicológica e espiritual.  

A enfermeira Sara mostra esse sentimento ambivalente, emoções que brotam do 

coração e coração pedaço de borracha, durante a entrevista, relembrando os pacientes 

que atendeu no transplante do coração, da seguinte forma: “Tem muita coisa legal que 

lembro de cada pessoa... e como é gostoso lembrá-las! É como se elas estivessem 

brotando em mim.”. Ao descrever sobre o que seria o coração, esta se emociona e deixa-

se invadir por lembranças vindas do coração; de certa forma, torna-se curioso, pois o 

coração deixa de ser bomba e passa a ser invadido por histórias. 

E uma das histórias que lembra foi a de que, ao explicar para o paciente 

transplantado cardíaco da dúvida na mudança de personalidade com o novo órgão, 

responde que foi apenas colocada uma “borracha”, e que o resto estaria todo igual. “E o 

que é o coração para mim, o que ele representa? Já vi muitas coisas, quando penso em 

transplante do coração, me vêm muitas experiências... Estou me lembrando de um 

paciente transplantado que estava com dúvidas e pergunta. “será que vou gostar da 

minha mulher igual antes?”, respondo: “Ué, você só trocou a borracha, o resto está tudo 

bom, tudo igual!. Se duvidar, vai apanhar dela, isso sim.”, (risos). 
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Na perspectiva da nutricionista Maria, profissional que atende os transplantados do 

Hospital, o coração acaba sendo um órgão mais especial por acomodar os sentimentos 

humanos, quando comparado ao transplante renal. “Acredito que o coração, entre todos 

os órgãos, acaba sendo, talvez, um pouquinho mais especial. Acompanho o transplante 

renal; o paciente renal que tem a oportunidade e faz o transplante, caso não dê certo, 

entrará novamente na fila ou terá possibilidades de outros recursos, como a hemodiálise 

ou outras maneiras que acabam substituindo aquele órgão. Agora, o coração, já é mais 

complicado, porque, se não deu certo, dificilmente o paciente consegue esperar para 

entrar na fila e receber um novo coração. Muitas vezes, quando não há sucesso, me 

parece ser a única chance de sobreviver. Talvez porque o coração seja realmente o órgão 

único que associamos tanto com o sentimento, com amor, afeto, mas que é o órgão vital. 

Acredito que a substituição desse órgão é muito delicada, muito complicada, e, talvez por 

isso, envolva tantas expectativas.”. Afirma, na sequência, que o coração é o termômetro 

de humor... “Também existe a associação do sentimento, o lado afetivo. Sou uma pessoa 

afetiva e, na maioria das vezes, faço a associação do símbolo coração com a afetividade. 

Dizemos sempre aos pacientes que são muito bravos, ansiosos, tensos e que 

desenvolvem problema no coração: Oh, cuidado, olha o coração, olha o coração! 

Terminamos sempre relacionando um pouquinho com sentimento, estresse, etc.” 

A psicóloga Ester ressalta que nunca parou para pensar no simbólico do coração: 

“Ao símbolo do coração, que, na realidade, nunca parei para pensar”, porém, quando 

questionada, esta considera que o coração não seja somente uma máquina: “Quando 

trabalhamos na equipe, verificamos que sempre existe um paciente querendo conhecer a 

família que doou. Acredito que eu também ficaria presa ao simbólico dessa maneira, pois 

não penso no coração somente como uma máquina.”.  

Segundo esta entrevistada, há dificuldade de representações do coração por parte 

dos pacientes e, de certa maneira, acaba sendo mais uma necessidade da equipe de 

transplante que dos pacientes. “Fazemos os atendimentos aos pacientes, e, com a nossa 

ansiedade, queremos que eles nos tragam a representação do coração, e isso não 

acontece. Em alguns momentos, vêm com algo muito racional e muito bem definido: 

conseguem capturar o mesmo discurso médico, dizendo que é uma máquina e que a 

deles não funciona bem, necessitando de outra.”. 

Ester pontua a falta de “perspectiva simbólica” do colega cirurgião da equipe de 

transplante na seguinte lembrança: “Lembrei-me de um exemplo interessante, onde 

podemos ver, claramente, que o simbólico não passa pelo cirurgião. Pedimos à paciente 
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que fizesse um desenho. Ela transplantou em julho, fez um desenho de uma pessoa e 

desenhou um coração muito grande, enorme, ocupando toda a folha. Mostramos para o 

médico cirurgião, e ele disse: “Coitadinha, ela tá achando que vai dar certo”.  

O médico Matheus, ao relatar sobre a percepção dos pacientes de que não estaria 

recebendo somente o coração, mas algo a mais, menciona que não alimenta tais ideias; 

isso, de alguma forma, sinaliza um recorde do modelo biomédico e uma maneira 

operacional em dar conta do físico, objeto de estudo da Medicina, mensurável, registrável 

e observável: “No psiquismo do paciente, passa muito frequentemente a impressão de 

não estar recebendo somente o coração. Nós não alimentamos isso, mas, se for a fundo, 

ele faz essa declaração”. 

Da mesma forma que Matheus, a enfermeira Sara comenta sobre o coração como 

depósito das emoções e a carga emocional que o paciente recebe ao transplantar o 

coração.  “Acho que há um mito, para as pessoas, sobre o coração, como sendo um 

depósito de emoção, o depositário das suas emoções. Não acredito que seja, mas essa 

maneira de pensar é uma coisa que assusta um pouco alguns pacientes na hora que irão 

trocar o coração, mas para mim, é um órgão vital, lindo, mas é um órgão!”  

Numa mesma direção, a fisioterapeuta Rute menciona que não concorda com a 

ideia de que o coração transplantado possa levar sentimentos diretos ao receptor. “Só 

não concordo com algumas colocações, como, por exemplo, que o receptor se apaixonou 

pela pessoa que o doador era apaixonado.” 

O coração, visto como bomba biomecânica e órgão dos sentimentos, marca o 

discurso ambivalente da enfermeira Rebeca, que ao referir sua formação clínica, declara 

que “O coração, para mim, contradizendo minha formação clínica, é o órgão dos 

sentimentos, devido às grandes repercussões emocionais que ocorrem; o músculo do 

coração é muito sensível, captando, sentindo e refletindo clinicamente as emoções. Ele 

tem um simbólico; e, na verdade, você sente as repercussões no organismo, não somente 

no coração, das emoções vivenciadas.”. 

Para o paciente Théo, o coração, além de ser uma bomba, apresenta uma vontade, 

a de ser “sem vergonha”: “O coração? O coração é uma bomba muito sem vergonha, né? 

A gente se apaixona, tudo, é pelo coração, não é?” (Théo, transplantado há 14 anos) 

Davi e Nicolas destacam os sentimentos que brotam do coração:  

“Alguns dizem que o coração nada tem a ver com os sentimentos. Que tudo está 

na mente. Mas é o coração que desperta quando você vê uma coisa que lhe atrai o 
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interesse. Quando você vê uma mulher bonita, o coração dispara. É o coração que sente. 

Os sentimentos também brotam do coração, não apenas na mente.”. (Davi, transplantado 

há 20 anos) 

“O coração é tudo. É ele que nos mantém vivos. Acho que o coração também 

carrega nossas emoções. Se você tiver coisa boa no coração, você vai transmitir coisas 

boas. Para si e para os outros. Se tiver pensamentos bons, o coração também é afetado e 

você fica mais saudável.” (Nicolas, transplantado há 17 anos)  

Interessante foi o depoimento de Paulo (médico), que, ao se colocar na posição de 

transplantado, comenta que gostaria de participar da sua cirurgia e colocaria no teto do 

centro cirúrgico um espelho para acompanhar o procedimento. Manifesta o desejo de 

enterrar o coração consigo, visto que o acompanhou por todos esses anos. “Se 

precisasse trocar meu coração... Eu trocaria. Nunca havia pensado se enterraria meu 

coração, mas acredito que gostaria de vê-lo, porque viveu comigo todos esses anos. 

Tenho antecedentes familiares, meu pai morreu depois de uma cirurgia cardíaca, e minha 

mãe morreu subitamente, provavelmente, de causa cardíaca. Eu sou um coronário. 

Seguramente, vou me defrontar com isso. Sempre digo que, se eu precisar ser operado, 

terão que colocar um espelho no teto e mandar fazer uma cirurgia torácica pra eu mesmo 

ajudar.”. 

Ao falar novamente sobre a máquina humana e o coração bomba, Paulo, deixa 

uma resposta ambivalente a se pensar, se recebemos tudo isso de graça. “Nascemos 

com essa máquina fantástica: ela funciona durante toda nossa vida e temos essa bomba 

de graça”. 

Surpreendente, foi o seu depoimento ao falar da vida, alma e energia, no qual 

escorrega do cético para o místico: “Acredito que existe alma, espírito; acredito que existe 

uma coisa superior; pra mim, talvez, seja uma energia superior, da qual a gente faça 

parte, e que voltemos a esse plano. Energia não se perde, você se transforma numa 

energia mais canalizada, muito bem organizada; não é uma coisa caótica, mas sim, que 

pode se chamar de Deus. Os hindus acham que somos parte da divindade. É energia; 

durante a cirurgia, o paciente fica muito frio, não tem nada funcionando. Eu não sou 

religioso, mas acredito numa coisa superior, que a gente não tenha a dimensão exata. 

Acho tudo isso muito interessante!”. 

Se o coração é uma bomba que, ao ser trocada de forma mecânica, resolveria os 

problemas, então, por que tamanha expectativa na hora do transplante? O clima, relatado 



102 

 

 

pela fisioterapeuta Rute e enfermeira Sara, paira algo próximo à poesia do viver, traz a 

ideia de um nascimento de um recém-nascido com sentimentos bem intensos. A vida 

sendo um milagre! 

“Os residentes conseguiram ver a cirurgia, filmaram, e me mostraram... Achei a 

coisa mais linda do mundo! Eles próprios falaram isso, que na hora em que é colocado o 

coração novo, e você o vê começando a bater, a frequência cardíaca aumentando aos 

pouquinhos, ficando todo mundo em silêncio absoluto na expectativa... E, na hora em que 

chega a 70, 72 batimentos por minuto, todo mundo aplaude. É muito lindo! Todos os 

profissionais que estão ali, estudaram muito pra isso, levam muito a sério, sem perder o 

lado humano da assistência, torcendo muito pra aquilo dar certo”.( Patrícia fisioterapeuta). 

Esta fisioterapeuta traz, no seu depoimento, duas facetas de uma mesma história: 

por um lado, a retirada de um órgão que não pulsa mais, e é jogado no lixo; e, por outro, a 

questão de instâncias psíquicas, na qual ela chamou ego ou vaidade: “Retirar o coração, 

colocar no lixo, e começar tudo de novo. Isso é fantástico! Por exemplo, o coração dessa 

paciente, estava destruído, pois tinha uma doença rara e genética. Então, ele é retirado e 

substituído... É indescritível! Temos tanto ego... E nem o coração é para sempre, pois, se 

precisar, é só substituir por outro... Isso me fascina.”.  

Dessa forma, torna-se importante pensar que o transplante de coração não é, 

simplesmente, uma questão de substituição de um órgão que não funciona mais. Mesmo 

que convivamos em uma era de alta tecnologia, não podemos nos livrar da noção do 

coração como sede de todos os sentimentos, de amor e de personalidade, e como esta 

visão influencia na aceitação do coração. 

Em certo sentido, apesar da força “incontestável” do discurso científico, atestado 

pelas façanhas que realiza na prática, concepções e visões de ordem “irracionais”, 

simbólicas e mesmo poéticas sobre o coração, que derivam de crenças e tradições 

supostamente ultrapassadas, teimam em permanecer, muitas vezes de forma 

surpreendente e inconsciente, não apenas no discurso do paciente leigo, mas também no 

do profissional especializado, tão bem formado e treinado. A que se deve isso? À nossa 

incapacidade de incorporar plenamente as verdades da ciência e da razão ou à efetiva 

existência das razões do coração que a própria razão (científica) desconhece? 
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“Eu gosto de coisas que não fazem sentido: isso acorda as células do cérebro. Fantasia é 
um ingrediente necessário em nossas vidas, é um modo de olhar a vida pelo lado errado 
do telescópio. Isso é o que eu faço, e isso permite que você ria das realidades da vida.”  

―Theodor Seuss Geisel 
 

“Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da 
fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e não 

almoçar. Seria romanesco; mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, 
como nos demais dias...” 

Machado de Assis  
 

“A realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife...” 
Woody Allen 

 
“Enquanto houver um louco, um poeta e um amante haverá sonho, amor e fantasia. E 

enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança.” 
William Shakespeare 

http://kdfrases.com/frase/163043
http://kdfrases.com/frase/163043
http://kdfrases.com/frase/163043
http://kdfrases.com/autor/theodor-seuss-geisel
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://pensador.uol.com.br/autor/woody_allen/
http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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5.2 Realidade e Fantasias: o significado do coração a partir das narrativas orais da 

equipe interdisciplinar e dos receptores do transplante cardíaco 

 

Conta a lenda que, há 2.500 anos, durante o Período dos Reinos Combatentes na 

história chinesa, dois homens visitaram um grande médico chamado Bian Que. Bian 

curou suas doenças muito rapidamente, mas descobriu que eles tinham outro grande 

problema que se tornava cada vez mais grave com o passar do tempo. Então, este 

médico disse que ambos iriam ficar bem caso eles trocassem seus corações, e eles 

concordaram em deixar realizar a cirurgia. 

Bian deu aos homens uma bebida anestésica, e eles perderam a consciência por 

três dias. Durante esse período, abriu o peito deles, trocou seus corações, e aplicou-lhes 

um medicamento. Quando recobraram a consciência, já haviam se recuperado e estavam 

tão bem quanto antes. 

Mas, algo estava errado: Quando eles voltaram para casa, ambos ficaram 

perplexos, porque suas esposas não podiam reconhecê-los. Ocorreu que eles trocaram 

de casa e pensavam que a esposa do outro fosse a sua. 

Parece inconcebível que aquela cirurgia pudesse ter sido realizada há 2.500 anos, 

mas esta estória é inacreditavelmente similar à situação observada em algumas 

narrativas de profissionais e pacientes do transplante de coração, sejam elas carregadas 

de realidade ou fantasias. 

E o que seria o coração? 

Dizem alguns, a fonte da alma. O coração é considerado o centro das emoções 

humanas. A partir do coração têm origem o medo, a coragem, o amor e o ódio. O coração 

pode ser leve ou pesado, amargo ou feliz, falso ou autêntico.  

A nossa linguagem reflete esse entendimento. Poetas, músicos, artistas, escritores 

e místicos de todas as épocas, descrevem as pessoas como tendo bom coração ou 

coração de pedra, um coração compassivo ou um coração insensível.  

O coração é uma bomba no discurso médico e precisa ser tratado no nível físico. 

Todavia, o nosso coração é mais do que apenas uma bomba, e um verdadeiro médico é 

mais do que um encanador ou mecânico. Também temos um coração emocional, um 

coração psicológico e um coração espiritual. 
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Dois narradores, o médico Matheus e a psicóloga Ester destacam de forma 

contundente essas ideias: “No psiquismo do paciente, passa muito frequentemente a 

impressão de não estar recebendo somente o coração. Nós não alimentamos isso, mas, 

se for a fundo, ele faz essa declaração. Atribuo isso ao desconhecimento de nós mesmos, 

porque, mesmo pra mim, que sou médico, se eu tivesse que fazer o transplante do 

coração, não tenho certeza se não pensaria alguma coisa meio fora da lógica médica”. 

(Matheus – Médico). 

“Certa vez, um médico me disse que um paciente jovem estava com o coração 

endurecido; pensei, logo, do ponto de vista psicossomático: mas como endureceu o 

coração? Mas qual emoção esse paciente teve para endurecer seu coração? (Ester – 

Psicóloga). 

 

Representações psicológicas do órgão transplantado 

 

Segundo Schopenhauer (2001), o mundo é minha representação, esta proposição 

é uma verdade para todo ser vivo e pensante. 

Por representações mentais, entre teorias filosóficas, psicológicas e 

neurobiológicas da mente, entendem-se ideias, conceitos, categorias, imagens internas e 

fantasias, enfim, são aqueles eventos mentais que estabelecem uma certa concepção de 

“coisas” ou significados. (Araújo, 2003) 

Para Laplanche, Pontalis e Tamen (1988), representação é o termo clássico em 

Filosofia e Psicologia para designar "aquilo que se representa, o que forma o conteúdo 

concreto de um ato de pensamento, e em especial, a reprodução de uma percepção 

anterior".  

No que concerne a fantasias, Isaacs (1948) afirma que estas são tão reais e 

importantes quanto qualquer realidade externa e, muitas vezes, são como a realidade 

psíquica. Em seu célebre estudo, Isaacs (1948) postulou que o mundo interno da mente 

possui uma realidade contínua e viva que lhe é propícia, com suas leis e características 

dinâmicas diferentes do mundo externo. (Segal, 1957; 1978; 1993) nos lembra  que o  

interjogo entre a fantasia e a realidade molda nossa visão do mundo e nossa 

personalidade. 
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Um transplante de órgãos acontece em alguém que transporta consigo uma 

história pessoal preenchida com memórias, sentimentos, pensamentos, gostos, cheiros, 

enfim, com uma identidade. A representação cognitiva e fantasmática dos órgãos internos 

adquire, no transplante, uma dinâmica de aceitação-rejeição bio-psicológica (Tavares, 

2004); Rossi, 2007) 

Um estudo sistemático envolvendo 722 receptores de transplante de coração, 

pulmão, fígado e rins revelou que apenas 62% consideraram o órgão recebido como 

sendo seu próprio órgão e fazendo parte do seu corpo, mais de 37 % afirmaram que o 

transplante foi considerado como um órgão externo que faz parte do corpo do 

transplantado e finalmente, para 1%, o enxerto foi recebido como um órgão externo que 

não fazia parte do corpo do receptor. Este estudo aponta, ainda, que as características 

dos doadores eram vistas como relevantes por vários destinatários: 21% disseram que iria 

causar estresse emocional se o doador fosse um homossexual, 21% ficariam 

preocupados se o doador fosse criminoso, e 24% ficariam abalados nos casos envolvidos 

por uma história de suicídio. (Schlitt et al., 1999) 

Sanner (2001) e Goetzmann (2004) relataram resultados similares. Em sua 

amostra de 69 membros do serviço público na Suécia, Sanner identificou que 30% das 

respostas foram negativas em relação à ideia de doação de órgãos. Este grupo se refere 

a preocupações e influências psicológicas de contaminação pelo órgão transplantado. 

Goetzmann, em um relato de caso detalhado de um homem de 48 anos, receptor de 

transplante de pulmão, descreveu sempre presente a natureza do doador na vida do 

paciente, principalmente como uma força benevolente, mas com potencial para se tornar 

destrutivo ou perseguidor. 

O professor Hood (2010), neurocientista na Universidade de Bristol, na Inglaterra, 

testou os efeitos do (contágio moral), informação da moral de um potencial doador em 

vinte estudantes de medicina, que responderam à pergunta imaginando que 

necessitavam de um transplante de coração. Os estudantes viram fotos de pessoas 

estranhas e deram notas sobre quão satisfeitos ficariam de receber o órgão daquela 

pessoa. Posteriormente, após receber informações pessoais sobre a pessoa da foto, 

responderam novamente. Os resultados mostraram que a frequência das notas baixas 

aumentou muito quando a pessoa da foto era descrita como má. Nos casos em que a 

pessoa era descrita como boa, as avaliações eram melhores. O que chamou a atenção 

neste estudo foi que a Avaliação mais negativa se deu quanto a receber o coração de um 

assassino. Hood afirma que muitos de seus pacientes acreditam ter adquirido 
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características do doador após um transplante de órgãos, inclusive memórias e 

experiências. 

De acordo com este autor, “Essa pesquisa explica porquê as pessoas rejeitam o 

coração de um assassino”, afirma Hood. “Basicamente, elas acreditam que, de algum 

modo, vão adquirir características do doador.” 

A psicóloga Ester traz à tona questões interessantes no que concerne à perda do 

órgão antigo e da assimilação do “pedaço” novo, e Miguel, receptor cardíaco, comenta a 

sensação de estar vivo com um coração de quem já morreu.  

“Pensar no transplante, tirar um órgão seu, receber de outro... e o que fazem com o 

seu? Receber de outro, pois o seu está ruim; no final das contas acho ruim, algo 

extremamente difícil de pensar. Acredito, que, cada vez mais, as pessoas querem saber 

quem foi o doador; marcar o simbólico, saber que pedaço de fora que colocaram nele.”. 

(Ester- Psicóloga) 

“Outra coisa me impressionava quando soube que para viver teria de ter o coração 

de alguém que já morreu dentro de mim.” (Miguel, transplantado há 14 anos). 

 

Incorporação, introjeção e projeção no transplante de órgãos  

 

A ideia de absorver memórias e comportamento de alguém, ter parte de outro 

corpo dentro de si, está presente em muitas culturas primitivas. As tribos canibais, 

espalhadas ao redor do globo, carregavam em seus rituais exatamente este conceito. 

Estes povos acreditavam que a coragem e a força do inimigo passariam a ser daquele 

que ingerisse parte da carne do derrotado. (Marlar et al., 2000) 

Em Totem e Tabu, Freud (1912) descreve uma série de tabus pertencentes à 

cultura primitiva da Polinésia, Melanésia, Havaí, África Oriental, Índia, Austrália, Colômbia, 

Paraguai, entre outros, demonstrando que do Oriente ao Ocidente vamos encontrar a 

influência destes tabus primitivos. Segundo Freud é possível identificar, principalmente os 

tabus relacionados ao possível contágio que era transmitido por quem cuida do corpo e os 

relacionados ao medo do espirito ou alma daquele que morreu. A explicação sobre esse 

temor é dada por Freud (1912), que encontrou na essência do tabu o medo dos 

demônios. Ao morrer, o parente amado transforma-se no demônio, tornando-se hostil e 

perverso. Freud (1912) justifica que, sendo a morte o maior dos infortúnios, a “alma” fica 
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insatisfeita, tornando-se vingativa e mal-humorada, tem inveja dos vivos e deseja a 

companhia dos amigos. 

Alguns autores pensam na incorporação de partes do corpo, como a reconstrução 

da identidade incorporada, de forma moral e espiritual. (Mckenny, 1999; Lock, 2002; 

Sanner, 2006) 

Para a psicanálise, o intercâmbio entre o sujeito e a realidade externa é pensado, 

desde o início, em termos da percepção, que é produzida pelo sistema perceptivo do 

aparelho psíquico e dos mecanismos mentais de introjeção e projeção – sendo o 

psiquismo concebido como uma dinâmica de representações. 

Freud usou o conceito de incorporação, em 1915, para designar o processo pelo 

qual o sujeito, de modo mais ou menos fantasmático, introduz e conserva um objeto no 

interior de seu corpo. Incorporar, para Freud, é um alvo pulsional, em especial, no que se 

refere à atividade bucal e à ingestão de alimentos; não se limita, contudo, à oralidade: há 

incorporação pela pele, pela respiração, pela visão e pela audição; há incorporação anal, 

uma vez que a cavidade retal é equivalente à boca, e também incorporação genital, pela 

retenção do pênis. Seja como for, é o interior do corpo que é visado, com três finalidades: 

1. Dar-se prazer pela introdução de um objeto em si; 2. Destruir o objeto; 3. Assimilar as 

qualidades do objeto.  

Freud assinala, em seção acrescentada em 1915 ao texto “Três ensaios sobre a 

teoria sexual”, de 1905: “Uma primeira organização sexual é a oral ou, se preferem, 

canibalística. A atividade sexual ainda não se separou da nutrição, não se diferenciaram 

os postos dentro dela. O objeto de uma atividade é também o da outra; a meta sexual 

consiste na incorporação do objeto, o paradigma do que mais tarde, na qualidade de 

identificação, desempenhará papel psíquico tão importante.” (Freud, 1905; 1915). 

Melanie Klein, por sua vez, pelo fato de entender que as relações iniciais já se dão 

com objetos externos, postula a ideia de que a introjeção e seu contraponto, a projeção, 

estão presentes desde o início da vida. No pensamento de Klein, a noção de incorporação 

foi abarcada pela de introjeção. Se a incorporação, em Freud, ainda apontava para o 

interior de um corpo substancial, Klein eliminou o corpo concreto e o considera tão 

somente em termos de mecanismos mentais e de fantasia. No Dicionário do pensamento 

kleiniano, consta que a incorporação, na obra da autora, refere-se à fantasia da absorção 

corporal de um objeto, que é subsequentemente sentido como fisicamente presente 

dentro do corpo, ocupando espaço e sendo ativo lá. (Hinshelwood, 1992) 
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As narrativas orais da nutricionista Maria e da fisioterapeuta Rute, somadas a 

várias narrativas de receptores cardíacos abaixo, lançam questionamentos relacionados à 

incorporação do novo órgão. 

“Se me colocar no lugar do paciente e ficar imaginando que recebi o coração de 

uma outra pessoa...quem é essa pessoa? Quem era? Como ela era? O que ela sentia? 

Será que alguma dessas características dela, de repente... sei lá?... O órgão que a gente 

tenta separar?”. (Maria – Nutricionista) 

“Por exemplo, se a pessoa recebe o coração de alguém estressado, será que isso, 

fisiologicamente, não vai trazer complicações pra ela? É uma dúvida que tenho; até que 

ponto a parte psicológica não fica alterada... Ela deve questionar de quem é o coração 

que recebeu, como que era a vida dessa pessoa.” (Rute – Fisioterapeuta) 

“Sempre me lembro de que carrego no peito o coração de outra pessoa. Deito na 

cama e penso: puxa vida, estou com o coração de outra pessoa, o que será que ela fazia, 

como era sua família, que tipo de vida viviam?” (Almir, transplantado há 17 anos). 

“E a maior parte das perguntas é se muda alguma coisa dentro da gente, porque se 

está recebendo no corpo um órgão estranho.” (Murilo, transplantado há 15 anos) 

“Assim, perdi o medo de que se trocasse o coração, iria trocar o sentimento. Iria 

gostar e pensar na outra família. Na verdade, o sentimento não mudou, mas alguma coisa 

mudou.” (Beatriz, transplantado há 14 anos) 

No contexto do transplante de órgãos, que é uma forma concreta de incorporação, 

a associação de alimentos (incorporação oral) e ingestão, é próxima. A crença em “Você 

é o que você come", no sentido de adquirir os atributos de alimentos ingeridos, não é 

incomum. Isso tem o mesmo apelo intuitivo como na analogia da lei de contágio, segundo 

alguns autores (Rozin, Millman e Nemeroff, 1986). Esta lei estabelece que coisas que 

tenham estado em contato umas com outras ou ter pertencido juntas, podem influenciar 

umas às outras através da transferência de suas propriedades em uma "essência". Tal 

contaminação permanece mesmo quando o contato físico tenha cessado. A regra é: uma 

vez em contato, sempre em contato. “Você é o que você come”, pode ser considerada 

como um derivado da lei do contágio. Nesta lógica, torna-se curioso entender que, para 

receber um órgão de outra pessoa, pode-se evocar as mesmas ideias e sentimentos.  

A pessoa transplantada obriga-se, por necessidade, à construção de uma imagem 

daquele que foi seu doador. Tavares (2004) nos lembra que, em receptores de doador 

cadáver, o anonimato obrigatório sobre a doação obriga o paciente a uma representação 
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imaginária do novo órgão e do doador. No que concerne à identificação, é mais fácil 

limitar uma pessoa claramente identificada e concreta, - o doador vivo-, que um doador 

anônimo, em que o campo está aberto para a fantasia. Alguns estudos comentam que a 

operação com o doador vivo, por ser planejada, se torna menos dramática que a cirurgia 

de doador cadáver para os receptores, em função desta ocorrer de repente. (Fox, 1970; 

Fox e Swazey, 1978; Simmons, Marine e Simmons, 1987) 

Tavares (2004) descreve as várias estratégias utilizadas para a assimilação do 

enxerto em receptores cadáver. O primeiro ponto a ser considerado corresponde ao 

anonimato do doador, pois receiam que as características do outro sejam potencialmente 

perigosas para a própria identidade do receptor. Um outro, seria a apropriação do órgão 

doado. Este ítem estaria ligado à ideia de que o órgão deixa de ser propriedade de 

alguém para ser do próprio receptor, sendo incorporado por este, fundindo-se, 

psicologicamente, no todo do indivíduo. E, por fim, podemos citar a desvalorização da 

doação. Em alguns casos, parece existir a necessidade de transformar em banal e 

corriqueira a forma grandiosa e quase heroica com que mais frequentemente é tida a 

doação. Neste sentido, seria uma forma de saldar uma dívida, de fazer descer do 

pedestal o ato da doação.  

 

Pensamento mágico no transplante  

 

Se o órgão não é apenas visto como uma peça de reposição, mas também tem 

qualidades mágicas, então o receptor de transplante deve integrar o novo órgão, 

tornando-se parte do outro indivíduo. 

A paciente Beatriz comenta sua preocupação de como seria receber o coração 

transplantado. Mesmo após a explicação médica de que o comandante é o cérebro, 

Beatriz se mantem na dúvida quanto ao receber o enxerto novo. 

“Eu sempre queria saber como seria o transplante, como seria viver com o coração 

de outra pessoa. Porque a gente diz: eu te amo de coração, te amo do fundo do meu 

coração. Comecei a ficar preocupada quando me falaram sobre o transplante. E se eu 

deixar de amar a família de quem gosto tanto. E os médicos me tranquilizavam explicando 

que não tinha nada a ver, que quem nos comanda é o cérebro. Mesmo assim, eu 

mantinha uma pontinha de preocupação.” (Beatriz, transplantada há 14 anos) 
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Triffaux et al., (2001); Inspector, Kutz e David (2004) concluíram que pessoas 

submetidas ao Transplante Cardíaco (TC), apresentam pensamento mágico e fantasias a 

respeito do órgão, devido ao significado simbólico do coração e ao estresse que perdura 

por todo o processo pós-TC. Pensamentos mágicos podem fornecer alguma proteção 

contra o desconforto, incerteza e medo, que pode ser induzida por eventos aleatórios, que 

são outra forma de causa e difícil de gerir desconhecida. Freud usou o termo "processo 

primário" para esta forma de pensar e destacou a importância contínua de fontes, tais 

como os mitos e contos de fadas. (Freud, 1912) 

E, embora seja comumente assumido o uso da lógica e o raciocínio causal com 

base científica, a evidência parece mostrar que a crença em fenômenos mágicos continua 

generalizada (Subbotsky e Quinteros, 2002; Pronin et al., 2006). Ao invés de adotar uma 

ou outra, as pessoas elegem tanto o científico quanto o mágico, dependendo das 

circunstâncias, com explicações mágicas, sendo mais comum em momentos de perigo ou 

medo (Padgett e Jorgenson, 1982; Zusne e Jones, 1989; Nemeroff e Rozin, 2000). 

O transplante, por ser um procedimento médico moderno de alta complexidade, por 

vezes possui explicações que parecem desafiar o senso comum. Se pensarmos no 

transplante cardíaco em que o órgão transplantado sempre é ofertado pelo doador 

falecido, torna-se importante pensar que, quase universalmente, a mutilação de um corpo 

é levada muito a sério, e bate em medos e superstições sobre o poder dos mortos 

(Richardson, 1996), e em crenças de que a identidade de uma pessoa permanece com o 

corpo por algum tempo, mesmo após a morte física. (Sque, Payne e Macleod Clark, 2006) 

Rafaela transplantada há 9 anos traz um fato inusitado, de que após o transplante 

cardíaco teria se tornado um fantasma para alguns conhecidos. “Porque no interior do 

nordeste, as coisas ocorrem muito devagar. Houve pessoas que pensaram que eu era um 

fantasma. A gente que já se acostumou nestes locais mais avançados compreende mais 

facilmente. Mas lá, demoram mais para entender. Muitos nem se aproximavam de mim, 

dizendo que eu não existia. Que era uma morta-viva. E eu lhes dizia: Mas eu estou aqui, o 

coração está batendo.”  

 

Culpa e gratidão no processo do transplante cardíaco 

 

Entre aqueles que constroem a representação do doador pela sua simbolização, o 

processo de elaboração da imagem do doador é o gerador de dois sentimentos principais, 
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culpa e gratidão (Sanner, 2003; Tavares, 2004). A culpa e a gratidão surgem, por vezes, 

em conjunto uma com a outra, como dois extremos de um eixo evolutivo. A primeira 

advém da fantasia de haver danificado o objeto amado, através do desejo inconsciente da 

sua morte, considerando-se o receptor cadáver. Neste caso, o doador precisou morrer 

para que a vida do receptor prossiga. Existe um pensamento mágico nesta interface, do 

desejo inconsciente ter-se transformado em realidade; como consequência, é como se a 

pessoa transplantada se sentisse responsável por essa morte, que de certa forma, é um 

sentimento que não cede à prova da realidade, visto que o doador por definição científica 

se encontra em morte cerebral anteriormente à remoção dos órgãos. 

Tais aspectos são evidenciados nas citações de pacientes e profissionais, como 

pode-se constatar a seguir. 

Para a psicóloga Ester, conhecer o doador ou família seria herdar um sentimento 

de culpa. “Quem é psicólogo tem muitas fantasias, a emoção está na cabeça. Se fosse eu 

a transplantada, não iria querer conhecer a família. Conhecer o doador, herdar um peso 

comigo da vida dele, carregar um pouco daquela pessoa, parece que tem um sentido de 

culpa.” (Ester – Psicóloga) 

“Morrer e dar vida para um outro. É uma coisa tão grande! E pensar que por um 

lado estou viva, por outro foi necessário que uma pessoa morresse para que eu pudesse 

estar aqui, tenho de dar muito valor a isso.” (Lívia, transplantada há 3 anos)  

“Tinha hora que eu pensava em desistir. Desistir porque sabia que tinha de morrer 

alguém para que eu pudesse viver.” (Bernardo, transplantado há 8 anos)   

“Lembro-me que fui chorando para o centro cirúrgico. O médico me perguntou se 

eu estava chorando de alegria e eu respondi que sim. Mas não era verdade. Eu estava 

chorando de tristeza porque uma pessoa teve de morrer para que eu vivesse.” (Bernardo, 

transplantado há 8 anos) 

“Nem me lembro que este coração foi de outra pessoa. Tenho dó do doador, por ter 

perdido a vida. Tenho um pouco de curiosidade em conhecer a sua família, mas também 

tenho um pouco de medo de ir atrás disso.” (Arthur, transplantado há 2 anos)  

 “O que os olhos não veem o coração não sente. Não tive nenhuma curiosidade em 

saber quem foi o doador. Na época me disseram que não era permitido saber nada do 

doador, nem sobre sua família.” (Yasmim, transplantada há 13 anos) 
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Alguns achados apontam para a questão da culpa na assimilação do enxerto, 

(Eisendrath, 1970; Sanner, 2003; Tavares, 2004), fato que se tornou presente nas 

narrativas citadas anteriormente. 

Nos estudos de Sanner (2003) com transplante de rim, fígado e coração, houve a 

presença de culpa entre 11 receptores renais com doador vivo e 12 receptores de 

cadáver. No primeiro grupo, os receptores sentiram-se culpados por deixar seus doadores 

com risco de se tornarem doentes no futuro; entretanto, estes sentiram que estariam 

insultando os doadores na recusa da oferta extraordinária. Para os receptores de cadáver, 

os informantes reconheceram que, durante o longo período de espera do enxerto, 

desejaram a morte de uma pessoa com o rim apropriado; mas, ao acontecer o 

transplante, disseram que era difícil não pensar que eles causaram a morte do doador, 

um tipo de pensar mágico segundo a autora. Além disso, metade destes receptores sentiu 

que o doador sacrificou sua vida para salvá-los. 

Em uma série de pacientes transplantados neste estudo, a culpa também foi, por 

vezes, expressa em relação à mutilação do corpo do doador, e alguns reconheceram o 

medo de que a família do doador iria acusá-los de ter sobrevivido às custas do doador 

(Sanner, 2003). 

 
Gratidão no transplante cardíaco  

 

Entre aqueles que constroem a representação do doador, sentimentos de alegria e 

gratidão são utilizados de forma frequente. (Muslin, 1971; Mai, 1986; Sanner, 2003; Rossi, 

2007) 

Um estudo que envolveu 40 pacientes receptores renais avaliados, num intervalo 

de seis meses, no Akdeniz University, relata que 98% destes pacientes (n=39) destacam 

a gratidão por seu doador. Alguns destes receptores utilizaram expressões como “o rim 

novo como salvador”, “uma segunda chance” e “começando a vida outra vez” (Buldukoglu 

et al., 2005). O mesmo grupo detecta a existência diminuta de trabalhos, que visam a 

entender estes sentimentos no pós-operatório imediato ou a longo prazo. 

Outro estudo realizado no serviço de saúde mental da Suécia, com 35 receptores 

de coração e rim acompanhados durante dois anos, revela que os receptores de rim de 

cadáver usam como forma de expressar sua gratidão e reembolsar simbolicamente o 

presente recebido, iluminar uma vela para o doador em eventos especiais; esse seria um 



114 

 

 

esforço para honrar o defunto que, segundo a autora, cabe bem nos rituais para os 

mortos. (Sanner, 2003) 

A gratidão está presente nas citações apresentadas nos próximos parágrafos 

sendo característica marcante na fala de profissionais e pacientes:  

 “Tenho pacientes que andam com recorte do jornal na carteira, falando do 

benfeitor, do anjo da guarda que doou o coração.” (Paulo – Médico) 

“Rezei para o rapaz – dizem que o doador foi um rapaz – e pedi a Deus que lhe 

reservasse um bom lugar porque, afinal de contas, não foi por minha culpa que ele 

morreu. Nem foi culpa dele ou do médico. Acho que foi o destino, Deus, que reservou 

este coração para mim.” (Gabriel, transplantado há 18 anos) 

“Estou tão bem com o coração de outra pessoa que nem penso nisto. É como se 

eu estivesse vivendo com o coração com que eu nasci.” (Samuel, transplantado há 16 

anos) 

 “Sei que há pessoas que pensam que para eles viverem alguém teve de morrer. 

Mas eu não levei para esse lado. Não pensei nisso. Porque eu sou uma pessoa prática. 

De qualquer maneira, assim que pude andar, fui à missa no domingo e rezei um terço 

pela família do doador.” (Gustavo, transplantado há 8 anos) 

“Viver com o coração de outra pessoa foi uma bênção de Deus para mim. Ele teve 

de recolher a outra pessoa, mas me disse: Você vai ficar aí, por enquanto, então 

aproveite. Aproveite e faça o melhor porque estou lhe dando outra chance.” (Nicolas, 

transplantado há 17 anos) 

 

Curiosidade em saber se o coração transplantado muda ou não a personalidade 

 

Constatamos nas histórias orais contadas pelos receptores do transplante cardíaco 

a dúvida e curiosidade em saber se o coração muda a personalidade, evidenciadas na 

próxima sequência: 

 “Eles perguntavam se tinha mudado meu sentimento. Falei Não, não mudou nada 

de sentimento.” (Leticia, transplantada há 12 anos) 

Davi, por sua vez, após 20 anos de transplante, relata ter se acostumado com o 

novo órgão e que este tornou-se seu: 
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“Hoje, acho muito bom estar vivendo com o coração de outra pessoa. Acostumei-

me a isso. No começo, tive algum receio. Como seria viver com um órgão de outra 

pessoa? Mas, com o tempo, percebi que nada mudou. Continuo sendo a mesma pessoa. 

Agora este coração está comigo, então é meu. É um direito que adquiri”. (Davi, 

transplantado há 20 anos) 

Para os familiares de Lorena houve mudança na personalidade após transplante 

cardíaco:  

“Meus familiares chegaram a se queixar que mudei, que pós o transplante fiquei 

mais fria.” (Lorena, transplantada há 7 anos). 

Sophia, por sua vez considera não ter mudado após transplante, porém, 

curiosamente ao desenrolar a entrevista, transfere às pessoas à sua volta, o direito de 

falar se ela mudou ou não, e ela mesma fica em dúvida, mesmo de posse do novo 

coração. E finalmente, coloca o coração como um músculo como outro qualquer: 

“Ter o coração de outra pessoa dentro de você é, de um modo geral, a mesma 

coisa de quando era o meu. As pessoas acham que a gente muda. Para mim não mudou 

nada, eu acho que não. Não sei se as pessoas em volta que me conhecem bem podem 

falar. Coração... é um músculo como outro qualquer.” (Sophia, transplantada há 15 anos) 

Caio menciona as dúvidas em receber o coração transplantado alheio e 

curiosidade em saber o que a família do doador estaria pensando, mas diz que com o 

tempo se acostuma com o transplante como coisa comum. 

“Os amigos da gente falam assim: esse seu coração mudou muito, o que é que 

aconteceu?; pois é, a gente no início fica assim, numa dúvida com aquilo, né, depois você 

acostuma, vira coisa normal. No princípio, você fica pensando, eu com um coração alheio, 

quem será, será que dá certo, família, o que será que a família tá pensando, mas, depois 

vai acostumando com aquilo... sei lá, fica uma coisa comum.” (Caio, transplantado há 11 

anos) 

“Uma amiga minha perguntou assim: se a gente continua gostando do mesmo jeito 

das pessoas e familiares e se é o coração mesmo que gosta? Respondo não é o coração, 

é a cabeça né?” (Yuri, transplantado há 12 anos) 

Para Lívia, ir para o transplante é como se fosse em direção ao desconhecido, e no 

pós-transplante começam a emergir curiosidades do doador. 
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“A realidade é essa, você vai para o transplante como se fosse em direção ao 

desconhecido e, quando você retorna, percebe que é a mesma pessoa. Então, você não 

tem aquela sensação de que te trocaram o órgão. Somente depois, aos poucos, é que 

comecei a ter curiosidade de saber de quem era o coração, quem era o doador.” (Lívia, 

transplantada há 3 anos) 

Autores do transplante consideram que alguns povos sentem que sua 

personalidade, comportamento ou atitude mudaram, porque receberam em seu corpo 

uma representação simbólica do doador e, consequentemente, o receptor se identifica 

com traços fantasiados do doador (Castelnuovo, T., 1981; Sanner, 2003). 

Sanner (2003); San Gregorio, Rodríguez e Galán Rodríguez (2005) comentam que 

os receptores apresentam pensamentos diversos e fantasia em relação aos seus 

doadores. Receptores de órgão de doadores cadáver fantasiam sobre características 

físicas e psicológicas, como idade, gênero, raça, gostos musicais, entre outras, como 

forma de assimilação do novo enxerto. Os provenientes de doador vivo podem 

estabelecer relações conflitivas entre doador e receptor. 

Em consonância com a ideia sobre a transferência de aspectos da personalidade 

do doador em conjunto com o órgão Basch, (1973); Callender et al., (1982)  destacam que 

a maioria dos pacientes parecem ansiosos para saber sobre o sexo e idade dos 

doadores. Tabler e Frierson (1990) descrevem pacientes perguntando se o doador era 

promíscuo, gay, homo ou bissexual, excessivamente masculino ou feminino, ou se sofria 

com algum tipo de disfunção sexual. 

Sanner (2003) descreve a influência do doador no processo de assimilação do 

novo enxerto entre receptores. Segundo seus achados, o órgão recebido transfere traços 

do doador ao receptor. Alguns pacientes comentaram que seus comportamentos estavam 

sendo influenciados claramente por seus doadores, como o de se tornarem mais 

tolerantes e bondosos. Neste mesmo estudo, informantes masculinos tiveram 

pensamentos de se tornar mais afeminados por ter recebido o órgão de uma mulher e 

50% (n=174) destes receptores preferiam um doador do mesmo sexo. No presente 

estudo, uma receptora comentou que esperou que seu doador fosse também uma mulher, 

pois, segundo ela, seria difícil viver com os traços masculinos tradicionais. 

Estudos (San Gregorio, Rodríguez e Galán Rodríguez, 2005) relatam que alguns 

transplantados têm dificuldades para integrar psicologicamente o novo órgão em seu 
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corpo, de tal forma que percebem o órgão como um corpo estranho. (House e Thompson, 

1988; Kaba, Thompson e Burnard, 2000) 

Este problema já foi detectado em estudos anteriores como Síndrome de 

Frankenstein (Dubovsky, Metzner e Warner, 1979). Esta denominação ocorreu devido à 

reação de um homem 38 anos que, ao receber o enxerto de uma mulher, durante o pós-

operatório, experimenta uma grave crise de identidade, sentindo-se, em parte, uma 

mulher. 

Waldby (2002) refere-se a casos em que o órgão torna-se personificado na medida 

que os destinatários se preocupam com a presença do novo órgão em sí e que, de 

alguma forma, afeta sua auto percepção. Ela observa o caso de um homem Africano que 

se sentiu desconfiado de pessoas brancas e apresentou preocupação de que seu órgão 

transplantado, que veio de um doador branco, o rejeitaria e, portanto, seria incompatível 

com a sua identidade. 

Na mesma direção, Frierson e Lippmann (1987) informou que os pacientes 

transplantados cardíacos muitas vezes temem que vão assumir algumas características 

do doador falecido. Este autor relata nos seus achados um receptor preocupado com o 

desenvolvimento de características de suicídio após saber que seu coração tinha vindo de 

uma pessoa que havia cometido suicídio.  

Algumas dessas preocupações são comentadas nos depoimentos dos profissionais 

e pacientes relatados a seguir: 

“Vemos que as pessoas têm muita preocupação se o doador era homem ou 

mulher, se torcia pelo time de futebol A ou B, se vai mudar o comportamento depois de 

transplantar”. (Matheus – Médico) 

Na visão do transplantador Matheus, há diferenças entre receber o órgão de um 

homem e de uma mulher. 

“Percebo uma diferença marcante entre o homem e a mulher, até mesmo porque 

existe diferença normal de percepção entre eles. A mulher nunca tem preocupação se vai 

receber um órgão de homem ou de mulher. O homem tem!” (Matheus – Médico) 

Na opinião de Matheus, clinicamente o doador ideal seria o homem e o receptor a 

mulher. “Temos que pensar como transplantador e verificar qual o doador ideal. 

Clinicamente, é o doador homem, porque o coração tem massa muscular maior, trabalha 

melhor no pós-operatório. Quanto à mulher, não é ideal, porque o coração é mais frágil, 

menor, tem menos músculo, não tem o desempenho hemodinâmico como bomba tão bom 
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quanto do homem; isso se explica porque a mulher tem uma superfície corporal menor, os 

vasos são menores. Por outro lado, o receptor ideal, teoricamente, seria mulher, porque 

ela é menor, sempre recebe um órgão maior. Geralmente, a mulher se cuida mais, é mais 

obediente, mais aderente, tem uma maior preocupação com o transplante.” (Matheus – 

Médico) 

Paulo por sua vez destaca o aspecto místico no transplante cardíaco e o 

preconceito entre homens no recebimento do coração de uma mulher.  

“Existe certo preconceito entre os homens, por exemplo, em saber que receberam 

um coração de mulher. Estamos trabalhando com células-tronco, que são retiradas da 

medula óssea e injetadas no coração. Se fizermos uma biópsia, ou se o indivíduo falecer 

e fizermos uma autópsia, veremos células integradas, o coração que tinha células XX 

agora tem XY integradas. Então, com o órgão transplantado, não poderia também 

acontecer isso? Há um aspecto místico nisso tudo que não sabemos explicar.” (Paulo – 

Médico) 

O Dr. Benjamin Bunzel, do departamento de cirurgia do Hospital da Universidade 

de Viena, estudou o impacto de transplantes cardíacos na personalidade de receptores.  

Para obter informações e saber se os pacientes transplantados sentem mudança na 

personalidade após receberem o coração doado, 47 pacientes transplantados, durante 

um período de 2 anos, foram convidados para uma entrevista. Três grupos de pacientes 

foram identificados da seguinte forma: 79 % afirmaram que sua personalidade não mudou 

no pós-operatório. Os achados desta pesquisa mostraram como mudança psíquica, 

reações de defesa e negação em massa, principalmente quando os entrevistados 

ofereciam como resposta uma rápida mudança de assunto relacionado se há ou não 

mudança psíquica no transplante, ou quando estes consideravam a pergunta como 

ridícula. Quinze por cento desta mesma amostra, afirmaram que sua personalidade tinha 

realmente mudado, não por causa do órgão doado, mas devido ao evento fatal do 

transplante. Porém, seis por cento (três pacientes) relataram uma nítida mudança de 

personalidade devido a seus novos corações. (Bunzel et al., 1992) indo ao encontro das 

narrativas de Maria e Rebeca. 

“Considero complicado tanto o aspecto mecânico da cirurgia, quanto o 

procedimento em si, que mexe um pouco com a fantasia, tanto do paciente como dos 

profissionais. Nunca conversei com nenhum paciente sobre isso, mas assim, de todos os 

colegas que estão em volta, sempre sai algumas histórias, como a copeira que relatou 

que essa paciente estava meio ríspida:  nossa, ela era tão boazinha antes do transplante, 
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será que esse coração que ela recebeu era de uma pessoa ruim? Porque ela ficou tão 

diferente de repente?” (Maria – Nutricionista) 

“Como o paciente vai receber e aceitar o desconhecido? Alguns chegam a nos 

falar: terei os mesmos sentimentos como sentia antes?” (Rebeca – Enfermeira) 

Após o transplante do coração muitos dos entrevistados lembraram os 

questionamentos dos amigos e parentes se o coração recebido teria mudado sua 

personalidade.  

“Meus amigos me perguntam; mas você, é a mesma coisa? Não muda nada? O 

que mudou no seu sentimento?” (Théo, transplantado há 14 anos) 

Lorenzo transplantado há 15 anos comenta: “As pessoas às vezes perguntam: 

“Como é viver com o coração de outra pessoa?” Mas isso nunca passou pela minha 

cabeça dizer que: ah, eu tenho coração de outra pessoa. Talvez no começo, eu possa ter 

pensado isso, mas depois foi muito rápido. É agora, eu o sinto como se ele sempre 

tivesse sido meu mesmo.”. 

No caso de Leonardo, transplantado há 10 anos, os questionamentos acerca da 

mudança na personalidade após troca do coração são diretos e curiosos, principalmente 

no campo do amor.  

“As pessoas têm muita curiosidade acerca de nós, transplantados, e sempre me 

perguntam como me sinto. Mas o que mais acho engraçado é quando me questionam 

acerca do amor. Sempre alguém pergunta: você namorava sua esposa antes do 

transplante, como ficou depois que você mudou de coração, continuou gostando dela?” 

(Leonardo, transplantado há 10 anos) 

E Leonardo, por sua vez, responde que o coração é semelhante a um órgão 

qualquer como pulmão, rins e cérebro.    

“Eu sempre respondo que o coração é um órgão. Não se deixa de amar as 

pessoas por que se muda de coração. Se fosse assim eu não iria querer mais ver a minha 

família porque é outro coração que está no meu peito. As pessoas ainda têm a crença 

que o meu coração tem dono, meu coração é de fulano e ainda fazem muitas 

associações. Certo dia aconteceu algo engraçado. Eu e minha esposa estávamos em 

uma festa da Empresa e um rapaz que trabalha comigo perguntou: como é que você 

casou com ela? E eu lhe respondi: como assim, não entendi a pergunta, não entendi. 

Como casei com a minha esposa? Casei porque gosto dela. Ele insistiu: mas você não 

trocou o coração? Ah! Agora entendi, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O 
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coração, examinado friamente é um órgão como qualquer outro – o pulmão, o cérebro, os 

rins.” (Leonardo, transplantado há 10 anos) 

De forma semelhante a Leonardo, o paciente Almir relata: “Quando cheguei de 

volta em minha cidade despertei curiosidade nos conhecidos. As pessoas vinham me 

perguntar se eu estava sentindo alguma diferença e se meus sentimentos haviam 

mudado após o transplante cardíaco. Chegaram até a perguntar se eu continuava a 

gostar de minha mulher.” (Almir, transplantado há 17 anos) 

Sophia transplantada há 15 anos foi questionada se seu comportamento havia 

mudado e se suas memórias foram invadidas pelas lembranças do órgão recebido. 

“Todo mundo queria saber se você mudou seu comportamento. Se você lembra de 

coisa que você não sabia. Não existe isso. Nunca tive essa dúvida. Nunca pensei nisso. 

Não conhecia a mulher e nem a família dela. Não sei do que ela gostava. As coisas que 

eu gostava, continuo gostando. 

Cauã foi questionado por familiares e esposa na mudança de personalidade após 

transplante do coração e responde não saber, mas imediatamente responde que o 

comandante é o cérebro.   

“Quando fui para casa, os parentes ficavam na dúvida se eu ia longe. Perguntavam 

se não havia mudado nada, se eu estava igual,...Eu dizia que não sabia... Mas eu estava 

igual porque o cérebro é o mesmo, só o coração mudou. A minha esposa também tinha 

dúvida se eu iria ficar igual ou mudaria. Eu dizia para ela que estava a mesma coisa. Eu 

me sentia da mesma maneira”. (Cauã, transplantado há 14 anos) 

Heitor transplantado há 7 anos quando questionado na mudança da personalidade, 

dispara várias respostas/perguntas.  

“Ah, as pessoas me perguntam. E ai? Não mudou nada? Como é que é? Você é a 

mesma pessoa? Eles perguntam assim, eles acham que muda, mas realmente não muda, 

né? porque é o nosso cérebro, né? Nosso coração é apenas uma bomba, né?” (Heitor, 

transplantado há 7 anos) 

A curiosidade é tamanha que Samuel pergunta aos amigos e conhecidos da sua 

cidade se ele mudou após o transplante antes mesmo deles perguntarem. 

“Quando converso com as pessoas lá de Minas Gerais, meus antigos conhecidos, 

pergunto a eles o que eles acham sobre mim, se eu mudei em alguma coisa. Acho que 

pergunto isso a eles antes que eles me perguntem. Eles me respondem que não mudei 
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em nada, que estou do mesmo jeito que era antes da cirurgia. E eu concordo com eles”. 

(Samuel, transplantado há 16 anos)  

“Não me lembro que o coração que bate em meu peito seja de outra pessoa. Sinto 

que é meu mesmo. Sou a mesma pessoa de antes.” (Bernardo, transplantado há 8 anos) 

Em abril de 2008, os jornais Daily Mail, do Reino Unido, e uma reportagem do 

jornal americano Beaufort Gazette, relatam que, após um transplante de coração, Sonny 

Graham, da Georgia, se apaixonou pela esposa do seu doador e se casou com ela. Doze 

anos depois ele cometeu suicídio, da mesma forma que o seu doador havia cometido. 

Em outro artigo do Daily Mail, um homem chamado William Sheridan recebeu o 

coração de um artista que morreu em um acidente de carro, e, repentinamente, ele era 

capaz de produzir belos desenhos da vida selvagem e paisagens. 

A teoria, conhecida como "memória celular", uma crença de que aspectos 

psicológicos de um indivíduo são armazenados em tecidos orgânicos e podem ser 

transferidos para um receptor, foi tema de um livro escrito por Pearsall e inspirou ainda 

uma professora de dança (Silvia e Novak, 1999) a publicar um livro “A Voz do Coração”. 

Claire havia sido entrevistada por Pearsall e descreveu sua experiência de que após ter 

recebido o coração de um rapaz de 18 anos de idade, ela passou a gostar de cerveja, 

frango frito e pimenta verde, tudo o que ela não gostava antes, mas que seu doador 

gostava. (Silvia e Novak, 1999) 

Em uma matéria publicada no Integrative Medicine, o Dr. Paul Pearsall da 

Universidade do Havaí, e o Dr. Gary Schwartz e a Dra. Linda Russek da Universidade do 

Arizona discutiram 10 casos de transplante de coração ou coração-pulmão no qual os 

receptores relataram ter “mudanças na preferência por comida, música, arte, sexo, 

recreação, e carreira, assim como mudanças específicas de percepções de nomes e 

experiências sensoriais relacionadas aos doadores.” (Pearsall, Schwartz e Russek, 2000) 

Pearsall, Schwartz e Russek concluíram que é improvável que esses casos tenham 

acontecido por coincidência, e levantaram a hipótese de que isto seja por causa da 

memória celular, dando a entender que memórias e preferências podem ser armazenadas 

nas células. 

Apesar das pesquisas sobre a herança da personalidade dos doadores, vários 

especialistas em transplantes afirmam que ainda há pouca prova científica sobre esta 

relação. 
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Para a fisioterapeuta Rute “Só não concordo com algumas colocações, como, por 

exemplo, que o receptor se apaixonou pela pessoa que o doador era apaixonado.” 

Um destaque curioso foi mencionado pelo médico Paulo ao lembrar que o 

advogado de um paciente o procurou para defendê-lo de um coração transplantado 

bandido.  

“Tive um paciente que o advogado dele me procurou porque queria defendê-lo de 

uma maneira diferente: tinha assassinado um indivíduo que entrou como penetra numa 

festa da família; foi pedir para ele sair, e, então, o indivíduo esfaqueou-o, ele saiu, buscou 

uma arma e o matou. O advogado queria sustentar a seguinte defesa: recebeu o coração 

de um bandido, logo, o assassinato não é culpa dele.” (Paulo – Médico) 

O caso citado pelo médico Paulo, vindo da equipe de transplante, torna-se curioso: 

com o transplante o paciente teria mudado sua personalidade. 

“Citando outro caso, o do paciente Gerson, que estava internado no Hospital do 

Coração, entubado, sedado, inconsciente. Surgiu um coração, e ele não podia ser 

transplantado lá porque o convênio dele não autorizou; transferimos de ambulância ao 

Hospital São Paulo e transplantamos aqui. Era um caso terminal, que ninguém tinha muita 

esperança, e ele saiu vivo. Agitou na UTI, brigava com todo mundo; recebeu a visita da 

primeira mulher e, num desespero, me chamaram: “Doutor, você precisa dar alguma coisa 

pra ele, porque achava que tinha mudado a personalidade depois de receber o novo 

coração.””  (Paulo  Médico) 

Ironias e brincadeiras associadas á troca do coração com mudança de 

personalidade podem ser percebidas nas narrativas: 

“Nunca fico pensando no coração e nem me lembro que dentro de mim bate o 

coração de outra pessoa. Cheguei a brincar com minha esposa; no dia que eu 

transplantar não vou mais querer saber de você, de filho e de nada! Porque aí o coração 

vai ser outro, não saberei mais quem são vocês... Você não vai me achar nem para 

receber a pensão. Assim, quando ela veio me visitar e entrou na UTI de máscara – isso 

era preciso – eu lhe falei: quem é você? Ela me respondeu: sou aquela que está com seu 

talão de cheques.” (Gustavo, transplantado há 8 anos) 

“Existem alguns “famosos” pelas histórias, como o Mauro e o Salgado. Eu acho 

que era o Salgado... nos contou que trouxe a esposa para falar com o Dr. Dirceu porque 

ele tinha arrumado outras mulheres, que tinha trocado de coração, que a culpa era do 

coração...” (Murilo, transplantado há 15 anos) 
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Diversos autores indicam que pacientes que veem órgão doados como peças de 

reposição, fazem melhor pós-transplante; (Siminoff e Chillag, 1999; Shildrick, 2008; 

Vamos, 2010), apontam para evidências que indicam que os pacientes que veem órgãos 

doados como peças de reposição fazem melhor pós-transplante clinicamente e 

psicologicamente (pelo menos inicialmente) em termos de integração do órgão como 

parte de seu novo senso de self.  

Nestes casos, o órgão doente é aparentemente desfigurado, como que perdendo o 

seu valor emocional, para adquirir uma forma mecânico-funcional (Seabra Gomes e 

Machado Nunes, 1992). Com esta desfiguração, o transplante pode ser experienciado 

como uma substituição de uma bomba que funciona mal, por outra que funciona bem 

(Mai, 1993). 

Outros autores mencionam que os receptores cardíacos negam o impacto 

emocional de ter dentro de sí o órgão de outra pessoa como forma de defesas psíquicas 

para lidar com esse tipo de estresse (Mai, 1986; Kuhn et al., 1988; Shapiro e Kornfeld, 

1989; Shapiro, 1990), Algumas defesas psíquicas mencionadas pelos autores seriam a 

negação, despersonalização, verbalizadas pelos pacientes na expressão “só uma bomba” 

e repressão "Eu nunca penso sobre isso ". 

“Não, não muda nada. Eu sou normal. Alí é uma carne, ali é uma, é uma, como que 

fala? É uma bomba, que ta bombando sangue pra você viver.” (Théo, transplantado há14 

anos) 

Livia por sua vez declara não ter mudado a personalidade com o transplante e situa 

o coração como músculo, embora segundo ela o coração seja referido como amiguinho 

das emoções. 

“As pessoas se admiram e todos perguntam: mudou alguma coisa na sua vida? 

Não, não mudou nada e eu respondo sorrindo: não, o coração é músculo mesmo, posso 

garantir, tenho certeza. Mas ainda continuamos nos referindo a ele como o nosso 

amiguinho das emoções.” (Lívia, transplantada há 3 anos) 

Diante do exposto, podemos dizer que há uma ambivalência no significado do 

coração, tanto para os profissionais da área do transplante, quanto para os pacientes que 

recebem um novo órgão. 

Constatamos nas histórias orais contadas pelos receptores do transplante cardíaco 

e alguns integrantes da equipe, a dúvida e curiosidade em saber se o coração muda a 

personalidade, mesmo de posse de explicações cientificas.  
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Ao nos debruçarmos sobre as histórias orais de vida dos profissionais e pacientes, 

diríamos que fica em suspenso sempre algo que transcende a uma explicação biomédica 

e mecânica do transplante: notamos que há um certo medo ou receio em ser 

ridicularizado com outras explicações não oficiais, porém, entre a realidade e fantasia do 

transplante do coração, me sirvo de um dito popular em espanhol que traz um sentimento 

muito próximo — «No creo en brujas, pero que las hay, las hay». 
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Se queres suportar a vida prepara-te para a morte”  

Freud 

“Deves uma morte à natureza”  

Skakespeare 
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5.3 O transplante do coração como teatro e palco para se pensar a morte: narrativas 

orais da equipe interdisciplinar 

 

“Amanhã, e amanhã, e ainda amanhã 

Arrastam nesse passo o dia a dia 

Até o fim do tempo pré-notado. 

E todo ontem conduziu os tolos 

À via em pó da morte. Apaga, vela! 

A vida é só uma sombra: um mau ator 

Que grita e se debate pelo palco, 

Depois é esquecido; é uma história 

Que conta o idiota, todo som e fúria, 

Sem querer dizer nada.” 

(Shakespeare, 2010, p.566-567) 

 

Dos trágicos gregos a William Shakespeare, citado anteriormente, a literatura se 

articula intimamente à questão da morte. Se, para o dramaturgo inglês, devemos uma 

morte à natureza, no âmbito do cinema, o diretor sueco Ingmar Bergman, na sua obra 

prima ‘O sétimo selo’, filme da década de 50, se apresenta como um verdadeiro 

solavanco para uma cultura que vem negando ao homem, reiteradamente, a possibilidade 

de meditar sobre o próprio fim, utilizando, para isso, os mais distintos artifícios.  

O filme de Bergman (Bergman, 1957) se passa na Idade Média, século XII, período 

sob forte influência cristã. O cavaleiro cruzado Antonius Blok e seu fiel escudeiro Jons, 

acabam de retornar de uma campanha cruzada na Terra Santa para a Suécia, assolada 

pela peste. Logo de início, estão ambos a cavalo, quando o escudeiro interrompe a 

marcha com o intuito de pedir informações a um homem que parece sentado. Ao se dirigir 

ao suposto ‘vivo’, Jons se depara com a mórbida e gélida face do fim: o homem já não 

existia mais, estava morto.  

O diálogo que se segue é significativo. O tom da película, a partir de então, coloca, 

reiteradamente, a incontornável e melancólica eloquência da morte. Ela está presente em 
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todo o tempo e lugar, como, por exemplo, no momento no qual a personagem de face 

alva e manto negro se dirige a Antonius Block, o cavaleiro cruzado: 

A. BLOCK —Quem é você? 

MORTE—Eu sou a morte. 

A. BLOCK—Veio me buscar? 

MORTE —Tenho caminhado ao seu lado há muito tempo. 

A. BLOCK —Eu sei. 

MORTE—Está pronto? 

A. BLOCK—Meu corpo tem medo, eu não. 

A. BLOCK —Você joga xadrez, não? 

MORTE —Como sabe? 

A. BLOCK —Eu vi nos quadros. 

MORTE —Posso dizer que jogo muito bem. 

A. BLOCK —Você certamente não joga melhor do que eu.  

MORTE —Por que quer jogar comigo? 

A. BLOCK—Isto é problema meu.  

MORTE —Tudo bem. 

A. BLOCK—Minhas condições são as seguintes: você me deixa vivo enquanto eu resistir 

a você. Se eu conseguir um xeque-mate, você me poupa. 

Oscar Wilde dizia que a vida imita a arte muito mais que a arte imita a vida. Se o 

escritor irlandês está certo, não sabemos, porém, o médico Daniel, um de nossos 

narradores, menciona, de forma muito próxima, a jogada de mestre do transplante contra 

a morte: “A morte é sempre uma coisa certa, é igual a um ‘’não’’; não tem como escapar. 

O transplante é uma jogada de mestre em cima da morte. A morte te dá um xeque-mate e 

você joga em resposta com um transplante e diz: ‘’Você vai ter que me esperar mais 

anos, eu vou viver’’. É bom demais, é sofrido, mas é o homem.” (Daniel – Médico) 

Um ilustrativo diálogo realizado por Daniel ajuda a olhar os sentimentos 

ambivalentes envolvidos no momento da chegada do doador falecido, e a satisfação 

heroica no feito do transplante:  
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“Quando a equipe atende no hospital um paciente de transplante, se mobiliza de 

um jeito diferente para recebê-lo; há uma espécie de cuidados extras, que mistura 

vaidade dos médicos envolvidos pelo resultado, coisas do tipo: “fiz parte deste 

transplante!”  

“Em contrapartida, quando vem um doador, a equipe e o médico já ficam meio 

chateados porque sabem que o paciente não virá em boas condições.”  

Essa ambivalência, destacada por Daniel, pode ser percebida numa observação 

mais cuidadosa da chegada do órgão. Na prática clínica dos intensivistas, a morte 

encefálica, por exemplo, representa um momento de fracasso, primeiro por estes 

profissionais serem os porta-vozes da morte de seus pacientes e, simultaneamente, terem 

que elaborar a possibilidade deste mesmo corpo tornar-se doador de órgãos. 

Por outro lado, para os médicos de equipes de transplantes, o resultado da morte 

encefálica é a vitória, o êxito da medicina. O transplante, desta forma, cumpre com a 

função da Medicina: salvar vidas.  

O que torna curioso esse jogo é que, se o transplante é uma jogada de mestre em 

cima da morte, parece que a morte encefálica oferece um “xeque-mate” do xadrez sobre a 

morte moderna, em que o cadáver-vivo (em morte encefálica), ao se transformar em 

doador, deixa de ser morto e passa a ser, novamente, vida! 

Se a vida é uma peça de teatro, como diz Shakespeare, deixemos nossos atores 

falarem sobre suas experiências de vida neste palco, chamado transplante do coração. 

Considerado um procedimento médico e cirúrgico, marcado pelo modelo 

biomédico, pautado na ciência, eis que o cirurgião comenta um caso curioso, na 

marcação da data cirúrgica: “Lembro uma vez, de uma cigana que havíamos marcado a 

cirurgia e, no dia, ela disse: “Não doutor, amanhã não pode ser, porque nos meus 

cálculos não dará certo!”.”. (Paulo – Médico) 

O médico Paulo lembra-se de uma menina, com a idade de sua filha, falar ao seu 

pai, um receptor do coração, para que colocasse um coração bom nele e do desafio 

emocional envolvido no transplante: “Pai, esse aí é o homem que vai trocar seu coração? 

Fala pra ele arrumar um coração bom... Meu Deus do céu... O lado emocional tem seus 

desafios...” (Paulo – Médico) 

No palco dos transplantes, a questão da morte deixa um paradoxo curioso; se por 

um lado, Daniel considera o transplante uma jogada contra a morte, por outro, a 

enfermeira Sara narra emocionada a história de Francisco, um paciente que morre na 
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cirurgia e diz ser o dia mais feliz da sua vida: “História interessante foi a do Francisco, um 

paciente que ficou por um longo tempo internado. Era um domingo e chegou o coração; 

eu estava na Supervisão e o acompanhei até o Centro Cirúrgico. Ele olhou bem para mim 

e falou: “Sara, hoje é o dia mais feliz da minha vida”. Quando subiu para cirurgia, não 

resistiu e, três horas após a operação, morreu. Fiquei muito em paz. Foi o dia mais feliz 

da vida dele. Já pensou no privilégio de você morrer no dia mais feliz da sua vida? O 

presente que ele queria? Ele queria isso.”. (Sara – Enfermeira) 

Outro fato curioso lembrado por Sara ocorreu quando uma de suas residentes ao 

assistir o transplante se depara com uma cavidade torácica vazia, sem coração, e a 

questiona se a paciente estava viva ou morta. E Sara de maneira apaixonada nos narra 

que a medicina naquele momento deixa de ser somente terapêutica e passa a ser 

mágica.  

“Os residentes foram assistir ao transplante da Josiane, e, num determinado 

momento da cirurgia, houve a retirada do coração, não havendo nenhum coração; estava 

com a cavidade torácica vazia, e, nesse momento, a residente pergunta: “Professora, ela 

está viva ou está morta?”. Cavidade oca, não batia coração, não batia nada, só a máquina 

fazendo a simulação... É muito doido, muito doido... Mas acho que a Medicina, nesse 

sentido, é mágica, deixando, nesse momento, de ser terapêutica e passando a ser 

mágica.” (Sara – Enfermeira) 

 

O dilema humano: ser um animal simbólico e consciente de sua mortalidade e 

finitude 

 

A atualidade do pensamento de Ernest Cassirer encontra-se no modo como Pierre 

Bourdieu, sociólogo contemporâneo de grande vigência no pensamento francês, se 

apropriou do conceito de simbólico. 

Para Cassirer (1994), deveríamos definir o homem como um animal simbólico e 

não como racional, um ser que cria signos e símbolos e, dessa forma, constrói a 

realidade.  

Na elaboração da máxima de que somos nós que plasmamos o mundo com nossa 

atividade simbólica, criamos e fazemos mundos em nossas experiências. A criação do 

mito, religião, linguagem, arte, história e da ciência seriam todos símbolos, que nos 

realizam como seres humanos e, consequentemente, somos nós que engendramos esses 
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mundos, criando significados baseados em nossas experiências, dentro de uma estrutura 

social e cultural. 

O homem, como o conhecemos, não vive mais num universo meramente físico de 

fatos concretos, mas se percebe no meio de suas emoções imaginárias, suas ilusões, 

fantasias e sonhos. Este se cercou de formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos 

míticos, e não pode mais ver algo, exceto por intervenção do meio artificial, do símbolo; 

pode-se dizer que se tornou um animal simbólico, que vive em um universo simbólico.  

Em Cassirer, a ciência é compreendida como um conhecimento simbólico, uma 

“construção” simbólica em meio a outras. Nessa perspectiva, perde seu caráter universal 

e necessário, e se coloca no mesmo patamar de outros conhecimentos simbólicos, de 

outras formas simbólicas. 

Na superação do mecanicismo, as teorias científicas não têm mais uma 

correspondência imediata com a realidade sensível. Por exemplo, conceitos como átomo, 

massa, força etc., não existem, de fato, na realidade, mas são construções conceituais 

que visam interpretar o real. Para Cassirer, isso significa que objetividade não pode mais 

ser identificada com o conceito de substância, com um ser sensível existente, mas sim 

como uma forma de construir, de interpretar o mundo simbolicamente, ou seja, como uma 

função simbólica.  

Assim, se a ciência é uma construção simbólica, tal característica não é exclusiva 

da ciência, mas também de outras esferas da produção cultural.  

A tese geral de Cassirer é que: 1) existem várias formas de objetivação da 

“realidade”, o que ele chama de “formas simbólicas”, e 2) todas elas têm o mesmo grau 

de validade.   

Dessa forma, ele irá conceber o conhecimento científico como conhecimento 

simbólico.  

Cassirer defende a tese que não só o conhecimento científico é um conhecimento 

simbólico, mas todo conhecimento e toda relação do homem com o mundo se dá no 

âmbito das diversas “formas simbólicas”.  

No seu trabalho “Essência e efeito do conceito de símbolo”, resultado das 

conferências realizadas em 1921, encontra-se sua definição mais explícita: por "forma 

simbólica", há de entender-se aqui toda a energia do espírito, em cuja virtude um 

conteúdo espiritual de significado é vinculado a um signo sensível, concreto e lhe é 
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atribuído interiormente. Neste sentido, a linguagem, o mundo mítico - religioso e a arte, se 

apresentam como outras tantas formas simbólicas particulares. (Cassirer, 1989)  

Para Cassirer, energia espiritual deve ser compreendida como aquilo que o sujeito 

efetua espontaneamente, ou seja, o sujeito não recebe passivamente as sensações 

exteriores, mas sim, as enlaça com signos sensíveis significativos. Daí vem o conceito 

que toda relação do homem com a “realidade” não é imediata, mas mediata, através das 

várias construções simbólicas. A produção do simbólico, não somente a linguagem, é 

espontânea; todavia, é também condição imprescindível para captação do sensível. 

Segundo este autor, esses signos ou imagens não devem ser vistos como um obstáculo, 

mas sim como a condição que possibilita a relação do homem com o mundo, do espiritual 

com o sensível. Através de signos e imagens, pode-se “fixar” determinados pontos do 

fluxo temporal das experiências. (Cassirer, 1994) 

O ser humano não tem um papel passivo de apenas receber as impressões 

sensíveis se conformando a elas, mas antes, são estas que são conformadas pelas 

faculdades humanas. Através da capacidade de produzir imagens e signos, o homem 

consegue determinar e fixar o particular na sua consciência, em meio à sucessão de 

fenômenos que se seguem no tempo. Os conteúdos sensíveis não são apenas recebidos 

pela consciência, mas antes são engendrados e transformados em conteúdos simbólicos. 

(Cassirer, 1994) 
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O animal humano e a negação da morte 

 

Ariès (2003) diz que os humanos vivem o dilema de um ser cindido, animal e 

simbólico, dando-lhes a consciência de si mesmos, tornando-os incomparáveis na 

natureza e lhes dá o conhecimento da sua existência e a absoluta certeza da sua morte. 

Na perspectiva de Becker (2007) a ideia de morte, o temor a ela, persegue o 

animal humano como nenhuma outra coisa: ela é um dos maiores incentivos da atividade 

humana - atividade em grande parte destinada a evitar a fatalidade da morte e a vencê-la, 

negando, de algum modo, ser ela o destino final do homem.  

Em consonância com as concepções de Ernest Cassirer, do homem como um 

animal simbólico, Becker destaca que o homem não é apenas um grupo cego de 

protoplasma desocupado, mas uma criatura com um nome que vive em um mundo de 

símbolos, sonha, e não é mera matéria.  Seu sentimento do próprio valor é constituído 

simbolicamente, seu acalentado narcisismo alimenta-se de símbolos, de uma ideia 

abstrata a respeito de seu próprio valor, uma ideia composta de sons, palavras e 

imagens, no ar, na mente, no papel. E isso significa que o anseio natural do homem pela 

atividade orgânica, os prazeres de incorporação e expansão, podem ser sustentados, 

ilimitadamente, no reino dos símbolos.  

Para Becker, o homem possui uma identidade simbólica que o destaca nitidamente 

da natureza.  Ele é um eu simbólico, uma criatura com um nome, uma história de vida. É 

um criador com uma mente que se sublima para divagar acerca dos átomos e do infinito, 

que pode colocar-se imaginariamente em um ponto do espaço e contemplar estonteante 

seu próprio planeta. Essa imensa expansão, essa sagacidade, essa eterealidade, essa 

consciência de si mesmo, dão ao homem, praticamente, o status de um pequeno deus na 

natureza.  

No entanto, ao mesmo tempo, conforme os sábios orientais também entendem, o 

homem é um verme e comida para vermes.  Esse é o paradoxo; ele está fora da natureza 

e, irremediavelmente, dentro dela; ele é dual, lá em cima nas estrelas e, contudo, alojado 

em um coração que arqueja para respirar, que outrora pertenceu a um peixe e ainda traz 

as marcas das guelras para prová-lo. Seu corpo é um estojo material de carne que lhe é 

estranho de várias maneiras - sendo que a mais estranha e repugnante é doer, sangrar e 

morrer. 
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O discurso científico é o guardião moderno da vida e morte? 

 

Autores como Foucault (1988) e Bourdieu (2000) entendem que os campos 

científicos e do direito representam os discursos mais hegemônicos na sociedade 

moderna, já que ambos são capazes de criar “verdades” e instituir normas que regulam a 

vida social. 

No campo cientifico, Camargo Junior (2003) argumenta que o grande eixo de 

sustentação da produção de sentido em nossa sociedade é a chamada “ciência”. Ainda 

que sob uma crítica mais veemente agora do que há trinta ou quarenta anos, o papel 

hegemônico da ciência em nossa cultura segue sem grandes abalos (....). No Ocidente, 

dizer-se que algo é científico, equivale a dizê-lo verdadeiro, fundamentado, merecedor de 

crédito. (Camargo Junior, 2003) 

A importância da ciência em nossa sociedade assume, agora, o papel de 

“salvadora” da humanidade, como afirma Freidson (1978): a posição da Medicina hoje é 

análoga às religiões do Estado de ontem; tem um monopólio aprovado, oficialmente, 

sobre o direito de definir e tratar a saúde e a doença. Além disto, como reflexo de seu 

prestígio, é estimada pela opinião pública. (Freidson, 1978) 

Assim, a Medicina traz consigo a promessa da salvação, através de sua 

capacidade técnica de curar as doenças e controlar o sofrimento humano. A promessa de 

salvação oferecida pela Medicina afeta, diretamente, o contexto atual da morte.  

Autores como (Elias, 2001; Schramm, 2002; Tonelli, Mota e Oliveira, 2005) indicam 

que a morte passou a ser um evento medicalizado, pertencendo ao médico e ao hospital 

o monopólio sobre o moribundo.  

De acordo com Pitta (1991), morte, na atualidade, “se esconde nos hospitais, nas 

UTIs, controlada por guardiões nem sempre esclarecidos da sua penosa e socialmente 

determinada missão: o trabalhador da saúde”. Estes profissionais vendem sua força de 

trabalho e, em contrapartida, assumem o “mandato social de cuidar dos vivos e dos 

mortos, de modo exclusivo e silencioso”. 

 

A morte encefálica é a mãe dos transplantes de órgãos 

 

Até o período da Renascença, considerava-se que o controle do corpo, da vida e 

da morte era realizado por meio do coração. No século XIX, passa-se a considerar três 
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órgãos como os responsáveis pela manutenção da vida: o coração, o pulmão e o cérebro, 

sendo que a morte de um desses levaria, inevitavelmente, à morte de outro. (Pita e 

Carmona, 2004) 

Após 1960, começa a ser utilizado, também, o critério de morte encefálica, já que 

indícios científicos demonstram que o cérebro é o centro de controle do corpo. 

O divisor de águas ocorreu quando em 3 de dezembro de 1967, o cirurgião 

cardiovascular Dr. Christiaan Neethling Barnard, treinado em Cirurgia Geral por Owen H. 

Wangsteen, na University of Minesota, e em Cirurgia Cardiotorácica com C. Walton 

Lillehei, realizou com sucesso no Groote Schuur Hospital, na Cidade do Cabo, na África 

do Sul, o primeiro transplante cardíaco homólogo ortotópico no mundo, em um paciente 

com falência ventricular esquerda (Barnard, 1967). Foi a partir desse momento que 

aumentou a necessidade de um critério de morte, que desse subsídio para a realização 

da doação e do transplante de órgãos. 

Depois das experiências dos primeiros transplantes, a Organização Mundial da 

Saúde e a Organização Mundial dos Médicos, a Harvard Medical School e outras 

instituições deram uma nova definição de morte: a de morte cerebral, legitimado no ano 

de 1969. 

Antes da intensificação dos procedimentos de transplante de órgãos, as mortes 

cerebrais não se constituíam em problema e, por isso, os pacientes poderiam permanecer 

longos períodos mantidos em morte cerebral. Foi justamente após a implementação dos 

transplantes de órgãos que se instituiu a necessidade da discussão e legitimação da 

definição de morte cerebral 

A morte cerebral, uma verdade construída pelo viés científico, tem como seu 

principal argumento e legitimidade a possibilidade e a utilidade de realizar transplante de 

órgãos. Como afirma Bourdieu:  

“Quando se trata do mundo social, as palavras criam as coisas, já 

que criam o consenso sobre a existência e o sentido das coisas, o 

senso comum, o fato aceito por todos como dado.”  

(Bourdieu, 1996)  

 

Ao mesmo tempo em que se discute a validade desse conceito, criam-se inúmeros 

dispositivos que o legitimam.   
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Critério de morte mais eficiente - morte encefálica? 

 

Com tantas possibilidades de diagnósticos e variáveis para determinar o limite 

entre vida e morte, por motivos técnicos, fez-se necessária a adoção de um critério de 

morte mais “eficiente” (Pita e Carmona, 2004; Lima, 2005), visto que a introdução de 

tecnologias no meio médico acabou diluindo os limites entre vida e morte.  

Pitta e Carmona sintetizam bem esse contexto ao explicar o motivo de se criar um 

novo critério de morte: 

 “... devido à evolução das técnicas de reanimação, de suporte 

ventilatório e hemodinâmico nas unidades de cuidados intensivos, 

surge pela noção de futilidade dos cuidados prestados a corpos sem 

viabilidade, dada a necessidade de liberar ventiladores para quem 

deles precisasse. Ao surgir, permitiu equacionar a doação de órgãos 

e a realização de transplantes.” 

(Pita e Carmona, 2004) 

 

Por mais que antes do seu advento se fizesse transplantes de órgãos, a morte 

encefálica muda completamente esse cenário, proporcionando um maior número de 

cirurgias de transplantes realizadas e popularizando essa prática na sociedade ocidental. 

 

O número de transplante e suas reações contraditórias na equipe interdisciplinar: 

questão de vida, morte ou negócio? 

 

O hospital faz parte de todo contexto de saúde, onde a meta principal é curar, 

manter a vida. As organizações hospitalares comportam-se como verdadeiras empresas, 

e, como tais, buscam a sobrevivência frente a um mercado capitalista, e trabalham com 

indicadores: taxa de ocupação hospitalar, permanência no leito, rotatividade, leitos-dia, 

leitos-hora, etc. Todos esses números indicam produtividade e por vezes distorcem o foco 

principal dos hospitais: o homem e a manutenção do seu bem–estar, seja no nascimento 

ou na morte. 
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Se pensarmos na morte encefálica, há uma logística envolvida, e não apenas um 

conceito técnico. Há o que possibilita a realização de transplantes e a desocupação de 

leitos hospitalares, o que soluciona, em certa medida, o problema criado pela própria 

Medicina: a inserção da tecnologia no contexto hospitalar, no qual corpos acabam se 

confundindo com máquinas, e por meio destas máquinas a vida biológica pode ser 

mantida por um tempo indeterminado. 

Parece que este espírito de linha de montagem, associado à produtividade, são 

bem descritos nas narrativas do médico Daniel e da psicóloga Ester:   

“O transplante, para mim, é um número; não faz diferença. Defeito dos médicos, 

pois não ligamos muito para afetos, só queremos que funcione, que o paciente saia o 

mais rápido possível, para entrar outro que esteja precisando.”. (Daniel – Médico) 

“A equipe da cirurgia está sempre em um movimento frenético: vai fazendo, vai 

fazendo...” (Ester – Psicóloga) 

Num tom de desabafo, Daniel declara que o transplante é um “business”, pois 

considera as indicações para este procedimento muitas vezes equivocadas e 

desnecessárias, e alerta a necessidade de maior prevenção no sistema de saúde 

brasileiro:  

“Se existisse no Brasil a prevenção, muitos desses transplantes não seriam 

necessários. É um business, e falo isso porque não é só transplantar o fígado, o rim ou o 

coração, deve-se considerar que estes pacientes terão que passar a vida inteira em 

acompanhamento médico, tomando remédio, precisando de tratamento. Às vezes, nota-

se que o paciente não tem condições clínicas e/ou nível intelectual para receber esse tipo 

de tratamento.” (Daniel – Médico) 

“Acho que as indicações para os transplantes devem ser repensadas e revistas, 

pois, no Brasil, o número é o importante. Se fôssemos como a Inglaterra e não 

vivêssemos nessa concepção católica paternalista e com políticas públicas equivocadas, 

com atendimentos sempre no limite, teríamos melhores transplantes realizados. Como 

exemplo: deveriam ser analisadas as possibilidades entre um paciente que receberá um 

fígado e terá uma sobrevida de dois anos e outro paciente com quinze anos com câncer, 

com quem serão gastos os mesmos cinco mil reais, porém, com a possibilidade de ter 

uma sobrevida de vinte anos e quem sabe até ter filhos. Este é o meu modo de pensar, 

de como as coisas deveriam ser revistas no Brasil.” (Daniel – Médico). 
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O clima de tensão que permeia as unidades de transplante é tão intenso, que o 

médico Daniel se lembra de forma visceral a questão do número de transplantes, 

condições de trabalho e as tomadas de decisões no limite da seguinte forma: 

“Quero contar um fato que deixou toda a equipe do transplante muito chateada. 

Existe, de certo modo, uma cobrança muito forte por parte do pessoal do transplante: tem 

que ser agora, é vaga zero. Com essa pressa toda, aconteceu de transplantarem um 

fígado errado em uma mulher de trinta e três anos, o que gerou uma revolta muito grande 

na equipe, já que trabalhavam num excelente hospital, com infraestrutura, cheio de 

recursos e esqueceu-se de fazer o “check list”. A paciente, que já estava numa situação 

extremante difícil, piorou ao receber um órgão errado. Desde a auxiliar de enfermagem 

até o médico-chefe da equipe, todos unidos em um só comentário: como é que aconteceu 

algo assim. Entendo que, em todo o procedimento, existe risco; faço procedimentos e 

também corro riscos ao executá-los, mas, a revolta surgiu, ao ficarem apenas na 

preocupação com números e não assumirem seus erros. A nossa equipe do Hospital do 

Rim faz 10 mil transplantes, não aceitamos um erro desses de uma equipe que cobra 

tanto, que tem tanto, sendo sempre grosseiros, se eximindo de culpa e não aceitando 

críticas. Eles deveriam perceber a grandeza e a importância do trabalho que fazem e 

notar que, por arrogância, repetem-se essas complicações que colocam em risco todo um 

trabalho em equipe. Esse fato me marcou e nos indignou. ” (Daniel – Médico) 

 

Transplante ou morte? 

 

A luta neste jogo algoz entre vida e morte é narrado por Paulo, ao falar da vida 

embasada em estatísticas e feitos próximos a deuses:  “Tenho o privilégio de, por ser 

mais velho e coordenar o programa, me preocupar muito com os resultados. Em média, 

30% dos pacientes, estatísticas nacionais e internacionais, morrem na fila. Há mais 

número de pacientes inscritos que número de transplantes que conseguimos fazer. Não 

somos deuses, porém, tentamos fazer o melhor.” (Paulo – Médico) 

Em contrapartida, a psicóloga Ester considera o transplante a própria morte: 

“Dentro da minha experiência, acho que transplante é morte. Os pacientes ficam muito 

mal, com qualidade de vida muito ruim. Houve uma paciente que ficou internada por um 

ano e foi transplantada em julho do ano passado, onde vimos sua luta, porém, no final do 

ano, ela também faleceu. Em minha experiência, vejo que os pacientes ficam muito tempo 
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internados, ficam muito mal e a qualidade de vida é muito ruim; eles fazem o transplante e 

não dá certo.” (Ester – Psicóloga) 

Para alguns profissionais entrevistados, constatamos ambivalência entre crença e 

a não crença no transplante do coração: 

“Já presenciei profissionais que não acreditam muito em transplante. Já cheguei a 

não acreditar muito em transplante. Quando via alguns pacientes sofrendo quando 

perdiam o enxerto, muitas vezes, me peguei pensando: Para que isso? Isso dá certo? 

Será que compensa ele ter um órgão que terá que tomar a vida inteira remédio para não 

haver rejeição? E conviver com o fantasma da perda a vida inteira? Será que isso é vida 

ou é uma morte em vida? Acredito no transplante e desacredito. Penso que existe o êxito, 

até mesmo por tudo que já vivi e seria uma ignorância falar que não temos êxito. Mas, 

sinceramente, tenho um pouco de cautela. A visão que tenho, mostra que não é no 

transplante que acaba o tormento. Por outro lado, é o sopro de vida que ele pode ter e 

que nós não temos o direito de tirar essa esperança. Não posso dizer que creio 

completamente no transplante. Já vi várias situações, e muitas vezes, se perde o órgão. E 

a gente para pra pensar muitas vezes: quanto sofrimento, quanto envolvimento, quanto 

trabalho e não deu certo. Por outro lado, a pessoa tem o direito de tentar.” (Rebeca – 

Enfermeira) 

Na mesma direção a nutricionista Maria comenta: 

“Muitas vezes, pensamos: o paciente estava tão bem antes, pra que fazer o 

transplante? Antes não tivesse transplantado, pois virá uma série de complicações. Mas, 

ao me colocar no lugar do paciente, penso que, de repente, aquilo é a única esperança de 

uma sobrevida de cinco anos ou até mesmo dez anos, dependendo do órgão. Para quem 

não tem perspectiva de viver nem mais um dia, cinco ou dez anos vale muito a pena. 

Apesar das dificuldades que o paciente enfrenta no pós-operatório, acho válida a tentativa 

de prolongar, aumentar um pouco mais seu período de vida, porém, nem sempre o 

paciente tem noção das dificuldades que vai enfrentar no pós-transplante. Lutou tanto pra 

ter um coração e, depois, acabou falecendo por outra complicação, que é comum nesses 

pacientes. Acompanho isso bastante na área de transplante. Esses pacientes reinternam, 

porque, depois, acabam desenvolvendo um tumor ou mesmo alguma infecção 

secundária. Acabam falecendo, às vezes, de outras patologias, que são complicações da 

medicação.” (Maria – Nutricionista) 

 



139 

 

 

Limites, Frustações e Impotência, na questão da morte entre a equipe 

multiprofissional do transplante 

 

Como relata (Kovacs, 2002), o que diferencia as pessoas, em geral, em relação 

aos profissionais da área de saúde, é que, na vida destes, a morte faz parte do cotidiano 

e pode se tornar sua companheira diária de trabalho.  

A psicóloga Ester e a enfermeira Rebeca ilustram bem essa ideia. 

“Tive uma experiência que considero interessante. Trabalhei na Oncologia e na 

Cardiologia, e a morte do paciente cardíaco é muito rápida. Então, acho que isso ameniza 

nosso trabalho, porque trabalhar com a morte também é muito difícil. O paciente 

oncológico, após dois meses, não é mais reconhecido, é muito triste, muito ruim. Ele vai 

definhando; já o paciente cardíaco não, vai para uma cirurgia e, após, morrerá no centro 

cirúrgico ou na UTI. Quando penso em coração, parece que a morte vem muito rápida, 

tudo é muito mais rápido e com sofrimento. Não ver a pessoa se acabando também é um 

alívio para o profissional.” (Ester – Psicóloga) 

“O sentimento de impotência e fracasso é avassalador. Para uma equipe que perde 

um paciente, independente da idade, sempre nos vem o sentimento: poxa, perdi um 

paciente. Ninguém quer isso e acabamos por ficar chateados, com a sensação de 

impotência. Muitas vezes, escutamos a fala de pessoas assim: os profissionais ficam frios 

quando trabalham muito tempo com pacientes crônicos. Penso que, no começo da 

profissão, para algumas pessoas, não digo todas, nos vemos obrigados a desenvolver 

isso como mecanismo de defesa para conseguirmos trabalhar;. (Rebeca – Enfermeira) 

Oba, Tavares e Oliveira (2002) constataram, que os profissionais de saúde têm 

grande dificuldade em reconhecer os seus próprios limites e utilizam mecanismos de 

defesa para negar a morte e o morrer, passando “por momentos de questionamentos 

sobre a sua finalidade profissional (prática voltada para a vida e recusa da morte), 

manifestam sentimentos de insegurança, incapacidade, constrangimento, angústia, 

sofrimento, dor, culpa e procuram alguma falha nos procedimentos que a justifique.”. 

Rebeca, Ester e Paulo, descrevem bem esses sentimentos. 

“Essa paciente veio pra nós transferida de ambulância. No transporte, essa moça 

rompeu o aneurisma cerebral, evoluindo à morte encefálica. Quando essa moça chegou 

para nós, vi uma equipe inteira chorar, do intensivista à assistente social. Meus auxiliares 

de enfermagem não conseguiam cuidar da moça, porque tamanho era o absurdo de ter 
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perdido a paciente desse jeito. E ela faleceu. Ela foi uma doadora; então, aí começou a 

minha experiência com os doadores, foi a minha primeira paciente de doação.” (Rebeca – 

Enfermeira) 

“Neste dia de assistência, presenciei o intensivista chorando, e não conseguindo 

passar um acesso central, para manutenção de drogas. Vi um neurocirurgião desolado, 

por ter perdido a paciente e uma equipe de enfermagem completamente desolada, em 

lágrimas. Olhei para tudo aquilo, tentando me preparar melhor pra assistir a família. Ela foi 

doadora de vários órgãos. Doou inclusive o coração, e depois ficamos sabendo que foi 

para uma paciente muito jovem. Esse fato foi um divisor pra mim... me cobrei. Eu achei 

que falhei. E falhei feio, porque não consegui dar mais amparo à minha equipe.” (Rebeca 

– Enfermeira) 

“Estou fazendo terapia. De certa maneira, criando defesas para esses momentos 

difíceis. Pacientes jovens me marcaram muito mais. Aprendi muito com duas mortes de 

pacientes jovens: fiquei com a família muitas horas, me segurei; quando cheguei em 

minha casa, chorei muito... Acho que é um jeito de me ajudar; tenho comigo que, junto da 

família, não vou ficar chorando. Difícil... Quando ocorrem essas mortes, no outro dia, não 

vou à enfermaria. Acho que não é consciente. Comecei a fazer isso por proteção. Às 

vezes, é um momento que você precisa estar, até mesmo porque a equipe também fala e 

acabamos realizando o acolhimento..  (Ester – Psicóloga) 

  “Vivenciamos um dilema pesadíssimo de uma paciente entre 13 e 14 anos, 

acompanhada a longo tempo no ambulatório por má formação cardíaca, uma doença 

congênita, candidata a transplante. Ficou na lista durante muito tempo e conseguimos, 

chamamo-la, veio ao hospital, se internou na UTI e não quis ser transplantada. Os pais 

queriam. E se ela morresse? Em Medicina, não existe a palavra certa e nem a palavra 

nunca. Sempre temos que estar preparados para as coisas ruins que podem acontecer. A 

decisão foi que enviasse essa paciente e família ao ambulatório e fizesse um trabalho 

com a psicóloga, pois achei que nem ela, talvez nem a família, estivessem preparados 

para a condição real do transplante. Os pacientes vão aprendendo a ser transplantado. 

Chamamos a psicóloga, não sei se foi ou não eficiente. Um dia, essa menina apareceu 

sozinha, sem os familiares e disse que queria ser submetida ao transplante. Porém, a 

situação se complicou, porque perdemos o doador. Tivemos que notificar a Central de 

Transplantes, e, sendo em cima da hora, ficou difícil. Na época, a equipe se dividiu, mas, 

no final, a menina veio a falecer.” (Paulo – Médico) 
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Liminaridade no Transplante de órgãos  

 

“A maioria dos pacientes doadores é considerada morta, mas, na realidade, não 

estão mortos, são aqueles que têm mais vida. Eles valem cinco, seis, até dez vidas, 

dependendo do que forem doar... estão equivocadas as pessoas que encaram um doador 

de órgãos como morto, temos que encará-lo sempre como Vida!!!”  (Daniel – Médico) 

Macedo (2008) descreve, de forma interessante, as concepções de morte 

encefálica entre médicos transplantadores e a confusão na maneira de classificar o 

cadáver-vivo. Segundo a autora, ora ele é denominado como pessoa ou paciente, ora 

como falecido (ou, em outros casos, morto), ora como doador. Entretanto, quando se faz 

referência a uma pessoa ou a um paciente, está se considerando que este tem vida, a 

partir do momento que não se é mais pessoa ou paciente passa a ser cadáver, falecido, 

morto ou doador. A utilização de todos estes termos, como se fossem sinônimos, revela a 

dificuldade em se nominar o cadáver-vivo.  

É como se ele estivesse em um momento de liminariedade - como propõem 

Turner, 1974 e Van Gennep (1978) ao estudarem ritos de passagem - na fronteira entre 

dois mundos distintos, no qual ele não é mais o que era antes do evento da morte 

encefálica (uma pessoa, um paciente), mas ainda não adquiriu o status de morto, 

cadáver, falecido, pois o coração permanece em funcionamento. 

Macedo (2008) refere que a preposição “em” (em morte encefálica), reforça esta 

ideia, pois, se o cadáver-vivo, em vez de morte encefálica, tivesse tido uma parada 

cardíaca, não se diria que ele está “em parada cardíaca”, e sim, morto. 

A situação do cadáver-vivo é muito semelhante ao estado de liminariedade. E a 

preposição “em”, contribui para a ideia de que o cadáver-vivo não está nem aqui nem lá, 

ele é o meio-termo, o mais ou menos morto. 

“Os doadores chegam recebendo droga em acesso inadequado, sem raio-x ou 

acesso central para infusão da droga certa. Noto, que, constantemente, ao pedir à equipe 

coisas como raio-X ou antibiótico, recebo como resposta: “mas ele não está morto?’’. 

Respondo sempre em tom ríspido: “Não! Ele não está morto! Ele vai doar vários órgãos e 

isso aí é vida”. É de extrema urgência que as equipes profissionais e a sociedade 

enxerguem isso. A situação é essa, sendo necessária a mudança de visão, a visão da 

vida.” (Daniel – Médico) 
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O estudo de Youngner et al. (1989) referiram em seus achados  o que foi batizado 

como “a desordem conceitual” sobre a “definição” de morte, particularmente de “morte 

encefálica”, que existiu entre os profissionais de saúde. Uma amostra de 195 médicos e 

enfermeiros, que possam estar envolvidos na captação de órgãos para transplante, foram 

entrevistados com o intuito de investigar sobre seus conhecimentos, conceitos pessoais e 

atitudes relacionados à "morte cerebral" e doação de órgãos. Destes, apenas 68 

entrevistados (35%) identificaram corretamente os critérios legais e médicos para 

determinar a morte. Os achados mencionam que os conceitos pessoais de morte 

variaram muito. A maioria dos entrevistados (58%) não usou um conceito coerente de 

morte de forma consistente; outros (19%) tinham um conceito de morte que era 

logicamente consistente com a mudança do padrão do cérebro inteiro para classificar 

anencefálicos e pacientes em estado vegetativo persistente como mortos. Os resultados 

demonstram confusão sobre os critérios corretos para determinar a morte e as diferenças 

de conceitos de morte, que podem ser um incômodo para a equipe do transplante. O 

estudo conclui que os profissionais de saúde devem se mobilizar mais para resolver os 

problemas clínicos e conceituais na definição e determinação da morte, antes de políticas 

relativas à captação de órgãos.  

Cabe ainda mencionarmos o incômodo que provoca na equipe a ideia de morte 

encefálica e o coração batendo. 

A Enfermeira Sara comenta o fato do paciente não ter aguentado após cirurgia, 

porém, o coração transplantado continuou batendo até parar: “Não sei se esse coração 

morreu com ele, até porque, depois deu muito trabalho e ele ficou o tempo inteiro, até 

morrer.” (Sara – Enfermeira) 

“O coração é um órgão que tem automaticidade, mesmo depois de retirado de 

dentro do indivíduo, fica mexendo, batendo; é muito difícil conseguir parar um coração. 

Por mais vivência que se tenha, é sempre desconfortável essa sensação. O coração bater 

significa vida.” (Matheus – Médico) 

De acordo com o sociólogo francês Steiner, a noção de morte cerebral é mal 

compreendida por grande parte da população, incluindo aí, aquela que se beneficia da 

assistência médica: a definição legal da morte choca violentamente o senso comum, para 

o qual é difícil associar a morte a um indivíduo “com o coração batendo” e sob respiração 

artificial. (Steiner, 2004). 
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 “Lembro-me de familiares querendo ver o seu ente, alegando que o coração 

estava batendo, onde tivemos que explicar que o coração estava batendo, porém, em 

morte encefálica”.  (Paulo – Médico) 

Considerando o transplante um procedimento que catalisa sentimentos e vivências 

entre a vida e a morte, recorro a um filme épico de guerra norte americano, 

APOCALYPSE NOW, em que o coronel Kurtz, de forma magistral, torna em palavras os 

sentimentos dos receptores e equipe, no front do transplante: “Eu vi uma lesma andar ao 

longo de um fio de uma navalha. Este é o meu sonho e o meu pesadelo. Andando, 

rastejando ao longo do fio de uma navalha e sobreviver”. (French, 1998) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo, com histórias orais de vida de profissionais da equipe de transplante 

do coração, permitiu verificar algumas tendências de tradição e mudanças relativas ao 

significado do coração ao longo da história, manifestada nos depoimentos dos 

entrevistados. 

Percebeu-se que, ao contar suas histórias, os participantes tiveram a oportunidade 

de reconstruir sua trajetória de vida, expor sentimentos e percepções sobre o significado 

do coração e suas experiências no transplante, de forma a manifestar angústias, desejos 

e expectativas, revelando os significados de mundo e os sentidos daqueles que os 

cercam. 

Entendemos a história oral de vida como uma estratégia que permitiu, à equipe, 

estabelecer um diálogo entre diferentes saberes, no caso, de enfermeiros, médicos, 

psicólogos, nutricionista e fisioterapeuta, o que possibilitou abordar o assunto de uma 

forma mais ampla. 

Desde a antiguidade, o coração foi considerado, por muitos filósofos e cientistas, 

como a sede do pensamento, da alma, da razão e da emoção, como demonstrado 

anteriormente. 

Porém, em nossos achados, há um consenso geral de que o coração tornou-se 

uma bomba-biomecânica, fruto de uma compreensão absorvida pelas ciências médicas 

atuais e herdeira do positivismo de Descartes. 

Desta forma, apresentamos o argumento que, na base dos atuais dilemas em torno 

do coração como bomba encontra-se, justamente, essa possibilidade, qual seja a de 

conceber o corpo como objeto; portanto, alvo de dominação e controle. 

Enquanto questão antropológica, a analogia entre homens e máquinas não é 

tributária apenas de nosso tempo. Vale dizer que a base antropológica desta questão 

advém da condição de conceber o corpo como objeto, o que nos remete ao próprio 

surgimento da Modernidade, cuja perspectiva mecanicista de conceber o universo se 

estende aos mais diversos elementos da natureza, entre eles, o corpo humano. 

A emergência do racionalismo cartesiano abre espaço para a consideração de que 

o maior valor humano está na capacidade de raciocínio lógico e de controle sobre as 

paixões, sobretudo, naquilo que remete a uma natureza humana baseada na interferência 
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das emoções. O racionalismo cartesiano contribui para a vigência de uma razão científica 

em saúde, de separação entre corpo e mente, razão e emoção, objetividade e 

subjetividade. 

A influência desta filosofia na área da saúde acrescentou reverberações no campo 

do saber biomédico e na educação para a prática clínica.   

Embora desde a época de Galeano saibamos que o centro da razão localiza-se no 

cérebro, mesmo após a grande evolução de conceitos médicos, o coração continua a ser 

considerado como uma fonte simbólica das emoções que envolvem o ser humano. 

Como lembra Galiam (2010), numa época em que a “cerebrização” do homem tem 

atingido extremos impressionantes, inclusive com graves e sérias consequências éticas e 

existenciais, recordar um pouco da história do coração humano, em uma dimensão que 

vai além do seu caráter biomecânico, não deixa de ser também um saudável exercício de 

humanização; um convite de reencontro para nós, homens modernos ou “pós-modernos”, 

com conteúdos, imagens e concepções mais “arcaicas”, “primitivas”, “difusas” e 

“indefinidas”, mas que, afinal, não deixam de ser nossas também. 

Ao “destronamento” e “esvaziamento” do coração humano, enquanto órgão 

psíquico, moral e espiritual corresponde, portanto, no contexto da Modernidade, um 

movimento de “entronização” e “preenchimento” do cérebro, como órgão definidor do eu. 

No entanto, o discurso hegemônico do coração como bomba biomecânica, ao 

longo das histórias dos nossos entrevistados, mostra-se frágil, na medida das 

ambivalências de falas como “o coração tem um ziriguidum” ou “uma bomba que 

ganhamos de graça”, ganham uma força que transcende a uma explicação baseada em 

evidências cartesianas de ordem puramente racional. 

Se pensarmos no fascínio que o transplante sempre exerceu no imaginário popular 

e o coração, principalmente, como algo capaz de ultrapassar a esfera biológica, levando 

vivências e traços de personalidade de um corpo para outro, teria o transplante a 

capacidade de levar ao receptor algo da personalidade do doador? 

Diante do exposto, podemos dizer que há uma ambivalência no significado do 

coração, tanto para os profissionais da área do transplante, quanto apara os pacientes que 

recebem um novo órgão. 

Os profissionais possuem o conhecimento acerca do coração físico, que deve ser 

considerado; porém, esses mesmos profissionais são ambivalentes em seus discursos, pois 
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sabem que há um coração psicológico e um coração espiritual, sendo estes aspectos 

importantes em suas repercussões no coração físico. 

É observada, na fala de alguns profissionais, a dubialidade existente entre o conceito 

de incorporação do novo órgão e as repercussões emocionais e psíquicas que este novo 

órgão trará ao receptor. Entre estes entrevistados, não foi detectado com clareza que o órgão 

físico carregue uma carga emocional consigo, que venha a influenciar, emocional e 

psiquicamente, a vida da pessoa, porém há uma considerável carga de fantasia, em relação 

à realidade existente do órgão transplantado. 

Percebe-se, entre os receptores, que há o pensamento mágico e fantasias em relação 

ao órgão que recebem, mesmo quando os profissionais lhe explicam que o coração não é o 

órgão da emoção; porém, paira no “ar” a dúvida dos mesmos, e essa crença permanece na 

grande maioria dos receptores, sobrepondo-se de certa forma ao raciocínio lógico e cientifico. 

Outro ponto que podemos ressaltar é o processo ambivalente de culpa e gratidão, 

sendo a culpa procedente da fantasia de ter danificado o outro (doador), para obter o órgão e 

prosseguir a vida como receptor, e ser, supostamente, responsável pela morte do doador 

para a manutenção de sua própria vida; e gratidão, pelo sentimento de alegria por manter-se 

vivo. 

No tocante à mudança da personalidade após o recebimento de um novo órgão, a 

dúvida e a curiosidade pairam no meio que permeia profissionais e pacientes.  

Embora as curiosidades entre os profissionais sejam candentes, são muitas vezes 

expressas em lugares informais, como no café, ou no discurso da copeira. 

O discurso pautado no modelo biomédico mostra-se potente entre os profissionais, e a 

ordem gravitacional parece estar na ordem biológica e física, de  forma que, para os 

profissionais, o questionamento permeia outro aspecto: não o de mudança de personalidade, 

mas o do aspecto físico, como a estrutura anatômica de doadores e receptores, as 

repercussões clinicas em relação ao órgão recebido por homens(melhores doadores pela 

estrutura cardíaca) e mulheres (melhores receptoras por sua estrutura física e melhor 

autocuidado pós-transplante). 

Outro ponto citado pelos profissionais, é o preconceito masculino em receber um 

órgão feminino pelo medo da mudança sexual que poderia ocorrer, do ponto de vista 

fantasioso. 
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Porém, é visto que, na grande maioria dos receptores, os medos, incertezas e 

fantasias são iniciais, e estes, ao longo do tempo, vão sendo substituídos pela certeza da não 

mudança de sentimentos e personalidade.  

Cabe-se ressaltar que, segundo estudos, os receptores que veem o órgão recebido 

como peça de reposição fazem melhor o pós-transplante clinicamente e psicologicamente, o 

que, de certa maneira, viabiliza o modelo mecânico funcional proposto pela biomedicina. 

Entretanto, algo escapa desse modelo, e seus guardiães altamente preparados notam algo a 

mais, como constatado pelo cardiologista Matheus: “No psiquismo do paciente, passa 

muito frequentemente a impressão de não estar recebendo somente o coração. Nós não 

alimentamos isso, mas, se for a fundo, ele faz esta declaração”. 

E, embora seja comumente assumido o uso da lógica e o raciocínio causal com 

base científica, as narrativas da equipe e pacientes parecem mostrar que a crença em 

fenômenos mágicos e fantasias continuam generalizadas no universo dos transplantes.   

Constatamos nas histórias orais contadas pelos receptores do transplante cardíaco 

e alguns integrantes da equipe, a dúvida e curiosidade em saber se o coração muda a 

personalidade, mesmo de posse de explicações cientificas.  

Podemos observar, junto aos profissionais, sentimentos ambivalentes em relação ao 

transplante e à morte: a chegada do doador desperta na equipe um sentimento de impotência 

e fracasso, pois os profissionais que estão atendendo o potencial doador terão que ser os 

porta-vozes da morte do paciente e, paralelamente, a possibilidade de tê-lo como um doador; 

em contrapartida, para a equipe de transplante, a morte é vista como uma vitória, pois dará a 

possibilidade da realização do transplante e, consequentemente, salvar vidas. 

A Medicina traz, implícita em sua essência, a promessa de salvação, através da 

capacidade de curar doenças e controlar o sofrimento, afetando, assim, o contexto da morte. 

Neste contexto, a morte cerebral, construída em seu conceito pela ciência, legitima a 

possibilidade de realização dos transplantes. Assim, a morte encefálica mudou o cenário, 

diluindo os limites entre a vida e a morte, proporcionando maior número de transplantes 

realizados, e, consequentemente, liberação de leitos hospitalares para internação. 

Por outro lado, constatamos sentimentos ambivalentes na equipe de transplante no 

que concerne ao número de transplantes a serem realizados. 

Nas unidades de transplante, há grande tensão junto aos profissionais, devido, 

principalmente, às condições de trabalho e às tomadas de decisão, em prazo limite. 
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Há, entretanto, profissionais que conceituam que o transplante é a própria morte; 

porém, em sua grande maioria, os profissionais possuem discurso ambivalente entre a 

crença e descrença no transplante. 

A morte faz parte do cotidiano dos profissionais da saúde e estes, muitas vezes, têm 

dificuldades em reconhecer seus limites, utilizando mecanismos de defesa para darem 

seguimento à assistência prestada.  

Por fim, a objetividade possível de ser conquistada há de ser aquela que reconhece a 

subjetividade como momento primeiro da pesquisa cientifica. 

As perguntas que fizemos: Conte a sua história de vida e o que é o coração e o 

transplante para você, tinham a peculiaridade de serem respondidas com lembranças do 

coração, e esta não tem respostas certas ou erradas. 

Ao longo deste trabalho, buscamos demonstrar que o caráter absoluto, decisivo e 

determinado do transplante é ambíguo, flexível, fluído e liminar. 

Evidentemente, não conseguimos dar conta de todas as questões envolvidas no 

transplante e os significados do coração; ainda resta muito chão a ser percorrido. 

Encerro esta tese com a frase do patrono brasileiro do transplante cardíaco, Euclydes 

de Jesus Zerbine, inspirador de vários profissionais entrevistados: “Operar é divertido, é uma 

arte, é ciência e faz bem aos outros”. 
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7. ANEXOS 

Anexo 01: Parecer do comitê de ética 
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Anexo 02: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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