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RESUMO 
 

Esta tese é uma praxiografia de uma prática médica, a doação de órgãos. Com base 

em um trabalho de campo realizado no Hospital X, hospital geral de alta complexidade 

da cidade de São Paulo, apresentamos como a doação de órgãos é performada 

(enacted). Um folheto informativo para a população pode descrever a doação de 

órgãos como um ato altruísta, que salva vidas, mas na prática hospitalar essa única 

ação parece ser muitas outras. Dentro do Hospital X, de um setor, de uma máquina, 

um exame, conhecimentos e pessoas ao seguinte, uma doação de órgãos diferente 

está sendo discutida, manipulada e observada. Por isso admitimos que a realidade é 

múltipla e se faz existir por meio das práticas de diversos agentes e das materialidades 

que eles movem, como sugerido por Annemarie Mol, filósofa e etnógrafa holandesa, 

cujas teorias nos beneficiaram para o desenvolvimento deste trabalho. No entanto, 

diferentemente da doença estudada por ela, estudamos a própria prática médica, 

tendo em vista que a doação de órgãos se trata de rotina médica, um ato, cuja 

temporalidade permite uma terapêutica, o transplante. Nesta tese, além de se 

revelarem as diferentes versões dessa prática, foi possível observar também como 

elas se distribuíam e se coordenavam para configurar não só o que é a própria doação 

de órgãos, mas, também, como os pontos de conflito ocorriam, ocasionalmente, no 

encontro das diversas maneiras de fazer a doação. 

 

Palavras-chaves: Doação de órgãos; realidade múltipla; praxiologia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This thesis is the praxiography of a medical practice, organ donation. Based on 

fieldwork carried out at Hospital X, a highly complex general hospital in the city of São 

Paulo, we present how organ donation is performed (enacted). An information leaflet 

for the population may describe organ donation as a selfless, life-saving act, but in 

hospital practice this one action seems to be many others. Inside Hospital X, a sector, 

a machine, an exam, knowledge, people, the next, a different organ donation is being 

discussed, manipulated, observed. Therefore we admit that reality is multiple and is 

made possible through the practices of various agents and the materialities they move 

as suggested by Annemarie Mol, a Dutch philosopher and ethnographer from whom 

we benefit from theories for the development of this work. However, unlike the disease 

studied by her, we study the medical practice itself, considering that organ donation is 

a medical routine, an act whose temporality allows a therapy, transplantation. In this 

thesis, besides revealing the different versions of this practice, it was also possible to 

observe how they were distributed and coordinated to configure not only what is the 

organ donation itself, but also, as the points of conflict occurred, occasionally in the 

meeting the various ways to make the donation. 

 

Keywords: Organ donation; multiple reality; praxeology; medical practice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

Esta tesis es la praxiografía de una práctica médica, la donación de órganos. Basado 

en el trabajo de campo realizado en el Hospital X, un hospital general de alta 

complejidad en la ciudad de São Paulo, presentamos cómo se realiza (del término en 

Inglés enacted) la donación de órganos. Un folleto informativo para la población puede 

describir la donación de órganos como un acto desinteresado que salva vidas, no 

obstante, en la práctica hospitalaria, esta acción única parece ser muchas otras. 

Dentro del Hospital X, desde un sector, una máquina, un examen, conocimiento y 

personas al siguiente, se está discutiendo, manipulando, observando una donación 

de órganos distinta. Por lo tanto, admitimos que la realidad es múltiple y es posible 

gracias a las prácticas de varios agentes y las materialidades que estos mueven, como 

lo sugiere Annemarie Mol, una filósofa y etnógrafa holandesa de quien nos 

beneficiamos de las teorías para el desarrollo de este trabajo. Sin embargo, a 

diferencia de la enfermedad estudiada por ella, estudiamos la práctica médica en sí 

misma, considerando que la donación de órganos es una rutina médica, un acto cuya 

temporalidad permite una terapia, un trasplante. En esta tesis, además de revelar las 

diferentes versiones de esta práctica, también fue posible observar cómo ellas se 

distribuyeron y se coordinaron para configurar no solo lo qué es la donación de 

órganos en sí, sino, también, de que manera ocurrían los puntos de conflicto, 

ocasionalmente, en el cruce de las diferentes formas de hacer la donación. 

 

Palabras clave: donación de órganos, realidad múltiple, praxiología, práctica médica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A possibilidade de trocar um órgão doente por outro saudável só existe hoje 

devido ao descobrimento da ideia que podemos chamar de corpo-máquina. Na idade 

média, o corpo é fundamentalmente baseado em uma visão religiosa, com a 

inseparabilidade do cosmos e do corpo humano, ou seja, o corpo era inseparável do 

espírito. Quando Versalius ─ notório anatomista da época medieval ─ começa a 

documentar a dissecação de corpos, há a introdução de diversas inovações na forma 

como enxergamos o corpo, com destaque para a descoberta de um corpo 

espacializado, que possui camadas, estruturas e subestrutura. Mais tarde, com a 

divisão cartesiana de Descartes somada a essas descobertas, o corpo passa a ser 

visto como um objeto e não mais como uma pessoa. Temos então o corpo-máquina, 

fundamental para os procedimentos médicos que temos hoje, como os transplantes 

(KIM, 2013).  

 De acordo com Agamben (2017), os sucessos da Medicina moderna se 

baseiam, precisamente, nessa possibilidade de dividir e, ao mesmo, articular os dois 

animais de Bichat1.  A divisão da vida em vegetal e de relação, orgânica e animal, 

animal e humana, como uma fronteira móvel, é o que abre a possibilidade dos 

transplantes para a Medicina. Somente porque a vida animal foi separada no íntimo 

do homem se torna possível hoje decidir se um corpo pode ser considerado vivo ou 

se deve ser “abandonado à extrema peripécia dos transplantes” (AGAMBEN, 2017, 

p.30).  

 Os primeiros registros das tentativas de transplantes são datados do século 

XVIII, relatando o transplante de dentes de cadáveres ou de pessoas mais pobres 

para receptores com maior poder aquisitivo, porém sem expressivo sucesso devido à 

contaminação dos transplantados por doenças, como a sífilis, ou pela própria 

destruição dos dentes. Posteriormente, temos muitas tentativas de enxertos em 

animais e, somente em 1924, de enxertos de pele em crianças com extensas 

 
1 Segundo Bichat é como se em cada organismo superior convivessem dois animais: l’animal existant 
au-dedans (animal existindo de dentro), cuja vida  definida como orgânica é a repetição de uma série 
de funções desprovidas de consciência, como a circulação sanguínea, respiração, excreção, e l’animal 
vivant au-dehors (animal vivendo de fora), que merece realmente o nome de animal para Bichat e é 
definido pela relação com o mundo externo. No homem esses dois animais coabitam, mas não 
coincidem: a vida orgânica do animal-de-dentro começa no feto antes da vida animal e, no 
envelhecimento e na agonia, sobrevive à morte do animal-de-fora (AGAMBEN,2017).  
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queimaduras. Esses últimos com grande importância para o reconhecimento das 

diferenças individuais no comportamento do enxerto (BHANDARI; TEWARI, 1997; 

CATÃO, 2010; GARCIA et. al., 2011). 

 No entanto, a doação e o transplantes de órgãos só foram considerados uma 

possibilidade para o tratamento de doenças a partir de 1880. Após uma fase de 

intensos estudos e o refinamento de técnicas cirúrgicas, na segunda metade do século 

XX os transplantes de órgãos propriamente ditos tiveram início, primeiramente com o 

transplante renal, em fase experimental e sem qualquer êxito nos pós-transplantes. 

Somente em 1964, devido ao aprimoramento de técnicas imunológicas e à descoberta 

de medicamentos imunossupressores eficazes, houve casos de sucesso de 

transplante renal. 

 A partir de 1965, o transplante de rim converteu-se em uma prática rotineira e 

iniciaram-se as tentativas com transplantes de outros órgãos que, entretanto, não 

foram bem-sucedidos com os recursos de imunossupressores disponíveis na época 

(CATÃO, 2010; GARCIA et. al., 2015). Em 1967, houve o primeiro resultado favorável 

de transplante hepático em uma criança. A paciente faleceu 13 meses depois, porém, 

em decorrência das metástases da doença original. Ainda nesse mesmo ano, foram 

apresentados outros quatro casos de sucesso de transplante de fígado. Mais tarde 

outros órgãos, como o coração e pulmão, também foram transplantados. (MIES, 1998; 

BARROS et. al., 2009; GARCIA et. al., 2015).   

 A prática da doação e transplante de órgãos é, sem dúvida, um avanço 

fascinante da Medicina, pois, em aproximadamente cinco décadas, essa cirurgia 

evoluiu de um procedimento relativamente experimental e arriscado para uma 

intervenção terapêutica eficaz em doentes com enfermidades terminais. Com o 

avanço das ciências imunológicas foi possível realizar um número maior de 

transplantes, graças à possibilidade do manejo das reações inerentes aos processos 

de rejeição e diminuição das perdas dos órgãos transplantados. Além disso, novas 

técnicas cirúrgicas contribuíram para o sucesso dos transplantes, proporcionando 

maior qualidade de vida e aumento da sobrevida dos pacientes. Sendo assim, após 

uma longa fase experimental e de experiências sem sucesso, o transplante de órgãos 

é hoje um procedimento consolidado e rotineiro na prática médica (COHEN, 2009; 

CATÃO, 2011; BRITO, PRIEB, 2012; SIQUEIRA et. al., 2016). 

 O processo de doação e transplantes de órgãos é estabelecido como uma 

prática cirúrgica destinada ao tratamento de casos de doenças crônicas e 
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incapacitantes, que ocasionam falência completa de um órgão ou tecido cuja única 

alternativa terapêutica é a reposição do órgão ou tecido afetado por outro normal, 

promovendo a reabilitação e o aumento da sobrevida desses pacientes 

(CAPPELLARO et al., 2014; BRITO; PRIEB, 2012; STANCIOLLI et. al., 2011; 

NOGUEIRA et. al., 2015). O transplante de órgãos é um dos avanços mais 

significativos da Medicina e se deu graças ao aprimoramento de técnicas 

imunológicas e cirúrgicas, à descoberta de medicamentos imunossupressores, ao 

avanço nos processos de conservação dos enxertos e técnicas de cuidados intensivos 

(MERCADO-MARTINEZ et.al., 2015; STANCIOLLI et. al., 2011).  

 O Brasil está inserido nesse contexto há mais de 40 anos e, a partir dos anos 

2000, essa prática foi incluída nas políticas de saúde. De acordo com dados do 

Ministério da Saúde (MS), cerca de 87% dos transplantes são feitos com recursos 

públicos e o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece assistência integral ao paciente 

transplantado. Com a constante atualização técnica de seus métodos e profissionais, 

os resultados exitosos dessa técnica cirúrgica coloca o país em destaque e referência 

no cenário mundial (STANCIOLI et. al., 2011). Atualmente, o Brasil tem o maior 

programa público de doação e transplante de órgãos. Desde 1997, ano em que foi 

criado o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), até setembro de 2019, foram 

realizados 116.784mil transplantes (FREIRE, 2013; BRASIL, 2019a; RBT, 2019).   

 

Quadro 1 – Número absoluto de transplantes realizados de 1997 até setembro de 

2019 

Coração 5.023 

Coração/pulmão 2 

Fígado 26.471 

Intestino 7 

Multivisceral 9 

Pâncreas 3.030 

Pulmão 1.220 

Rim 81.022 
Fonte: Registro Brasileiro de Transplantes, 2019 
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 Entretanto, se, por um lado, os transplantes relacionam-se com aumento da 

qualidade de vida e sobrevida de um número considerável de pessoas, por  outro  

temos  um  cenário  intrincado,  que  envolve  escassez  de  órgãos, taxas de rejeição 

significativas, mortalidade na fila de espera, nefrotoxicidade dos  imunossupressores,  

altos  custos  dos  procedimentos  e  dificuldades atinentes  à  captação  de órgãos. 

O cadastro técnico, comumente conhecido como “fila de espera”, totalizou 40.487 

pessoas aguardando por um transplante em 2018 (BRASIL, 2019b). 

 

Quadro 2- Número de pacientes que ingressaram na lista de espera e mortalidade, 

entre janeiro e setembro de 2019 

 Rim Fígado Coração Pulmão Pâncreas 
Pâncreas

/Rim 
Córnea 

Ingressos 9.499 2.639 395 134 42 181 15.702 

Mortalidade 959 483 93 27 3 61 37 
Fonte: Registro Brasileiro de Transplantes, 2019 

 

Quadro 3 – Lista de espera total do Brasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2019  

 Sendo essa uma prática médica bastante recente, complexa, e com ainda 

muitos caminhos a percorrer desperta o interesse de toda a comunidade acadêmica, 

Ano 
Número de 

receptores na 
lista de espera 

2008 64.275 

2009 63.866 

2010 59.728 

2011 53.836 

2012 40.143 

2013 38.074 

2014 38.350 

2015 41.236 

2016 41.052 

2017 44.007 
2018 40.487 
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que tem voltado sua atenção para o tema a fim de obter subsídios para melhor 

entendimento das questões expostas no parágrafo anterior. No que toca o campo das 

Ciências Sociais e Humanas, pesquisadores têm se dedicado a entender as diferentes 

facetas da doação e transplante de órgãos. Podemos destacar brevemente aqui os 

trabalhos de Lock (2002) e Macedo (2016), que realizaram estudos explorando temas 

como a ambiguidade da morte encefálica e a relação que os médicos estabelecem 

com esse diagnóstico. Sharp (1995,2000) aborda em seus textos o significado que o 

ato de doar o órgão de um familiar assume diante das famílias e diante da equipe 

médica. Já Scheper-Huhes (2014) reflete sobre a doação e transplante de órgãos 

como a dádiva da modernidade, entre tantos outros trabalhos que vêm, assim, 

contribuindo para o conhecimento dessa prática no Brasil. 

 Com tantos tópicos que a temática doação e transplante de órgãos apresenta, 

como sugerem as intricadas análises acima mencionadas, não há como abordar tudo. 

Tive, então, que escolher um caminho, não porque haja somente uma direção a 

percorrer com proveito, mas porque “há muitas: é necessário escolher” (GEERTZ, 

1989, p.15). Por isso, neste trabalho busquei me aproximar do processo de doação 

de órgãos por meio de uma praxiografia e das teorias sobre realidades múltiplas, 

ambas abordadas e definidas por Annemarie Mol (2002).  

 A escolha pelas teorias de Mol (2002) se deu porque os trabalhos até aqui 

realizados tratam a temática como um mesmo objeto, imóvel e imutável. No entanto, 

acreditamos que há de se pensar que a doação de órgãos é uma questão de saúde 

que emerge porque, de variadas formas, ela é praticada e manipulada por uma 

diversidade de agentes. Dessa forma, conforme mudam-se as práticas e os agentes, 

outras versões da doação emergem. Portanto, é importante que se conheça também 

como esse objeto de tantos estudos é construído na prática, já que é a partir da 

compreensão dessas práticas que o conhecemos verdadeiramente, identificando, 

assim, pontos ainda não problematizados.  

 Além disso, há também uma motivação pessoal para a escolha desse caminho 

metodológico. Sou enfermeira e foi na teoria da Mol e em minhas próprias práticas 

que consegui ver um escape para algo muito comum nas Ciências Sociais:  encarar 

a Medicina e o conhecimento médico sempre do ponto de vista da objetificação do 

paciente e com uma suspeita acerca do saber biomédico. Na descrição das práticas, 

claro, é possível ver uma biomedicina contraditória, imbuída de questões de poder 

sobre os pacientes, mas também com uma produtividade sobre as práticas que 
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produzem algo novo. Portanto, como enfermeira, me senti confortável em meu próprio 

campo, em condições de falar mais e melhor. 

 Em função disso, uma praxiografia se adequada perfeitamente a esse objetivo, 

tendo em vista que se trata de um tipo de etnografia que considera, além dos 

significados e perspectivas, a amplitude dos agentes envolvidos e as materialidades 

mobilizadas para a construção das realidades. Ressalta não só o que os interlocutores 

pensam a respeito de determinado objeto, mas valoriza também suas ações e como 

essas produzem múltiplas versões de uma mesma realidade. 

 Muitos estudos (MOL, 2002; NUNES, ROQUE, 2007; SOUZA, 2015; MORAES, 

2010; MORAES; ARENDT, 2010), principalmente nas áreas de Ciências e Tecnologia, 

têm se dedicado a compreender as práticas que fazem existir os objetos de pesquisas. 

A essa transformação na produção acadêmica dá-se o nome de “virada ontológica”, 

com críticas ao simbolismo e às representações, voltando sua atenção para as 

práticas, eventos e associações por meio dos quais os objetos pesquisados emergem. 

No entanto, na vasta literatura sobre doação de órgãos, nenhum estudo ainda se 

dedicou a entender o assunto com base nesta forma de conduzir pesquisa, a 

praxiologia.  

 As descrições e narrativas que serão encontradas nos capítulos seguintes 

estão situadas no Hospital X2, hospital geral de alta complexidade localizado no 

estado de São Paulo. Durante o período de fevereiro a dezembro de 2018, 

acompanhei a Comissão Intra-hospital de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplante (CIHDOTT) em suas atividades relacionas à captação de órgãos. 

Presenciei desde as questões burocráticas que envolvem essa prática, a definição do 

diagnóstico de morte encefálica, até as cirurgias de extração de órgãos. 

 No entanto, é importante destacar que a aproximação com o campo não foi 

fácil. O Hospital X não foi nossa primeira escolha. Outros hospitais haviam sido 

elegidos, mas o tema doação e transplante de órgãos parece envolver uma certa 

fragilidade que ficou ainda mais evidente ao tentar me aproximar dos meus 

interlocutores. A metodologia utilizada também causou estranheza. As recusas para 

 
2 Assim como Mol, preferimos não revelar o nome verdadeiro do local onde o trabalho de campo foi 
desenvolvido para preservar a identidade de nossos interlocutores e possíveis conflitos que possam 
acontecer em decorrência das descrições aqui contidas. Os nomes que aparecerão no decorrer do 
texto também são fictícios.  
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o desenvolvimento do trabalho de campo foram justificadas pela fragilidade do tema, 

o qual não poderia ser “tratado de qualquer maneira”, baseado apenas nas minhas 

observações. Ao longo do texto, talvez também fique evidente a delicadeza com que 

o termo doação de órgãos é tratado para que ele não se torne uma prática 

simplesmente, não seja objetificado e perca seu status de um ato altruísta.  

 Na literatura sobre doação e transplantes de órgãos, não se fala da 

multiplicidade que essa categoria adquire por meio da prática, da ação dos sujeitos e 

materialidades que estão envolvidos nos espaços em que isso acontece. Assim como, 

na maioria dos estudos realizados pelas Ciências da Saúde, há um predomínio 

daqueles que procuram compreender as doenças e os eventos ligados a elas com 

base nas perspectivas das pessoas que as vivem ou simplesmente as observam. Não 

há aqui a intenção de desmerecer esses estudos e tampouco dizer qual é válido ou 

não, mas é preciso ir um pouco além das interpretações. 

 Como colocado por Annemarie Mol (2002) em seus estudos, procurar entender 

as doenças por meio das perspectivas apenas “multiplica os observadores, mas 

sempre deixa o objeto sozinho. Ele só é olhado. Parece ficar a conhecer o objeto por 

olhares, mas ninguém nunca toca o objeto”. Dessa forma, a autora propõe uma visão 

múltipla dos objetos, por meio da qual a realidade, ao invés de ser vista por uma 

diversidade de olhos, mantendo-se intocada no centro, , de forma que o objeto é 

manipulado por meio de vários instrumentos no curso de uma série de diferentes 

práticas que se relacionam entre si. No campo da Antropologia da Saúde e do próprio 

Campo da Saúde Coletiva, do qual faço parte, o uso da proposta de Mol é muito 

importante, uma vez que é por meio desses estudos que planejamentos e políticas de 

saúde são elaborados. As ideias propostas por Mol nos fazem pensar como a ciência 

interfere no objeto de pesquisa, como práticas interferem em outras práticas e como 

políticas de saúde, tratamentos e planejamentos em saúde sofrem interferências 

dessas versões, da multiplicidade desse objeto.   

 Annemarie Mol (2002) argumenta que se os corpos são atuados variadamente, 

não podem responder sozinhos à questão do que fazer. A realidade não define de 

antemão o que se deve fazer. Se a questão do que fazer não mais depende de um 

real definido previamente, então ela depende do quê? É nesse sentido que a autora 

propõe que passemos de uma investigação epistemológica da realidade – cujo viés 

seria conhecer uma realidade dada – para uma pesquisa praxiográfica, pois é por 

meio das práticas que os objetos de nossas pesquisas são feitos. É apenas em ação 
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que “alguma coisa é, que alguma coisa passa a existir” e se conhece verdadeiramente 

a realidade (MOL, 2002). 

 Levando em conta a multiplicidade das realidades, como proposto por Mol, e 

admitindo a lacuna existente na literatura sobre estudos que buscaram compreender 

a doação de órgãos pelas ideias das “ontologias políticas”, nesta pesquisa me 

proponho a delinear essa categoria – doação de órgãos – como um importante objeto 

a ser adicionado às fisicalidades da doação, proporcionando assim uma visão 

ampliada e realista do que está envolvido nesse processo. 

 A presente tese está dividida da seguinte maneira: no Capítulo 2 abordarei a 

prática dos transplantes no Brasil, começando por um breve histórico, como ela surgiu 

e em que ponto se tornou uma prática médica de rotina. Também aponto as principais 

leis federais que regulam e controlam a doação e transplantes de órgãos, além de 

como o Sistema Nacional de Transplantes e seus desdobramentos são organizados. 

Faço também um breve resumo dos principais temas já abordados pelas Ciências 

Sociais e Humanas e, por fim, apresento o cenário no qual a praxiologia se deu. 

 O Capítulo 3 é dedicado à descrição de como a prática da doação de órgãos 

no Hospital X acontece, de acordo com sua matriz legislativa. Mostro como se dá a 

busca ativa de potenciais doadores, o protocolo de morte encefálica, a entrevista 

familiar e relato as cirurgias de captação que eu tive a oportunidade de acompanhar. 

Logo em seguida, no Capítulo 4, me dedico a destacar os principais pontos da teoria 

de Annemarie Mol que serviram como apoio teórico para o desenvolvimento dessa 

prática.  

 No capítulo seguinte, descrevo como as várias versões desse objeto único que 

é a doação de órgãos é performada no Hospital X ao longo de todo os processos que 

envolvem essa prática. No Capítulo 6, destaco as interferências que outras práticas 

causam sobre o processo de doação de órgãos e concluo falando sobre o que Mol 

chama de inclusão e distribuição.  

 Esta tese não tem a pretensão de trazer respostas ou explicações para uma 

questão tão complexa. A minha proposta é simples, a riqueza da tese está no 

processo de doação e não na teoria que eu utilizo, – embora, ao mesmo tempo a 

simplicidade da descrição seja incentivada pela própria Annemarie Mol para assim, 

talvez, exibir uma realidade, sem nada adicionar ao campo, ainda assim pode 

promover reflexões, indagações, problematizações e inquietações. Cabe a mim 

apenas acompanhar e descrever essa prática. 
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2. A PRÁTICA DA DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

 
 Trata-se de uma prática muito recente, por isso começo apresentando como a 

possibilidade de intercambiar órgãos surgiu no Brasil, as primeiras tentativas de 

transplantes e as organizações de fiscalização e controle dessa prática, até culminar 

no que conhecemos hoje como Sistema Nacional de Transplantes - SNT. Sabendo 

que este se desdobra em muitas organizações que estão interligadas durante todo o 

processo de doação e transplante de órgãos, há nesse capítulo uma breve descrição 

de estrutura completa do sistema e as responsabilidades de cada setor.  

Descrevo também as leis que regem a prática. Com isso espero que o leitor 

entenda, de maneira geral, como ela se dá para, em seguida, direcionar a atenção 

para como a doação de órgãos é performada no Hospital X. Há ainda, neste capítulo, 

uma breve revisão bibliográfica de como o tema é tratado no campo das Ciências 

Sociais e Humanas. 

 

2.1 HISTÓRICO DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS NO BRASIL  
 

 No Brasil, as atividades de doação e transplante de órgãos datam de 1964. Em 

16 de abril deste ano, um transplante de rins, de uma criança de nove meses para um 

paciente com 18 anos foi realizado no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. 

Apesar do destaque da mídia local, em razão, provavelmente, da ausência de relato 

científico na ocasião, o fato permaneceu desconhecido no cenário médico nacional e 

internacional. Por muitos anos, o primeiro transplante brasileiro foi atribuído a um 

transplante renal ocorrido em São Paulo, em 1965. No entanto, além das reportagens 

da época, trechos do prontuário são registros históricos que comprovam a veracidade 

do fato (GARCIA et.al., 2015; MOURA-NETO et.al., 2016).  

 O transplante realizado em São Paulo, mencionado acima, ocorreu no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo (USP), com 

doador vivo. Já o primeiro transplante com doador falecido ocorreu na madrugada do 

dia 12 de fevereiro de 1968.  Foi realizado um transplante de rim no Hospital das 

Clínicas da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, liderado pela equipe do 

doutor Áureo José Ciconelli e foi bem-sucedido para as condições da época. O doador 

era uma mulher de 28 anos, com morte cerebral, e o receptor um homem de 36 anos 
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que viveu até dezembro do mesmo ano. Para combater a rejeição do órgão, como 

não havia disponível drogas imunossupressoras, a equipe utilizou um soro (globulina 

antilinfocitária) elaborado por Ciconelli a partir de suas experiências com cães. Na 

época, não foi divulgada nenhuma matéria científica a respeito, apenas algumas notas 

pejorativas e Ciconelli decidiu falar a respeito da cirurgia somente 46 anos depois, em 

uma entrevista para a imprensa (JORNAL. FMRP-USP...; A CIDADE ON...; RIBEIRO 

E SCHRAMM, 2006; FREIRE 2013).  

 Logo em seguida, em 26 de maio do mesmo ano, o Brasil entrou para a lista 

dos pioneiros na realização de transplante de coração. A cirurgia ocorreu no Hospital 

das Clínicas, da cidade de São Paulo, pela equipe do Dr. Euryclides de Jesus Zerbini. 

Embora tenha sido considerada uma cirurgia de sucesso, o receptor faleceu após 28 

dias devido à rejeição do órgão. Mesmo assim, a repercussão foi positiva e, ao 

contrário do transplante de rim relatado anteriormente, ganhou grande notoriedade 

nacional e internacional (AGÊNCIA BRASIL ..., 2018; STOLF; BRAILE, 2012).  

 Desde o primeiro transplante de órgãos realizado no país até o ano de 1987, 

além do pouco conhecimento desenvolvido a respeito dessa prática, os hospitais não 

tinham estrutura suficiente para realização do procedimento e nenhuma fiscalização 

ou financiamento foram estabelecidos pelo governo. Tanto a capitação e alocação de 

órgãos e tecidos, quanto o financiamento dos procedimentos ficavam a cargo das 

equipes transplantadoras (GARCIA et. al., 2015). 

 Com melhor conhecimento da base imunológica dos transplantes e o 

crescimento das indústrias farmacêuticas e de equipamentos médicos, o período que 

vai do final dos anos de 1987 até 1997 é caracterizado pelo desenvolvimento dos 

hospitais, que se tornam melhor equipados para a realização dos transplantes; um 

discreto aumento no número de doadores e a instituição de algumas entidades, com 

o objetivo de normatizar essa prática e colaborar com o seu desenvolvimento. Nesse 

sentido, podemos citar a criação da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 

(ABTO) , em 1986 e do Sistema Integrado de Procedimentos de Alta Complexidade 

(SIPAC) (), em junho de 1993, com a concepção das câmaras técnicas para cada 

órgão e a implantação de organizações de procura de órgãos em alguns estados 

(FERRAZ et. al., 1990; GARCIAL et. al., 2000, 2015) 

 Vale destacar que, a partir desse período, o estado de São Paulo ganha 

destaque. Foi o primeiro estado a criar um sistema de regulamentação da prática de 

doação e transplante de órgãos, que mais tarde originou o que conhecemos hoje 
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como o Sistema Nacional de Transplante. Portanto, os parágrafos a seguir dizem 

respeito à história do estado de São Paulo no desenvolvimento dessa prática.  

 Devido à repercussão dos transplantes realizados no estado de São Paulo, as 

autoridades da área da saúde da cidade de São José do Rio Preto convocaram uma 

reunião para discutir a viabilidade dessa prática com base nas taxas de sobrevida dos 

enxertos e também dos transplantados. Os resultados desanimaram a todos os 

envolvidos. Quase 80% dos pacientes transplantados da época tiveram rejeição do 

enxerto devido à falta de drogas imunossupressoras. Sendo assim, decidiram 

continuar a praticar apenas o transplante a partir de doador vivo (transplante intervivo), 

mas sem considerar qualquer vínculo de parentesco.  

 Mais tarde, com a descoberta do sistema Antígeno leucocitário humano3- HLA 

como critério principal de seleção de receptores, os centros transplantadores 

começaram a realizar novamente o transplante de rim a partir de doador falecido. Com 

o aumento progressivo desse procedimento, tornou-se necessário regulamentar 

essas atividades. Sendo assim, em 1986, foi criado o primeiro sistema de alocação 

de rim proveniente de doador falecido e baseado no sistema HLA, o São Paulo Interior 

Transplantes - SPIT, entidade sem fins lucrativos com sede em Ribeirão Preto. Era 

formada por 42 centros de diálise e equipes de transplante renal em trinta cidades do 

interior de São Paulo e de Minas Gerais (FERRAZ et. al., 1990; PEREIRA et. al., 2006; 

GARCIA et. al., 2015).  

 No início do desenvolvimento do SPTI todas as atividades pertinentes ao 

sistema e ao processo de doação e transplante de órgãos, como o cadastro de 

receptores e o processo de crossmatch4, eram feitos manualmente. A troca de 

 
3 Para aumentar a sobrevida do enxerto é necessário que doador e receptor tenham algum grau de 
compatibilidade no sistema HLA, que considera as proteínas que se localizam na superfície de todas 
as células do organismo. A histocompatibilidade, compatibilidade entre células, tecidos ou órgãos, é 
primordial quando se fala em transplante, pois há diferenças importantes entre os tecidos de uma 
pessoa e de outra. Essas diferenças acontecem devido à existência de um grupo de genes aos quais 
se dá o nome de Complexo Principal de Histocompatibilidade - MHC, que desempenha importante 
papel no sistema imunitário e também na determinação da identidade biológica. Quando duas pessoas 
compartilham os mesmos HLA dizem que elas são compatíveis, ou seja, seus tecidos são 
imunologicamente compatíveis (OLIVEIRA; SELL, 2002; THOMAS, 2018). 
4 Para que um transplante dê certo é necessário que as células imunitárias do receptor não entrem em 
conflito com o tecido do doador. No entanto, como esses genes possuem alto grau de polimorfismo, é 
muito raro encontrar um doador compatível, de modo que não haja rejeição do órgão transplantado. 
Dessa forma, o que se procura é o par mais compatível possível dado que existem técnicas para, 
depois da operação, evitar a rejeição do órgão (imunossupressão). O crossmatch é o teste que irá 
determinar se o receptor tem anticorpos contra o potencial doador e qual a probabilidade de rejeição 
(OLIVEIRA; SELL, 2002; THOMAS, 2018).  
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informações de uma cidade para outra era realizada por papéis, via Polícia Rodoviária 

Federal que, além do transporte de documentos para realização dos testes de 

histocompatibilidade, também realizava o transporte de órgãos quando necessário 

(PEREIRA et. al., 2006). 

 Nas demais cidades de São Paulo e em outros estados, a distribuição dos 

órgãos era feita por meio das equipes de transplante que selecionavam seus 

pacientes com critérios próprios e independentes. Somente após dez anos do SPIT o 

mesmo sistema foi levado para a capital São Paulo com as devidas adaptações para 

atender, além das doações e transplantes de rins, a demanda dos demais órgãos. O 

modelo também foi cedido à Brasília e, aos poucos, com as adaptações necessárias, 

todo o país passou a contar com um sistema informatizado propiciando agilidade, 

transparência, impessoalidade e justiça a todo o processo de captação e doação de 

órgãos (PEREIRA et al., 2006).  

 É preciso pontuar que, apesar do sistema utilizado pelo SPIT ter servido de 

modelo para os demais estados e como base para a criação do Sistema Nacional de 

Transplantes, na prática existem dois programas: o adotado pelo estado de São Paulo 

e o próprio Sistema Nacional de Transplante, utilizado pelos demais estados. Embora 

sejam sistemas diferentes, há aproximadamente cinco anos existe uma programação 

que faz com que os dois sistemas se comuniquem, para evitar a inscrição de 

receptores em ambos e evitar duplicidades. 

 A fase após 1997 foi reconhecida por Garcia como a “fase profissional dos 

transplantes”, que teve como marco principal a instituição da Lei 9.434 de fevereiro de 

1997 que criou o Sistema Nacional de Transplantes, com sede em Brasília, tornando 

todo o controle dos transplantes responsabilidade do governo federal (GARCIA et. al., 

2015).  

 

2.2 O SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTE 
 

 A estruturação do SNT teve como objetivo tornar o processo de doação e 

transplante de órgãos mais eficiente e justo, além de estabelecer mecanismos para 

viabilizar a captação de órgãos e tecidos de doadores falecidos ─ uma vez que parte 

do pressuposto que, nos transplantes intervivos, as pessoas interessadas em doar 

para um receptor específico procuram espontaneamente os estabelecimentos de 

saúde (STANCIOLI et. al., 2011).  
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 Com a criação desse sistema, qualquer atividade referente à doação e 

transplante passa, necessariamente, pelo controle do Estado Brasileiro, que, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), custeia todos os tipos de transplantes 

e oferece gratuitamente toda a medicação necessária no pós-cirúrgico. Por isso o 

Brasil é considerado hoje o maior programa público de transplantes do mundo. 

 Atualmente, o Sistema Nacional de Transplantes está organizado da seguinte 

maneira: em nível federal temos a Coordenação Geral do Sistema Nacional de 

Transplantes (CGSNT), formada por: 

 

→ Central Nacional de Transplantes (CNT), responsável pela articulação de ações 

relacionadas a transplante de órgãos e tecidos entre os diferentes estados da 

federação e com os demais integrantes do SNT. 

→ Câmaras Técnicas Nacionais (CTN): de natureza consultiva, têm a finalidade 

assessorar os procedimentos relativos à formulação, revisão, atualização e 

aperfeiçoamento das normas referentes aos critérios de inclusão de pacientes 

candidatos a transplantes nas listas de espera, aos critérios de distribuição de 

órgãos, tecidos e células captados para transplantes; bem como aos critérios de 

autorização, renovação e exclusão de autorização de estabelecimentos e equipes. 

→ Grupo de Assessoramento Estratégico (GAE): auxilia a CGSNT no exercício de 

suas funções. O grupo é formado pelos coordenadores do SNT, representação 

CNCDO, de associações nacionais de pacientes candidatos a transplante, do 

Conselho Federal de Medicina (CFM), do Ministério Público Federal e da 

Associação Médica Brasileira. O grupo tem a atribuição de elaborar diretrizes para 

a política de transplantes, propor temas de regulamentação complementar, 

identificar os índices de qualidade para o setor, analisar os relatórios com os dados 

sobre as atividades do SNT e emitir parecer em situações especiais, quando 

solicitados pela CGSNT (STANCIOLI et. al., 2011). 

 

 Devido à grande extensão territorial brasileira e ao curto espaço de tempo para 

a retirada e substituição do órgão, as atribuições executivas do SNT também foram 

delegadas em nível estadual para as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição 

de Órgãos (CNCDOs). As CNCDOs coordenam todas as atividades de transplantes 

nos seus respectivos estados, exercendo controle e fiscalização sobre as mesmas; 



30 
 

 

além de inscrever potenciais receptores na lista de espera junto à CGSNT e realizar 

a distribuição dos órgãos, indicando a equipe transplantadora responsável pela 

retirada e implante. Atuando junto com as CNCDOs temos: 

 

→ Organizações de Procura de Órgãos (OPO): têm como objetivo a coordenação 

supra-hospitalar, responsável por notificar potenciais doadores às CNCDOs e 

apoiar as atividades relacionadas ao processo de doação de órgãos e tecidos, à 

manutenção de possível doador, à identificação e à busca de soluções para as 

fragilidades do processo de identificação e notificação de potenciais doadores. Os 

profissionais da OPO também realizam a avaliação das condições clínicas do 

possível doador, da viabilidade dos órgãos a serem extraídos e fazem entrevista 

para solicitar o consentimento familiar da doação dos órgãos e tecidos nos 

hospitais que não possuem a Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). 

→ Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 

(CIHDOTT): se responsabiliza pela identificação de possíveis doadores de órgãos 

no hospital, viabiliza o diagnóstico de morte encefálica, realiza a entrevista 

familiar e articular-se com as OPOs e CNCDOs para organizar o processo de 

doação e captação de órgãos e tecidos. Além disso, são responsáveis pela 

educação continuada dos funcionários da instituição sobre os aspectos de 

doação e transplante de órgãos e tecidos, bem como a articulação com todas as 

unidades de recursos diagnósticos necessários para atender os casos de 

possível doação. É obrigatória naqueles hospitais públicos, privados e filantrópicos 

que se enquadrem nos perfis determinados. Para os demais hospitais a criação da 

comissão é opcional , de acordo com a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de 

setembro de 2017 (BRASIL, 2017). Classificam-se da seguinte forma: 

   CIHDOTT I: estabelecimento de saúde com até 200 (duzentos) óbitos 

por ano e leitos para assistência ventilatória (em terapia intensiva ou emergência), 

e profissionais da área de medicina interna ou pediatria ou intensivismo, ou 

neurologia ou neurocirurgia ou neuropediatria, integrantes de seu corpo clínico. 

  CIHDOTT II: estabelecimento de saúde de referência para trauma e/ou 

neurologia e/ou neurocirurgia com menos de 1000 (mil) óbitos por ano ou 

estabelecimento de saúde não-oncológico, com 200 (duzentos) a 1000 (mil) óbitos 

por ano. 
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  CIHDOTT III: estabelecimento de saúde não-oncológico com mais de 

1000 (mil) óbitos por ano ou estabelecimento de saúde com pelo menos um 

programa de transplante de órgão. 

 

Organograma 1 – Sistema Nacional de Transplante 

 

 
 

 
2.3 LEGISLAÇÃO PARA DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

 

 A regulamentação das atividades para captação e transplantes de órgãos e 

tecidos é bem recente quando comparada com a data em que se deram as primeiras 

cirurgias. Durante aproximadamente 30 anos, essa prática era regulada de maneira 

informal e regional, sob responsabilidade dos centros de transplantes e sem qualquer 

gerência do Ministério da Saúde (FERNANDES; GARCIA, 2010; MATTIA et.al., 2010). 
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 Em 1987, com o aumento no número de transplantes, o Ministério da Saúde 

publicou o “Sistema Integrado para o tratamento do paciente renal crônico e do 

transplante renal”, para estabelecer padrões de funcionamento dos centros de 

transplante renal e para determinar os pagamentos pelo sistema público de saúde. 

Foi nessa mesma época que, em alguns estados, agências governamentais e 

fundações assumiram a responsabilidade da procura e alocação de órgãos, como foi 

o caso do SPIT (FERNANDES, GARCIA, 2010). 

 Com a Constituição de 1988 ficou proibido, de maneira explícita, a venda de 

órgãos e foi criado o Sistema Integrado para Procedimentos de Alta Complexidade 

(SIPAC), que estabeleceu mecanismos de controle de qualidade para os centros de 

transplantes, acreditação desses serviços e determinou os valores a serem pagos por 

procedimento (FERNANDES; GARCIA, 2010; STANCIOLI et.al., 2011; VICTORINO; 

VENTURA, 2017). 

 Em 1997, os transplantes foram regulamentados em todo o território brasileiro 

pela Lei 9.434 de 4 de fevereiro que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Essa lei foi 

regulamentada pelo Decreto 2.268 de 30 de junho do mesmo5 ano, que estabeleceu 

o SNT e as CNCDOs. O decreto, dentre outros aspectos, visava aumentar o número 

de doações de órgãos, determinando assim a doação presumida. Isso significava que 

todos os cidadãos eram doadores de órgãos, exceto aqueles que declarassem “não 

doadores de órgãos e tecidos” em documentos legais, como na Carteira de Identidade 

ou Carteira Nacional de Habilitação (MATTI et. al., 2010; ROZA, 2005; VICTORINO; 

VENTURA, 2017).  

 A publicação dessa lei provocou críticas referentes ao direito individual  de 

doação de órgãos e, ao invés de aumentar o número de doações, milhões de pessoas 

se cadastraram como “não doador” nos documentos de identificação oficiais, 

principalmente porque não havia consenso absoluto sobre o diagnóstico de morte 

 
5 Revogado pelo Decreto 9.175 de 18 outubro de 2017, que passa então a regulamentar a Lei nº 
9.434/97 que moderniza o SNT, dando mais agilidade na realização de transplantes. Estabelece que o 
diagnóstico da morte encefálica será confirmado por um médico especificamente qualificado e retira a 
doação presumida do decreto anterior, o que reforça o papel dos parentes próximos na autorização. 
Além disso, traz a inclusão da Central Nacional no Sistema Nacional de Transplantes e sua articulação 
com a FAB (Força Aérea Brasileira) no transporte de órgãos. (CFM, 2017) 
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encefálica na época (VICTORINO; VENTURA,2017; MAYNARD et. al., 2016).  Em 23 

de março de 2001 a doação presumida foi suprimida pela Lei 10.211, determinando 

que a doação de órgãos de pessoas falecidas só ocorreria com autorização familiar, 

independentemente da vontade do potencial doador em vida. (MATTIA et. al., 2010; 

MAYNARD et. al., 2016; VICTORINO; VENTURA,2017) 

 Mais recentemente, uma nova mudança ocorreu na legislação para doação e 

transplante de órgãos. No dia 15 de dezembro de 2017, o Diário Oficial da União 

publicou a Resolução 2.173 do Conselho Federal de Medicina, em substituição à 

Resolução 1.480/1997, atualizando os critérios para definição da morte encefálica 

(ME). Segundo o conselheiro-relator Hideraldo Cabeça, a nova resolução traz mais 

segurança à equipe médica para a definição da ME e dá homogeneidade aos critérios, 

tornando-a mais operacional (Portal CFM, 2017). No quadro abaixo está sintetizado 

as mudanças realizadas com a nova resolução: 
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Quadro 4 – Principais mudanças ocorridas no protocolo de morte encefálica com a 

implementação da Resolução 2.173/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Portal.CFM, 2018 
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2.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 O tema doação de órgãos apresenta características bastante específicas que 

despertam o interesse de muitas áreas do conhecimento. Epidemiologistas, médicos, 

cientistas sociais, entre outros, têm voltado sua atenção para compreender esse 

fenômeno nas suas mais diversas características, a fim de proporcionar aos serviços 

de saúde maior conhecimento para o aprimoramento e manejo da doação e do 

transplante de órgãos.  Atualmente, as pesquisas no campo das Ciências Sociais e 

Humanas sobre doação de órgãos se condensam em grandes temas, como morte 

encefálica, fatores que facilitam ou dificultam a doação e tráfico de órgãos, os quais 

procuram enfatizar as diferentes perspectivas a respeito desses tópicos. 

 Apresento adiante os principais temas que compõem a literatura referente à 

doação de órgãos no campo das Ciências Sociais.  

 
2.4.1 Morte encefálica: a nova morte 
 
 A doação de órgãos pode ocorrer por meio de duas situações: intervivos – 

quando uma pessoa ainda em vida doa parte de seus órgãos, ou um de seus órgãos 

duplos ou tecidos a outra pessoa –, ou por meio da doação de múltiplos órgãos de um 

doador falecido, diagnosticado com morte encefálica. O número de transplantes de 

órgãos utilizando doadores falecidos é, ao ano, quase cinco vezes maior quando 

comparado aos transplantes intervivos, o que torna possível que as cirurgias de 

transplantes de órgãos sejam uma rotina médica (MACEDO, 2016).  

 Segundo conceitos da Medicina, o termo morte encefálica refere-se a um 

estado clínico no qual as funções cerebrais são cessadas. Pacientes com esse 

diagnóstico apresentam destruição completa e irreversível do cérebro e tronco 

cerebral, mas mantêm, mesmo que por um curto espaço de tempo, por meio de 

aparelhos, os movimentos respiratórios e a circulação sanguínea. As principais 

causas da morte encefálica são acidente vascular cerebral e traumatismo craniano, 

geralmente provocados por algum acidente ou arma de fogo (BITTENCOURT et al., 

2007). 

 A morte, por si só, é considerada um marco nas relações sociais. Até a década 

de 1960, o indicador médico da morte era a parada cardiorrespiratória, mas, com a 

criação dos ventiladores mecânicos, a medicina e a sociedade lidam com a seguinte 
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situação: um sujeito que mantém parte de suas funções, como a atividade cardíaca e 

a respiração, mas que é considerado morto. Segundo Macedo (2016), nesses casos 

estamos diante do que podemos chamar de “a nova morte”, um tipo de morte 

possibilitada por um contexto social bastante específico, proporcionado pela Medicina, 

Tecnologia e Modernidade. 

 A morte encefálica, mesmo sendo um conceito médico-científico universal, 

abala as representações mais tradicionais sobre a morte, que, do ponto de vista 

comumente aceito socialmente, estão vinculadas ao coração. A redefinição da morte, 

graças aos avanços tecnológicos, alterou a definição de morte baseada na respiração 

e batimentos cardíacos para a função cerebral, permitindo que alguns pacientes, 

anteriormente considerados vivos, fossem rotulados como mortos. Portanto, tornou-

se eticamente aceitável considerar pessoas falecidas como potenciais doadores de 

órgãos, como Crowley-Matoka e Lock (2006) demonstram em seus estudos. De 

acordo com as citadas autoras, esse conceito está extremamente ligado ao rápido 

avanço tecnológico e, apesar de ser usado rotineiramente na prática médica, está 

embutido de diferentes significados, ações e ainda causa certo estranhamento entre 

os próprios profissionais da área da Saúde.  

 Um dos aspectos cruciais no processo de doação de órgãos é o diagnóstico da 

morte encefálica, pois é a partir deste momento que toda a cadeia de doação e 

transplante tem início. O diagnóstico da morte encefálica é, também, o que mais gera 

dúvidas entre as famílias dos potenciais doadores e causa de controvérsias entre os 

próprios profissionais de Saúde. Mesmo sendo regulamentado por lei e envolvendo 

uma série de procedimentos técnicos que comprovem o diagnóstico, esse fenômeno 

é de difícil compreensão. Segundo Vargas e Ramos (2006), trata-se de algo que se 

situa nos limites da ética e da moral, além da própria vida física. Se há respiração, 

mesmo que artificial, e um coração que funciona, há sinais de vida. Porém, tem-se 

conhecimento de que este estado vegetativo poderá́ se prolongar por algum tempo, 

assim como pode cessar a qualquer momento. Portanto, para que o transplante 

ocorra, estes últimos “sopros de vida” (para usar aqui o termo oriundo dos familiares 

com os quais conversei e também relatado na literatura) terão de ser interrompidos.  

 A compreensão desse conceito não é fácil, tanto para as equipes intra-

hospitalares quanto para os familiares dos pacientes que recebem esse diagnóstico.  

Estudos que buscaram compreender como os atores envolvidos no processo de 

doação de órgãos entendem a morte encefálica apontam que muitos médicos se 
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recusam a realizar os exames para a confirmação do diagnóstico, porque, além dos 

impedimentos morais e de desconfiança frente ao conceito da “nova morte”, há o 

medo de um possível erro em se declarar um vivo como um morto (LOCK 2000, 2002; 

LONG-SUTEHALL et al., 2008; CROWLEY-MATOKA, LOCK, 2006). Com relação às 

famílias, Long-Sutehall (2008) chama atenção para a dificuldade de aceitação desse 

diagnóstico, que reside nas numerosas lacunas de informação sobre a morte 

encefálica, já que, geralmente, elas associam a morte ao cessar dos batimentos 

cardíacos, à respiração e também à temperatura corporal.  

 Para Vargas & Ramos (2006), a morte encefálica não é uma novidade criada 

pela Lei de Transplantes; o que é novo é a ambiguidade gerada a partir das práticas 

de doação e transplantes de órgãos. Antes da intensificação desses procedimentos, 

a morte cerebral não constituía um problema e, por isso, os pacientes poderiam 

permanecer longos períodos internados com esse diagnóstico. Foi justamente após a 

implementação dos transplantes de órgãos que se instituiu a necessidade da 

discussão e legitimação da definição da morte encefálica.  

 A ambiguidade à qual se referem aquelas autoras reside no fato de que a 

necessidade de regulamentação dessa “nova morte” se deu justamente porque, no 

imaginário social, a morte sempre foi definida a partir da falência do coração e dos 

pulmões. O paradoxo está em que esses dois sinais vitais devem ser mantidos para 

que ocorra a retirada dos órgãos. Assim, a morte encefálica está no limite da 

conceituação de morte. A metáfora que se desenrola constrói a morte cerebral como 

um estado suspenso, em trânsito (FLORES-PONS; ÍÑIGUEZ-RUEDA, 2014). 

  Embora o tema doação de órgãos seja constante na mídia, em campanhas ou 

em reportagens, é um tema que provoca muitas especulações, medos e dúvidas, 

talvez por estar diretamente associado à ideia de morte, que, segundo Horochovski 

(2008), envolve uma série de representações. No caso da morte encefálica, por fugir 

à ordem mais “tradicional” ─ que prevê que a morte ocorre quando o coração para de 

bater ─, é fonte de desordem social e isso gera insegurança, perigo e desconforto. É 

por isso que muitos estudos (MACEDO, 2016; LOG-SUTEHALL et al., 2008) associam 

a negação à doação de órgãos, à incompreensão do que é a morte encefálica e à 

veracidade desse fenômeno. Um morto que tem o coração batendo pode abalar 

profundamente as representações de algumas pessoas sobre a morte.  

 

 2.4.2 Doação de órgãos, corpo e identidade 
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 O ato de retirar um órgão de uma pessoa e colocar em outra provoca 

numerosas questões relacionadas à concepção de corpo e identidade. O transplante 

de órgãos pode ser visto de forma análoga à substituição de peças defeituosas, sem 

nenhuma implicação. No entanto, Crowley-Matoka e Lock (2006) revelam com seus 

estudos que o transplante de órgãos pode provocar grandes implicações para a 

identidade, criando a possibilidade de interação dos selfs6 por meio da “integração 

das carnes”.  

 Segundo Sharp (1995, 2000), para a família doadora, o transplante não 

representa somente um órgão ou “um pedaço de carne” que é transferido. Ali, com 

aquele “pedaço”, vai juntamente a própria pessoa ou uma parte dela. Este órgão, que 

é revestido simbolicamente, ainda traz consigo algo que era da pessoa em vida e que 

agora é a única coisa dela que ainda vive. O transplante de órgãos, enquanto uma 

técnica terapêutica moderna, possibilita uma situação em que se transcende a morte 

ao se retirar as últimas partes vivas de alguém e introduzi-las em outro, que, 

dependendo da doença, sem o procedimento estaria fadado a morrer (SHARP 2000; 

SMINOFF et al., 2004).  

 Por outro lado, a junção dos selfs é o que mais preocupa as pessoas que 

recebem o transplante. No estudo realizado por Sharp (2006) com pacientes que 

receberam algum tipo de transplante, estes descreveram à autora novas atitudes e 

poderosos sentimentos de identificação com seus doadores, como gostos, traços de 

personalidade e hábitos. Por isso, é comum que os profissionais objetifiquem o 

transplante, demonstrando uma visão mecanicista desse processo e do corpo em si, 

de forma a desencorajar os receptores a acreditarem que qualquer traço da identidade 

do doador seja transferido no momento da doação (SHARP,2000; SMINOFF et al., 

2004; JORALEMON, 2014). 

 No entanto, de um modo geral, para as famílias de doadores, a ideia do 

transplante como uma forma de prolongar a vida surge em diversos momentos. 

Enquanto os receptores são levados a pensar nos órgãos como esvaziados de toda 

identidade pessoal, um tipo muito diferente de imagem é usado para motivar a doação 

 
6 As propostas construcionistas definem o self enquanto uma construção social, produto de trocas 
discursivas, sendo definido a cada momento de uma interação por meio dos modos como as pessoas 
descrevem a si mesmas e são descritas pelos outros em suas conversações (GUANAES; JAPUR, 
2003). 



39 
 

 

de órgãos. Famílias de pacientes com morte encefálica são explicitamente 

incentivadas por profissionais ligados à procura de órgãos a pensar na doação como 

uma “chama redentora, para que seu ente querido viva no corpo de outro” (SHARP, 

1995). 

 

2.4.3 Tráfico de órgãos humanos 
  

 A compra e venda de partes do corpo humano é quase inseparável do reino 

dos transplantes e recorrente em reportagens jornalísticas e análises acadêmicas.  No 

entanto, apesar do destaque que o tema recebe atualmente, a mercantilização do 

corpo é frequente na história, representada pela compra e venda de escravos, do 

sexo, entre outros. Entretanto, esse tema apenas recentemente ganhou valor 

comercial significativo ao ser encarado como “peças sobressalentes e ferramentas” 

(COHEN, 1998). Pesquisas etnográficas (COHEN 1998; GOYAL et. al., 2002; 

SCHEPER-HUGES, 2000) revelam que os “corretores de órgãos” usam a venda como 

uma saída para uma dívida, embora, na realidade, a situação possa piorar em 

consequência da saúde debilitada que a retirada inadequada e desnecessária de um 

órgão possa acarretar. 

 É justamente a ideia da existência do tráfico de órgãos humanos a principal 

causa da recusa dos familiares em concordarem com a doação. As famílias relatam 

que temem que o familiar seja dado como morto, sem que isso seja verdade, com o 

objetivo de desocupar o leito ou de remover seus órgãos sem a confirmação da morte 

(MACEDO, 2016; SHIKIDA; ARAÚJO, 2004). Lock (2002) identificou com seus 

estudos que entre os próprios profissionais de saúde ainda existe muito medo sobre 

o pronunciamento da morte encefálica, pois as decisões sobre os cuidados clínicos 

de pacientes sempre envolvem julgamentos morais. 

 Scheper Hughes e Biehl (2000) concluíram ─ após demonstrarem vários 

indícios de tráfico de órgãos, tanto de doadores vivos quanto falecidos, em países de 

terceiro mundo ─ que esses boatos criam uma “resistência civil” com relação à doação 

de órgãos, mesmo quando a situação ocorre em um contexto legal. Os autores 

indicam que não será uma política pública a favor da doação de órgãos, nem as 

justificativas dadas pela ciência para legitimar a morte encefálica, que influenciará as 

decisões de familiares, mas as concepções mais gerais que os indivíduos têm sobre 

o mundo em que vivem. 
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2.4.4 A dádiva da modernidade 
 
 No campo de estudos sobre doação e transplante de órgãos, muitas pesquisas 

se dedicam a entender como a relação de trocas de dádivas se estabelece nesse 

contexto, uma vez que alguém tem que dar um órgão para que outro receba a “cura” 

de uma doença. 
 O sistema de trocas de Mauss (2003) é constituído por três obrigações que 

reforçam o laço social: a obrigação de dar, de receber e de retribuir. Porém, no cenário 

das doações e transplantes de órgãos, a troca de dádivas adquire novas dimensões: 

uma graça que é incapaz de ser retribuída. É o que os estudos (VASCONCELOS, 

1995; LAZZARETTI, 2007; CATÃO, 2008; SCHEPER-HUGHES, 2014) vão chamar 

de “dádiva da modernidade”, estabelecida e problematizada por meio do avanço da 

Ciência e da Tecnologia.  

 A doação e o transplante de órgãos estão comumente baseados na retórica do 

altruísmo, mas a doação e recepção de um órgão pode se tornar uma dádiva 

impossível de retribuição, uma vez que um órgão em princípio não apresenta nenhum 

equivalente físico ou simbólico, tornando doador e receptor eternos credor e devedor. 

Além disso, a lógica da simples troca passa a ser determinada e regulada por 

mecanismos que vão além desse binômio doador/receptor, estando envolvidos 

também nessa relação o Saber Médico e o Estado, uma vez que captam e distribuem 

os órgãos, além do grupo consanguíneo e da influência da família.  

 Em um dos estudos de Scheper- Huhes (2014), no qual procura problematizar 

a dádiva da modernidade, se discute a relação de trocas na doação de órgãos 

intervivos. O discurso altruísta que rodeia as doações possui uma “terrível beleza” que 

esconde um “terrível dever”. Ao longo do texto, vários casos ilustram os problemas 

que as dádivas dos órgãos podem causar. 

  Primeiramente a autora ilustra a “terrível beleza” da doação, na qual se 

inserem os casos de doações que, baseadas na relação de parentesco e chantagem 

moral, são forçosamente realizadas. Posteriormente, apresenta-se no texto o “terror 

da dádiva”, situações em que os doadores dos órgãos assenhoram-se dos receptores, 

tornando-se proprietários de seus corpos, controlando principalmente seu modo de 

viver ─ já que um de seus órgãos vive agora ali (no receptor) e é preciso que quem o 

receba cuide bem dele ─, estabelecendo uma relação de submissão baseada na 
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generosidade do doador e que jamais poderá ser retribuída. É por isso que muitos 

transplantados optam pelo comércio de órgãos, porque pagando pelo que irão 

receber, ficam isentos dessa eterna dívida (SCHEPER- HUHES, 2014).  

- 

 

 Até aqui apresentei o contexto geral em que a doação e o transplante de órgãos 

estão inseridos.  Desse ponto em diante, narro eventos que contam como as múltiplas 

versões da doação de órgãos se desenvolvem em um local específico, o Hospital X. 

As peculiaridades desse campo são muito importantes na praxiografia, por isso, 

começo descrevendo esse local que serviu como cenário para o desenvolvimento 

desta tese. 

 

2.5 O TRANSPLANTE NA PRÁTICA: O HOSPITAL X 
 
 Uma prática sempre acontece de uma maneira em determinado local, nunca 

em todos os lugares (MOL, 2002, p. 54). Se assumimos que o que acontece em um 

único hospital faz parte de um sistema médico único, poderemos ser 

desagradavelmente surpreendidos pela quantidade de variações da prática da 

Medicina. Mesmo que, aparentemente, se trate de situações equivalentes, mudam-se 

os agentes, as materialidades e, consequentemente, as práticas e as versões do 

objeto que se estuda.  

 Um praxiógrafo não pode e nem tem condições de mapear um campo total, o 

que é possível, segundo Mol (2002), é tentar seguir as práticas pelos caminhos que 

estas vão trilhando e procurar vínculos, conexões entre elas. Latour (2004) reforça 

esse argumento ao defender que “as práticas não estão em todos os lugares, estão 

em algum lugar”.  

 A ideia aqui não é comemorar o localismo, ao invés disso, é manter 

persistentemente a pista de possibilidades de assuntos que temos quando nossos 

objetos viajam de um lugar para o outro. As surpresas que vêm com as descobertas 

das variações da prática estão na literatura, segundo Mol (2002). Os eventos aqui 

relatados se relacionam com outros textos. Textos sobre outros hospitais, outras 

práticas médicas, outros corpos e doenças e, não obstante, com temas 

completamente diferentes. Sendo assim, ao longo deste trabalho há pequenas 
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histórias sobre como a doação de órgãos é tratada em um único hospital da maior 

cidade do país, São Paulo.  

Cabe antes falar um pouco sobre a doação de órgãos no estado de São Paulo. 

Metade de todos os transplantes realizados no país são de responsabilidade deste 

estado, em função de sua população e da migração de pacientes de outros estados 

(BATISTA, 2017). Para regular todas as atividades de doação e distribuições de 

órgãos no estado, foi criada em 12 de julho de 1997 a Central de Transplantes de São 

Paulo que, em 2017, ao completar 20 anos de atuação, registrou a marca 107 mil 

transplantes, sendo 29 mil de órgãos sólidos e 78 mil de córneas (Diário Oficial do 

Estado de São Paulo, 2017). 

  A Central de Transplantes está divida em duas CNCDO: a CNCDO 1, 

responsável pela Capital, Grande São Paulo, Vale do Ribeira e Litoral, que funciona 

na Secretaria de Estado da Saúde; e a CNCDO 2, localizada no Departamento 

Regional de Saúde (DRS) de Ribeirão Preto, responsável pelo interior do estado 

(PEREIRA et al., 2006). Ainda fazem parte da estrutura da Central de Transplantes 

as OPOs, sendo quatro na capital e seis no interior – que auxiliam na captação de 

doadores de órgãos – e 298 serviços, entre hospitais e clínicas, que estão habilitados 

para realizar transplantes (Diário Oficial do Estado de São Paulo, 2017). Além disso, 

alguns hospitais ainda contam com as comissões intra-hospitalares, formada por 

profissionais alocados apenas para esse serviço e como atividade extra. 

 No contexto dessa rede que forma o SNT e, mais especificamente, o Sistema 

Estadual de Doação e Transplantes de Órgãos de São Paulo, este trabalho foi 

realizado no Hospital X, localizado na capital paulista, referência em atendimentos de 

trauma. 

 O Hospital X é um dos maiores e mais importante hospitais gerais da capital 

paulista e um dos mais respeitados centros de ensino médico do país, contando 

atualmente com cerca de 750 leitos e atendendo as mais diversas especialidades nas 

áreas de assistência, ensino e pesquisa. Diariamente são atendidos mais de 4.500 

pacientes ambulatoriais e 1.200 em Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É 

responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais 

de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros estados.  

 No que diz respeito à doação e ao transplante de órgãos, é assessorado 

atualmente por uma OPO e, como registra mais de mil óbitos por ano, uma CIHDOTT 

III foi instituída no hospital. No entanto, a comissão permaneceu por um período 
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apenas no papel, já que nenhuma equipe de fato foi formada inicialmente. Somente 

em meados de 2016, com a abertura de uma vaga destinada exclusivamente à 

CIHDOTT, uma equipe foi composta e passou a atuar no hospital, para além das 

formalidades da lei. 

 Embora seja exigido que a comissão seja formada por três profissionais da 

saúde, a CIDOHTT do Hospital X é composta apenas pela enfermeira Rosa, com 

regime de dedicação exclusiva à comissão, e a médica intensivista Margarida, que, 

além de coordenar as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, coordena a 

comissão. Durante todo o trabalho de campo, me dediquei a acompanhar Rosa nas 

atividades que lhe são designadas, observando que, de fato, também coordena a 

CIDOHTT. 

 Rosa tem 29 anos e segundo ela, sua principal função na CIDOHTT é fazer 

com que nenhum potencial doador seja perdido. De tal modo, ela realiza busca ativa 

nas Unidades de Terapia Intensiva do hospital, ou seja, ela busca por pacientes com 

ME ou que estejam com índice de Glasgow 01, indicativo de morte encefálica. Além 

disso, auxilia na realização dos protocolos para diagnóstico de ME, tirando dúvidas da 

equipe médica ou viabilizando algum exame, caso a equipe responsável pelo 

diagnóstico tenha dificuldades.  

 Nos casos em que a morte encefálica é constatada, Rosa realiza a entrevista 

familiar e procura prestar toda assistência à família, mesmo em casos de recusa à 

doação de órgãos. Naqueles casos em que a família opta pela doação, ainda é 

responsável por coletar os exames que servirão para os testes de sorologia e 

histocompatibilidade, marcação do centro cirúrgico para a cirurgia de extração e 

acompanhamento da mesma. Ao mesmo tempo, cuida das tarefas administrativas de 

uma CIHDOTT, como controle de indicadores, produção de relatórios dos casos de 

ME e doação de órgãos, além de promover a educação continuada dos profissionais 

da instituição para que se mantenham sempre atualizados sobre protocolos e leis. 

 À medida em que acompanhava Rosa e os alunos da residência, notei algumas 

questões que impactavam seu trabalho e que, com o tempo, também foram sendo 

confirmadas e reconhecidas por ela mesma. Havia explicitamente uma resistência ─ 

ou talvez fosse melhor chamar de estranheza ─ ao trabalho realizado pela CIDOHTT, 

sobretudo durante as buscas ativas de casos de ME. Claramente as pessoas se 

surpreendiam com o fato de irmos até as Unidades de Terapia Intensa e perguntarmos 

se tinha algum paciente com suspeita de morte encefálica. Olhavam-nos assustados, 
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como se tivéssemos vestindo uma “longa veste preta e segurássemos uma foice em 

uma das mãos”, rapidamente respondiam, diziam não saber ou, ainda, não 

respondiam e voltavam às suas atividades esperando que, talvez, alguém com mais 

coragem pudesse nos atender. Esse sentimento também foi, durante todo o ano, 

relatado pelos alunos de residência que acompanham Rosa e confirmado por ela. 

 

As pessoas acham que a gente está querendo o mal dos outros, 

então até a gente provar o contrário é complicado. Por mais que 

não haja nenhuma resistência de maneira agressiva, a gente 

sente pelo olhar, pelo modo de falar das pessoas, pela falta de 

atenção. 

 

 Por isso, Rosa evitava a busca ativa de setor em setor, preferia que ela fosse 

feita por meio do sistema informatizado de prontuários, assim só se dirigia fisicamente 

aos locais quando tivesse certeza de que havia um caso de ME; sobretudo na UTI 

pediátrica, que era evitada pela comissão. Quando sabia que havia algum caso, ia 

como quem anda “sobre ovos”.  

 Segundo Rosa, a falta de uma sala destinada exclusivamente à CIDOHTT 

também lhe impunha algumas dificuldades. Para ela, isso fazia com que seu trabalho 

não fosse reconhecido. Como exemplo citou as várias vezes em que sua supervisão 

a destinava a outros setores na falta de um funcionário. Sendo assim, não existia nada 

físico que provasse a existência da comissão a não ser a própria Rosa. Sem um lugar 

fixo para trabalhar era difícil se comunicar com ela: sem computador ou sem armários 

para guardar documentos importantes. Além disso, prejudicava todo o trabalho, o 

controle de informações e a elaboração de relatórios. Rosa ia de um setor ao outro, e 

até mesmo fora do hospital, procurando um lugar para cumprir suas atividades: 

 

Eu passo nas unidades e converso com as pessoas, falo sobre 

meu trabalho e para entrarem em contato, aí perguntam em qual 

ramal e eu não tenho. Eu não tenho um telefone para passar 

para os funcionários, os familiares. Tenho que usar o meu 

pessoal. Não posso ter quase nada de registros porque não 

tenho onde guardar... isso me da a impressão de que eu não 
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existo dentro do hospital. Se você não está alocado em um lugar 

certinho parece que não tem valor. 

 

 O quão impactante era a falta de um espaço físico determinado ficou ainda 

mais evidente quando Rosa, depois de muito lutar por isso, conseguiu uma sala para 

a comissão. Mesmo que por um período ainda tenha que dividir espaço com uma 

pessoa de outro setor, a CIDOHTT realmente apareceu dentro do Hospital X. Rosa 

ganhou confiança e, juntamente com os alunos de residência, começou a criar 

documentos para o controle dos casos de ME, fazer planejamentos de educação 

continuada para os funcionários do hospital, criar manuais e protocolos e, sobretudo, 

sentir representatividade diante dos outros setores do hospital:  

 

Não existia um canal direto para falar comigo aqui no Hospital X. 

Parecia que era um serviço informal: ‘ah, não é um serviço 

importante, porque ela não tem nenhuma sala’. Então a sala 

para mim foi um grande estímulo porque a gente desanima muito 

quando o próprio serviço não te dá estrutura. A sala me trouxe 

uma sensação de que realmente agora eu sou CIDOHTT. Eu 

posso falar que eu existo, porque antes a minha própria 

supervisão não acreditava que eu trabalhava. 

 

 Foi junto com Rosa e com os alunos da residência que passei todo o trabalho 

de campo. Acompanhei as buscas ativas, protocolos de ME, entrevista familiares e 

cirurgias de extração de órgãos. Nas páginas a seguir, trago descrições e narrativas 

que ilustram como a doação de órgãos é performada no Hospital X. É importante 

ressaltar que não foi possível mapear todo o Hospital, por isso concentrei-me em 

realizar a praxiologia que propomos nas UTIs que mais abriam protocolos de morte 

encefálica. 
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CAPÍTULO 3 
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3. A PRÁTICA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO HOSPITAL X 
 

 O processo de doação e transplante pode ocorrer a partir de doadores vivos ou 

falecidos, havendo um protocolo próprio para cada uma dessas situações. O presente 

estudo tem como foco a doação envolvendo doadores falecidos. Nesses casos, o 

processo de doação tem início a partir de um conjunto de ações e procedimentos que 

identificam um potencial doador dentre indivíduos em morte encefálica.  

 Os procedimentos técnicos envolvem exames para confirmar o diagnóstico de 

ME e descartar contraindicações clínicas que possam trazer riscos aos receptores. 

Em seguida, os familiares do potencial doador são entrevistados e a possibilidade de 

doação de órgãos é questionada. Com a autorização familiar, passamos de um 

potencial doador para um doador e, então, tem início a busca por receptores, de 

acordo com exames de compatibilidade imunológica entre doador e receptor. 

Enquanto isso, a estabilidade hemodinâmica do potencial doador deve ser mantida 

por meio de aparelhos e medicações. Finalmente, os órgãos são retirados e há então 

um doador efetivo.  

 A seguir descrevo com detalhes todos os procedimentos que devem ocorrer 

para efetivação da doação de órgãos observados no Hospital X. Os relatos contidos 

nesta seção ainda são gerais e não dizem respeito a um caso específico, mostram 

apenas como o processo se desenvolve para que o leitor entenda como a doação se 

dá em termos técnicos.  

 

3.1 BUSCA ATIVA:  

  Conforme mencionado anteriormente, a principal atividade da CIDOHTT 

dentro de um hospital é a procura e notificação de potenciais doadores, ou seja, todo 

paciente com diagnóstico ou suspeita de morte encefálica. De tal modo, é rotina de 

Rosa buscar por esses pacientes circulando pelas as UTIs e pronto-socorro do 

Hospital X, ou acessando o prontuário eletrônico de todos os pacientes internados 

nesses locais. Rosa opta por esses locais porque, segundo ela, é onde se encontram 

os pacientes mais graves, com maiores chances de evoluir com o diagnóstico de ME. 

Ao entrar nessas UTIs, Rosa busca por pacientes com Glasgow 17. 

 
7 No Hospital X já estava sendo utilizado a ECG com avaliação pupilar e, por este motivo, a pontuação 
mínima para abertura do protocolo é 1 e não 3 como definido na Resolução do CFM 2.173/2017.  
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 A Escala de Coma de Glasgow (GCS), criada em 1974, é um método utilizado 

para avaliar o estado neurológico de pacientes com lesões cerebrais por meio da 

avaliação do estado de consciência. A escala utiliza critérios objetivos representados 

por um valor numérico e, ao final, quando todas as pontuações são somadas, é 

possível apontar a profundidade do dano neurológico, decidir e justificar tratamento, 

ou não; e sugerir prognósticos. A GCS baseia-se na observação da resposta 

espontânea, ou por meio de estímulos para: abertura ocular, resposta verbal, melhor 

resposta motora e reatividade pupilar. O valor mínimo é de 1 e o máximo é de 15; 

quanto maior o valor, menor o nível de gravidade e melhor o prognóstico. Na figura a 

seguir, é possível verificar os testes que compõe a escala e suas respectivas 

pontuações (Moraes et al., 2006; Rodríguez, Ramírez-Elías,2013; iespe, 2018). 

 

Figura 1 – Escala de Coma de Glasgow com avaliação pupilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iespe, 2018 
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 Segundo Rosa, a rotina de procura por potenciais doadores deve acontecer 

diariamente, mas, por motivos que expôs logo em nosso primeiro encontro (e já 

mencionados anteriormente), ela utiliza outras estratégias ao invés de comparecer 

pessoalmente nas UTIs:  

 

A gente da CIDOHTT é muito mal visto dentro do hospital. Todo 

mundo acha que a gente fica urubuzando os pacientes para que 

eles morram e a gente consiga captar os órgãos. É uma situação 

constrangedora ficar procurando por quem está morrendo. Às 

vezes eles falam brincando, mas a situação é ruim, então por 

isso eu não vou até as UTIs todos os dias, prefiro acompanhar 

os casos pelo sistema interno do hospital e deixar pra ir 

diretamente quando tem algum caso... A UTI pediátrica, então, 

não vou mesmo, só uma vez ou outra. O ambiente é muito 

delicado por serem crianças. Todo mundo está muito 

sensibilizado, aí eu vou chegar lá perguntando isso? Não. Me 

coloco (sic) muito no lugar de quem está lá.  

 

 Essa situação também é relatada por outras comissões com as quais tive 

oportunidade de conversar e, inclusive, vivenciei-a pessoalmente. Quando os alunos 

de residência estavam em estágio na CIDOHTT e tinham que aprender como realizar 

a busca ativa eu os acompanhava até as UTIs. Era visível no rosto dos funcionários o 

incômodo quando perguntávamos se havia algum paciente com Glasgow 1 ou com 

suspeita de ME. Os olhos se arregalavam, alguns riam, outros fingiam não nos escutar 

e, de maneira geral, aqueles que se arriscavam a responder tinham respostas rápidas. 

A única UTI que parecia lidar melhor com a presença da comissão e com os casos de 

ME era a neurológica, talvez por ser a que mais notificava casos e já estava mais 

adaptada a essa rotina. 

  Identificado um potencial doador, têm início os procedimentos para 

confirmação do diagnóstico de morte encefálica.  

 

3.2 O PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA:  
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 Todo paciente que apresenta Glasgow 1, coma não perceptivo, ausência de 

reatividade do tronco encefálica, apneia persistente e outros critérios mais 

específicos8 deve ser submetido ao diagnóstico de morte encefálica, 

independentemente da possibilidade ou não de doação de órgãos. O diagnóstico de 

ME é obrigatório e de notificação compulsória (CFM, 2017). 

 Devido aos dilemas éticos e à insegurança profissional que surgiram com a 

definição do diagnóstico de morte encefálica, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

estabeleceu em 1997  a Resolução nº 1.480 , que determina critérios clínicos e 

tecnológicos para a definição da morte encefálica (CFM, 1997).Recentemente, a lei 

foi substituída pela Resolução nº 2.173 que atualiza os critérios de definição de ME9 

(CFM, 2017). O protocolo contempla dois exames clínicos, que devem ser realizados 

por médicos diferentes, para confirmar o coma não perceptivo e a ausência das 

funções do tronco encefálico. São eles: um teste de apneia que confirma a ausência 

de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios e um 

exame complementar que demonstra ausência de atividade elétrica, metabólica ou 

fluxo sanguíneo. Vale lembrar que a CIDOHTT deve acompanhar toda a realização 

do protocolo e interferir quando for necessário.   

 Durante o período em que se deu a realização desse trabalho de campo, dez 

protocolos de morte encefálica foram abertos, dos quais acompanhei oito ─ a maioria 

deles de pacientes internados na UTI neurológica por rompimento de aneurisma, 

acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano. Durante a realização dos 

exames, sempre estavam presentes algum profissional da enfermagem e um 

fisioterapeuta, que auxilia no manuseio do ventilador mecânico. O diagnóstico de ME 

só é válido quando todos os exames estiverem sido concluídos. A seguir, descrevo 

todos os exames que são realizados, os quais tive a oportunidade de acompanhar 

densamente. 

 

3.2.1 Exames clínicos:  
 

 
8  Lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a morte encefálica, ausência 
de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Temperatura corporal 
superior a 35º, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual 
a 100 mmHg para adultos (CFM, 2017) 
9 Alterações descritas no quadro 01 
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 Conforme mencionado, segundo a nova resolução do CFM (2017), dois 

exames clínicos idênticos devem ser realizados por médicos diferentes e devidamente 

capacitados. De acordo com a lei, “serão considerados especificamente capacitados 

médicos com no mínimo um ano de experiência no atendimento de pacientes em 

coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos dez diagnósticos de ME 

ou curso de capacitação para determinação em ME” (CFM, 2017).   

 No entanto, não havia nenhum controle sobre esse critério e os médicos não 

apresentavam até aquele momento os pré-requisitos exigidos. A comissão intra-

hospitalar e o conselho do hospital verificavam como colocariam em prática essa nova 

exigência do CFM. Vale ressaltar que todos os exames acompanhados por mim foram 

realizados por médicos residentes, quase que rotineiramente, sem a presença de um 

staff ou do médico plantonista ─ o que tornava ainda mais difícil cumprir com esses 

pré-requisitos.  

 O intervalo entre um exame e outro é definido de acordo com a faixa etária de 

cada pacientes conforme a figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 – Intervalo de tempo entre exames clínicos conforme faixa etária 

 

  

  

 

 
Fonte: CFM, 2017. 

 

 Durante os exames clínicos são realizadas manobras específicas para verificar 

os reflexos de tronco, ou seja, se há qualquer atividade dos pares cranianos  que 

formam o tronco encefálico ─ ao qual cabem as funções mais primitivas com respirar, 

falar, tossir, sentir, enxergar, escutar, permanecer consciente e alerta, definindo-o 

dessa maneira como uma região vital à vida. São elas:   

 

1- Reflexo pupilar: nesta etapa verifica-se a reação das pupilas à luz. Abrindo a 

pálpebra do paciente com uma das mãos, o médico traz uma fonte de luz da altura do 

ouvido diretamente para a pupila do paciente observando se há contração pupilar à 

luz. O mesmo teste é feito em ambas pupilas. Como fonte de luz, os médicos utilizam 
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o próprio celular. É compatível com ME quando não há reação das pupilas à luz. Estas 

permanecem médio-fixas ou midriáticas10.  

2- Reflexo córneo palpebral: para testar esse reflexo o médico responsável utiliza um 

flaconete de soro fisiológico e pinga uma gota ou duas, direto na córnea do paciente. 

Alguns profissionais, ao invés do soro, preferem utilizar uma gaze ou um pedaço de 

algodão. Eles enrolam a ponta de maneira que fique bem estreita e tocam a córnea 

do paciente de maneira muito delicada. Espera-se de um paciente em ME a ausência 

do piscar quando a córnea é tocada ou molhada com o soro. 

3- Reflexo óculo cefálico: nesta parte do exame o médico posiciona suas mãos uma 

de cada lado da cabeça do paciente, ao mesmo tempo em que, com os dedos, 

mantém suas pálpebras abertas. Então, movimenta a cabeça do paciente da direta 

para a esquerda e vice-versa, em seguida para cima e para baixo. Se os olhos do 

paciente permanecem fixos, sem qualquer movimentação, é compatível com ME.  

4- Reflexo vestíbulo calórico: para testar esse reflexo o médico injeta 50ml de soro 

fisiológico gelado em cada ouvido do paciente. Para isso ele enche uma seringa com 

o soro gelado, adapta um pequeno e fino cateter em sua ponta (já que a ponta grossa 

da seringa pode machucar o paciente) e coloca no ouvido do paciente. Uma cuba rim 

é sempre colocada embaixo da orelha do paciente para não molhar o leito com uma 

parte do líquido que retorna. Outro médico abre as pálpebras do paciente enquanto o 

soro é injetado, de maneira “nem muito rápida, mas também, não tão devagar” e 

observa-se, por cerca de 1 minuto, se há nistaguimo11. Após um intervalo de 5 

minutos, realiza-se o mesmo procedimento no outro ouvido do paciente. O que se 

espera de um paciente com ME é a ausência de qualquer movimento ocular. 

5- Reflexo de tosse: é testado com a estimulação delicada da carina traqueal com a 

introdução de uma cânula de aspiração no tubo orotraqueal do paciente. Quem realiza 

esse procedimento é o fisioterapeuta que acompanha a realização do exame. O 

reflexo deve estar ausente em um paciente com ME. 

 

 Durante todo o protocolo um fisioterapeuta está presente para, além de testar 

o reflexo de tosse, monitorar o ventilador mecânico e auxiliar os médicos em seu 

manuseio. O acompanhamento do fisioterapeuta ao paciente, segundo Rosa, é 

 
10 Pupilas fixas, dilatadas (4 a 5 mm), sem qualquer reatividade pupilar a estímulos luminosos (Andrade 
et. al., 2007) 
11 Oscilações repetidas e involuntárias dos olhos. 
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importantíssimo porque normalmente é ele o primeiro a identificar que o paciente já 

não apresenta alguns reflexos de tronco, quando da aspiração diária em caso de 

internação e intubação, e notifica a equipe médica. Sendo assim, a ausência desse 

reflexo é um dos primeiros indícios notados pela equipe de que o paciente pode estar 

em ME. 

 Se todos os reflexos estiverem ausentes, o exame é compatível com morte 

encefálica. Após o intervalo, definido de acordo com a idade do paciente, um outro 

exame exatamente igual é realizado por um outro médico. É permitida a presença da 

família ou um médico de confiança dos familiares durante a realização de todo 

protocolo. Em nenhum dos casos que acompanhei os familiares quiseram estar 

presentes durante a realização do diagnóstico, mas Rosa indica como isso seria 

importante para que eles entendessem e confiassem no diagnóstico de ME, já que 

“veriam com seus próprios olhos que o paciente não reage a absolutamente nada”.  

 Outro exame que deve ser realizado para comprovação do diagnóstico de ME 

é o teste de apneia. Nele, avalia-se a atividade do centro respiratório pela indução de 

hipercapnia12. 

 

3.2.2 Teste de apneia: 
 O teste de apneia é feito para avaliar se o paciente ainda apresenta algum drive 

respiratório. Normalmente era feito logo após o primeiro exame clínico, mas não existe 

um momento certo para que seja executado.  

 Com o paciente compensado hemodinamicamente e o volume/min de oxigênio 

do ventilador mecânico ajustado, o fisioterapeuta hiperoxigena o paciente por 10 

minutos, ou seja, envia uma fração de 100% de oxigênio que. Isso é feito para que 

toda a hemoglobina do paciente se torne saturada de oxigênio e diminua o risco de 

hipóxia durante o tempo de apneia. Então uma gasometria13 inicial basal é coletada. 

A enfermeira ou o médico, com uma pequena seringa, própria para esse 

procedimento, coletam sangue arterial do paciente e levam até uma máquina 

destinada apenas para a realização desse exame, que deve mostrar uma hiperoxia e 

uma PaCO2 entre 40 e 45 mmHg (Figura 3). 

 
12 Aumento do gás carbônico no sangue arterial  
13 Exame que possibilita a leitura do pH e das pressões parciais de Oxigênio e gás carbónico em uma 
amostra de sangue determinando a extensão e a qualidade da troca gasosa pulmonar (Soler et al., 
2012) 
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Figura 3 – Gasometria inicial basal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 Em seguida, com o tórax do paciente descoberto, o fisioterapeuta desconecta 

o paciente do ventilador mecânico, insere um cateter de oxigênio no tubo orotraqueal 

com um fluxo continuo de 6 l/min, como suporte mínimo de oxigênio para que o 

paciente não sofra qualquer dano caso não esteja em ME. Então, observa-se, durante 

10 minutos, a existência de movimentos respiratórios. 

 Passado esse tempo, coleta-se uma nova gasometria e reconecta-se o 

paciente ao ventilador mecânico. Caso o paciente não tenha apresentado nenhum 

movimento respiratório e a gasometria final mostre uma PaCO2 maior que 55 mmHg, 

conforme indica a Figura 4, o teste é compatível com morte encefálica. Nos casos em 

que o resultado se mostra igual ou inferior a 55 mmHg, o exame é inconclusivo e deve 

ser repetido. 
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Figura 4 – Gasometria inicial final 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 

3.2.3 Exame complementar:  
 É um exame de imagem que demonstra de forma inequívoca a ausência de 

atividade elétrica ou perfusão sanguínea cerebral e garante segurança para a 

definição do diagnóstico de ME. Idealmente, o exame complementar deveria ser feito 

após a realização dos dois exames clínicos e o teste de apneia; no entanto, após a 

Resolução nº 2.173, por questões logísticas, ele pode ser realizado em qualquer outro 

momento.  O importante para atestar a morte encefálica é que todos os exames sejam 

feitos. Da assinatura do atestado de óbito constará a hora da última etapa do protocolo 

realizada.  

 Como exames complementares são aceitos o doppler transcraniano, a 

arteriografia e a cintilografia, que avaliam o fluxo sanguíneo cerebral, ou 

eletroencefalograma, que avalia a atividade elétrica encefálica. No Hospital X, o 

exame complementar utilizado sempre foi o doppler transcraniano, um método não 
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invasivo que avalia o fluxo sanguíneo cerebral por meio de janelas ósseas, que na 

morte encefálica assumem padrões específicos. O exame é realizado pela equipe de 

residência em neurologia com um aparelho portátil à beira do leito. 

 Abaixo temos imagens do exame que mostram a diferença entre um paciente 

com fluxo sanguíneo (Figura 5) e um paciente com diagnóstico de morte encefálica 

(Figura 6): 

Figura 5 – Doppler evidenciando fluxo sanguíneo cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 6 – Doppler evidenciando ausência de fluxo sanguíneo cerebral 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: A autora, 2018. 
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 Concluídas todas as etapas do protocolo e os resultados sendo compatíveis 

com ME, o médico que acompanha o caso comunica a família sobre o resultado dos 

exames e confirma o diagnóstico que já havia sido indicado aos familiares. Então, 

explica que uma equipe irá orientá-los quanto ao que acontece após esse diagnóstico 

e é nesse momento que Rosa pela primeira vez tem contato com a família do paciente 

e realiza a entrevista. Quando Rosa não está no hospital, a OPO é comunicada e 

envia um de seus funcionários para realizar a entrevista familiar em seu lugar. 

 

3.3 ENTREVISTA FAMILIAR: 
 Rosa me informou que prefere evitar o contato com a família antes da entrevista 

familiar, para que não pensem que ela está “urubuzando” o paciente e tenham mais 

confiança no diagnóstico no momento da entrevista. Portanto, ela só fica junto ao 

paciente nos momentos em que a família não está. Não há no Hospital X um lugar 

destinado especificamente para a entrevista, sendo assim, normalmente ela acontece 

em uma pequena sala do lado de fora da UTI, destinada para conversas entre 

familiares e a equipe médica. A sala é bem modesta e possui uma pequena mesa 

encostada em um dos cantos e algumas cadeiras, com capacidade máxima para 

quatro pessoas, ainda assim bem apertadas.  

 Dois pontos foram bem esclarecidos pela enfermeira antes de eu acompanhar 

a primeira entrevista. Ela sempre começa se apresentado como sendo da equipe de 

enfermagem do hospital e somente aborda o tema doação muito tempo depois de 

iniciada a conversa, quando sente que a família já está mais à vontade. E nunca, em 

hipótese alguma, usa o termo “equipe de captação de órgãos”, preferindo a expressão 

“equipe de doação de órgãos”, pois a primeira “dá a impressão de muita 

impessoalidade, de que a gente vamos (sic) sair tirando partes da pessoa sem mais, 

nem menos. É um termo muito impessoal, objetifica demais um gesto que é tão 

bonito”.  

 Após se apresentar, pergunta sobre o familiar falecido, o que o levou até aquele 

desfecho e qual foi o diagnóstico informado pela equipe médica, explicando-o 

detalhadamente para a família. Depois pergunta sobre o diagnóstico de morte 

encefálica e se a família compreende do que se trata. Mesmo que respondam 

positivamente, Rosa relembra todas as etapas do protocolo que foram realizadas, os 

resultados e porque o paciente parece respirar, ter o coração batendo, mas, ainda 

assim, ser dado como morto. Embora o tempo seja sempre um fator importante para 
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a doação dos órgãos, ela procura não apressar a família em nenhum momento, 

respeitando as suas necessidades.  

 Somente após Rosa ter certeza de que a família compreendeu o diagnóstico 

de ME é que começa abordar o assunto da doação de órgãos. Ela apresenta o tema 

como sendo um direito da família ser informada dessa possibilidade e aceitá-la ou 

não. Com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Doação de Órgãos e 

Tecidos – Doador Falecido (TCLE), ela explica tudo sobre esse processo. O que pode 

ser doado ou não, como se dá o processo, o tempo para devolução do corpo e 

qualquer dúvida que os familiares apresentem.  

 Nos casos em que se aceita a doação de órgãos, o TCLE é assinado por um 

membro da família e duas testemunhas e são escolhidos os órgãos e tecidos que 

devem ser doados. Os familiares então retornam para suas casas para adiantar o que 

é possível dos rituais fúnebres enquanto aguardam pela devolução do corpo, que se 

dá entre 10 a 15 horas após o consentimento.  

 Os motivos que levavam as pessoas a doarem os órgãos de seus familiares 

foram associados à vontade destes em vida, ou como um gesto altruísta “para que 

outras pessoas possam ter a chance de uma vida melhor, viverem mais e não passar 

pelo que estão passando [a perda de um ente querido]”. 

 Em sua maioria, optavam apenas pela retirada de órgãos sólidos. O único 

familiar ao qual tive a oportunidade de perguntar o motivo respondeu-me que era “para 

não ficar feio no caixão”.  Com o tempo, pude observar a recusa associada ao medo 

da aparência do familiar durante o velório, pois perguntavam sempre sobre como 

acontecia a retirada dos tecidos, de que tamanho eram os cortes e se ficava muito 

evidente que “estava faltando alguma coisa”.  

 Quando da não doação de órgãos, Rosa comunica que os aparelhos serão 

desligados e pergunta se a família deseja se despedir e até mesmo acompanhar o 

processo de desligamento dos aparelhos. As famílias que não aceitaram a doação 

foram aquelas que esperaram por um tempo maior para ter a confirmação do 

diagnóstico de ME e não queriam aguardar o tempo da captação dos órgãos e 

devolução do corpo. Em meio a muitos pedidos de desculpas pela recusa, diziam que 

era muito sofrimento ficar aguardando ainda mais para poderem enterrar o familiar 

falecido. 

 Finalizado o protocolo de morte encefálica e a família tendo optado pela doação 

de órgãos, dá-se início ao processo de procura por potenciais receptores. A central 
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de transplantes do estado é notificada e, com todos os dados do doador, realiza os 

testes de histocompatibilidade. Identificados os possíveis receptores, a equipe de 

transplante responsável é acionada e o órgão é ofertado.  Se a equipe aceitar, o 

receptor é contatado em seguida e, caso concorde com o transplante, dá-se início à 

cirurgia de captação de órgãos, descrita a seguir. 

 
3.4 A CIRURGIA DE CAPTAÇÃO DOS ÓRGÃOS: 
 O potencial doador é levado até a sala de cirurgia assim que a primeira equipe 

transplantadora e o anestesista já estão no local. É Rosa quem o recebe e confere os 

dados do atestado de óbito com os documentos distribuídos entre as equipes. A 

cirurgia sempre começa com a equipe transplantadora do órgão com menor tempo de 

isquemia. Normalmente, estão presentes um médico staff e seus residentes, o 

anestesista, um instrumentador, a equipe de Rosa ou da OPO ─ quando ela não pode 

estar presente ─ e os circulantes do centro cirúrgico. Durante o período desse trabalho 

de campo, consegui acompanhar a captação de fígado, rim, córnea e ossos. 

 Os materiais que serão utilizados pela primeira equipe são arrumados pelo 

instrumentador ou mesmo pelos residentes. Rosa também sempre auxilia nesse 

momento. Enquanto isso, o anestesista cuida da ventilação mecânica e da 

estabilidade hemodinâmica do doador.  

 

Figura 7 – Centro cirúrgico Hospital X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 
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 A cirurgia começa. É feito um corte longitudinal do tórax até o abdômen do 

paciente e dá-se início ao clampeamento das principais artérias do doador que fazem 

a perfusão sanguínea dos órgãos que serão captados, o que algumas pessoas 

costumam chamar de “isquemia quente”. Isso leva em média mais de uma hora. 

Enquanto isso, o paciente ainda está ligado ao ventilador mecânico e tem o coração 

bombeando sangue por meio de aparelhos.  

 Pouco antes de esse processo acabar, um dos médicos começa a abrir os 

pacotes com gelo estéril, feitos de soro também estéril, e a quebrá-los em uma bacia. 

Eles servirão para a isquemia fria do órgão que será retirado. Ao mesmo tempo, a 

solução de conservação para o órgão que será retirado primeiro é preparada. Assim 

que a isquemia quente é finalizada, é hora de clampear a principal artéria do corpo 

humano, a aorta. Nesse momento o coração para de bater, a hora é anotada e o 

paciente é desligado de todos os aparelhos que mantinham a circulação sanguínea. 

É dado início à isquemia fria. O anestesista faz seu relatório cirúrgico e já se retira da 

sala de operação. 

 Todo o gelo que foi quebrado anteriormente é colocado na cavidade abdominal 

do doador. A solução de conservação é infundida no órgão que será retirado por meio 

de seus próprios vasos. O fígado é o primeiro a ser captado e é levado até uma bacia 

que contém o restante do gelo. Enquanto uma parte da equipe continua com o doador, 

captando os vasos que também serão transplantados e amostras de sangue para 

exames posteriores, o fígado retirado é colocado dentro de uma sacola que contém 

gelo e a solução de conservação. A sacola é amarrada e colocada dentro de outra 

sacola apenas com gelo. Após fechada, é envolvida por uma terceira sacola e 

colocada diretamente em uma caixa térmica, que contém bastante gelo.  
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Figura 8 – Captação de fígado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 9 – Preparação do fígado para o transporte até a cirurgia de transplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fonte: A autora, 2018. 
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 Enquanto a equipe de captação do fígado prepara o órgão para ser 

transportado até o local da cirurgia de transplante e recolhe seu material, a equipe 

que irá retirar os rins entra no centro cirúrgico. Os materiais que irão utilizar são 

dispostos sobre uma mesa e logo começam a preparar o órgão para ser captado. Mais 

gelo estéril é quebrado e a solução de conservação utilizada para o rim é preparada.  

 Novamente, o gelo é colocado na cavidade abdominal do paciente e a solução 

de conservação é infundida nos rins ainda no doador, utilizando o ureter. O primeiro 

rim é retirado e colocado por cima de uma flanela estéril dentro da bacia que contém 

o gelo (Imagem 10). Enquanto um dos médicos continua a cirurgia de captação do 

seguinte rim, outro membro da equipe começa a “limpar” o rim já captado, retirando 

dele a camada de gordura que o envolve e o protege (Imagem 11). Ele também é 

colocado dentro de um saco plástico contendo a solução de conservação e gelo, 

depois em outra apenas com gelo e finalmente em uma sacola vazia. É bem amarrado, 

identificado e posto dentro de uma caixa térmica contendo gelo. O mesmo processo 

é realizado com o segundo rim captado. A equipe transplantadora do rim ainda retira 

do doador amostras de urina, linfonodos e um pedaço do baço para exames 

posteriores. 

 

 

Figura 10 – Rins ainda com capa de gordura 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 
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 Figura 11 – Rins após limpeza da capa de gordura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 A equipe que retira o último órgão sólido é a que “fecha” o paciente, costurando 

tórax e abdômen. Após finalizarem os pontos, Rosa confere se a sutura foi bem-feita, 

se os pontos estão firmes e se o curativo está sendo feito de forma adequada. 

Segundo ela, isso é muito importante para evitar transtornos para a família durante o 

velório, como o extravasamento de líquidos.  

 Finalizada a captação dos órgãos sólidos, é o momento de começar a retirada 

dos tecidos. Pude presenciar a captação apenas de córnea e ossos.  A captação de 

córnea é feita pela equipe do banco de olhos do próprio Hospital X. Quem faz a coleta 

são os chamados técnicos em captação de córneas. Não há uma graduação exigida 

como pré-requisito, os profissionais precisam apenas fazer um curso que os capacite 

à coleta.  

 O material usado na captação é transportado em uma pequena maleta. 

Diferente dos utilizados na retirada de órgãos sólidos, é pequeno e extremamente 

delicado. A cirurgia é rápida, levando cerca de 30 minutos. O técnico utiliza uma 

ferramenta para manter a pálpebra aberta e analisa as condições do globo ocular. Em 

seguida, com uma espécie de pinça e uma tesoura pequena e de ponta bem fina, 

pressiona os nervos que seguram o globo ocular em sua cavidade e os corta, um por 

um, até que o globo ocular esteja solto.  
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 Com muita delicadeza, o globo ocular é retirado da cavidade e sua base é 

envolta em uma gaze, ficando à mostra apenas a conjuntiva e a íris. Depois disso, ele 

é guardado em um pequeno recipiente redondo de plástico contendo uma solução de 

conservação. O mesmo procedimento é feito com o outro olho. A córnea e os demais 

tecidos que podem ser doados só serão captados após uma análise de qualidade 

mais detalhada feita no Banco de Olhos.  

 Após a coleta, a cavidade ocular é preenchida com um “bolo de gaze” ou uma 

prótese (Figura 11) que simule a mesma aparência arredondada do globo ocular 

quando as pálpebras estão fechadas. Esse processo é feito com muito cuidado para 

que as pessoas não identifiquem que o globo ocular foi retirado a fim de “não gerar 

nenhum constrangimento à família durante o velório, como perguntas sobre a 

aparência estranha que tomaria a pálpebra caso isso não fosse feito”. Depois que a 

cavidade ocular foi preenchida e está com uma “aparência normal”, as pálpebras são 

coladas com cola instantânea. Alguns técnicos costumam também fazer pequenos 

pontos que ficam imperceptíveis entre os cílios.  

 

Figura 12 – Prótese ocular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 
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 A equipe de captação de ossos é a última a entrar no centro cirúrgico, sendo 

composta também por técnicos. Com a ajuda dos circulantes da sala, eles começam 

pela limpeza do doador.  Este tem suas pernas levantadas por meio de uma espécie 

de corda amarrada do dedão do pé e afixada nos tripés de soro. Usando uma barra 

de sabão de clorexidina e uma escova, as pernas do doador até o quadril são 

esfregadas. Depois, o sabão é retirado com flanelas estéreis. Uma solução 

antisséptica ainda é passada em toda a área que será operada.  

 Depois da assepsia, um plástico estéril é colado em toda extensão da perna do 

doador e dá-se início a cirurgia de captação dos ossos. Um corte longitudinal é feito 

da crista ilíaca até o pé. Cada profissional fica com um lado do corpo e com materiais 

grandes e robustos, além de uma agilidade surpreendente, vão afastando todos os 

músculos dos ossos da perna. São retirados fêmur, fíbula, tíbia, um pedaço da crista 

ilíaca, patela e os tendões de cada perna (Figura 13). 

 

Figura 13 – Ossos captados, perna esquerda 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 Em seguida, é recolhido um swab estéril de cada osso e tendão para exames. 

Então, cada osso é embalado em três plásticos grossos e estéreis e identificado 

(Figura 14). Os ossos são encaminhados para o Banco de Tecidos do Hospital das 

Clínicas, onde serão processados em uma área especial, com ar totalmente puro para 
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evitar contaminação por bactérias e vírus. Depois disso, são armazenados em baixas 

temperaturas, em média -80ºC. Após todo esse processo de limpeza e conservação, 

os ossos doados serão moídos e utilizados na fabricação de próteses ortopédicas e 

odontológicas. 

 

Figura 14 – Ossos embalados para transporte 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

 No lugar dos ossos que foram retirados, são colocados canos de PVC 

fabricados pelos próprios técnicos que realizam a captação (Figura 15). Eles são 

afixados no acetábulo e na base dos pés (região do talos) do doador com parafusos, 

desse modo a aparência do corpo será preservada. Em seguida, com a ajuda dos 

plásticos colados na perna do doador antes da cirurgia, as partes da perna são unidas 

por um dos técnicos, enquanto outro sutura toda região que foi aberta. A preocupação 

com a aparência da sutura e curativos é a mesma nesse momento, para que não 

ocorra nenhum extravasamento de líquidos. 
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Figura 15 – Canos de PVC que substituirão os ossos captados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: A autora, 2018. 

 

 Após finalizadas todas as captações, os técnicos e circulantes da sala de 

cirurgia prepararam o corpo do doador para devolvê-lo à família. De forma muito 

rápida, todo corpo é limpo com panos úmidos e os orifícios naturais do corpo são 

preenchidos com gaze ou algodão para evitar que gases e secreções sejam liberados 

no momento do velório, processo chamado de tamponagem ou tamponamento. As 

mãos do doador são postas uma sobre a outra em cima de seu peito e amarradas 

com ataduras. Uma atadura também é colocada em volta do rosto para manter a boca 

fechada. Finalizada essa etapa, o corpo é levado até o necrotério do Hospital X para 

ser devolvido à família. 

- 

 

 Neste capítulo, vimos como se dão os procedimentos técnicos para a 

efetivação da doação de órgãos. Nos seguintes, veremos como as múltiplas versões 
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dessa prática estão distribuídas no Hospital X, se coordenam e recebem interferência 

de outras práticas. Mas, antes disso, explicarei com mais detalhes as teorias que 

embasaram o desenvolvimento deste trabalho.  
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CAPÍTULO 4 
__________________________________________________________  
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4. ONTOLOGIAS POLÍTICAS E REALIDADE MÚLTIPLA 
 

 Atualmente, há um grande interesse das Ciências Sociais pela ontologia. Se 

antes a disciplina estava situada no campo da epistemologia, centrada na ideia de 

representação, atualmente o interesse se volta para uma preocupação em entender 

não apenas “visões de mundo”, mas as realidades ou os mundos em que vivemos. A 

esse fenômeno se atribui o nome de “virada ontológica” (MARRES 2009; SOUZA, 

2015).  Strathern descreve esse movimento como uma oportunidade de “regalvanizar 

o campo da antropologia”. Segundo ela, o truque da ontologia está no fato de propor 

uma redefinição das coisas, à medida que “capta a reserva das pessoas em relação 

à representação” (FIORI et al., 2015).   

 A expressão “virada ontológica” refere-se então a uma transformação 

importante na produção acadêmica contemporânea, que envolve aspectos críticos 

relativos ao simbólico, às representações e, principalmente, às realidades. Se boa 

parte da Antropologia clássica estava situada no campo da Epistemologia – 

preocupando-se em entender as culturas como forma de representação das 

realidades –, para os autores preocupados com a ontologia, a realidade à qual se 

busca ter acesso não corresponde a um bloco monolítico de ser, que cada cultura 

abordaria de acordo com uma perspectiva diferente; trata-se, antes, de realidades ou 

mundos habitados por outros. Há uma recusa em se acreditar que existe uma única 

realidade e muitas perspectivas. Nos argumentos que sustentam a “virada ontológica”, 

a própria realidade é múltipla e fluida; a atenção se volta, então, para as práticas, 

discursos, eventos que se constituem para a articulação de entidades situadas em 

algum lugar e tempo (NUNES; ROQUE, 2007; MARRES, 2009; SOUZA, 2015; SILVA, 

2016). 

 Essa “ontologia empírica”, como também é conhecida, pode ser facilmente 

identificada no campo dos estudos da Ciência e Tecnologia, no trabalho de autores 

como Bruno Latour (2005), Annemarie Mol (1999; 2002) e Isabelle Stengers (2002). 

Annemarie Mol (2002) argumenta como é importante ir além de versões das 

diferenças culturais que propõem um mundo composto de “pacotes culturais 

coerentes internamente e diferentes daquilo que está fora”. As ontologias não supõem 

uma coerência interna, mas a realização de mundos que comportam discrepâncias, 

tensões e distintas formas de associação. Segundo esses autores, as ciências devem 
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ser conhecidas a partir do modo como se fazem na prática. Há uma mudança de um 

idioma representacional para um idioma performativo, preocupado com como as 

realidades são construídas. (SOUZA, 2015).  

 Para explicitar essa ideia, adotarei como linha mestra a autora Annemarie Mol 

e sua teoria sobre ontologias políticas e realidade múltipla, desenvolvidas, 

principalmente, em seu livro The Body Multiple – Ontology in Medical Practice14 (2002, 

tradução nossa), que servirá como base teórica para o desenvolvimento deste projeto 

de pesquisa. Filósofa e etnógrafa holandesa, em sua obra, Mol busca compreender e 

analisar as várias arterioscleroses que são praticadas dentro do Hospital Z, na 

Holanda. De acordo com a autora, não se trata de mostrar as diferentes perspectivas 

sobre uma única doença, mas, sim, que a própria doença é múltipla e se multiplica a 

partir dos diferentes modos como é atuada – enacted – nos contextos de práticas de 

um determinado local.   

 A pesquisa foi feita por meio de observação participante em um hospital, com 

foco específico nas práticas dos diferentes agentes institucionais (no caso de um 

hospital: pacientes, médicos, cirurgiões, patologistas, epidemiologistas, enfermeiros 

etc.), relacionadas à arteriosclerose nos vasos das pernas. Ela parte da observação 

desses agentes em atividade ─ sem o intuito de se aprofundar no entendimento da 

política de cada grupo, mas de entendê-los em conjunto, nas situações das práticas 

que eles constroem no manejo da doença ─, a fim de alcançar o entendimento do 

objeto de observação propriamente dito – no caso dessa obra, a arteriosclerose.  

 Logo nos primeiros capítulos, Mol procura ultrapassar o perspectivismo, 

evitando a formação de dualismos, na tentativa de mostrar que na prática os limites 

das perspectivas se borram pela cooperação. O perspectivismo afastou-se de uma 

versão monopolista da verdade, mas não multiplicou a realidade, apenas “multiplicou 

os olhos de quem a vê” (Mol,2001). O estudo de perspectivas é uma maneira de 

assistir a “doença em si”. Para entender o verdadeiro sentido, a realidade física do 

corpo ainda é deixada de lado. Em um mundo de significados, ninguém está em 

contato com a realidade das doenças, todo mundo meramente a interpreta. Existem 

diferentes interpretações ao redor e a “doença, sempre desconhecida, está longe de 

ser encontrada” (Mol, 2002) 

 
14 O Corpo Múltiplo: Ontologia na prática médica  
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O perspectivismo transforma médicos e pacientes em iguais. Nele, as palavras 

disease e illness não são usadas para constatar fatos físicos com significado pessoal. 

Pelo contrário, são usadas para diferenciar as perspectivas dos pacientes e dos 

médicos. Em um mundo de significados, por si só as palavras estão relacionadas com 

os lugares onde são faladas. Procurar entender as doenças por meios das 

perspectivas apenas “multiplica os observadores, mas sempre deixa o objeto sozinho” 

(Mol, 2002). O objeto é apenas observado, dando a impressão de que é possível 

conhecê-lo por olhares, mas ninguém nunca o toca.  

Mol não trata então de perspectivas de médicos, pacientes e enfermeiros, mas 

trata da doença em si, de como ela é praticada na realidade do Hospital Z. Dessa 

forma, delineando-a como um importante objeto a ser adicionado às fisicalidades da 

doença e trazendo para o primeiro plano aspectos práticos, materialidades e eventos 

que tornam a doença parte do que é feito na prática.  A essa altura, talvez nos 

questionemos: e os discursos de médicos e pacientes, são deixados de lado nesse 

estudo? Não mais se consideram os repertórios linguísticos, que inevitavelmente dão 

forma a uma perspectiva? É inevitável que, no contexto de um hospital ou em qualquer 

outro, se leve em consideração que algum artifício de linguagem seja usado pelos 

agentes para exposição de suas dores, perspectivas, entre outras questões, em 

determinados momentos da sua interação. Por exemplo, para que o médico faça o 

diagnóstico da arteriosclerose, é preciso que o paciente fale sobre sua dor ao 

caminhar, ao subir escadas, seus hábitos de vida. Mol não exclui as perspectivas de 

médicos e pacientes, mas dá um passo à frente.  

Ao invés de enfatizar a diferença de significados que os agentes envolvidos 

atribuem a esse contexto e à própria doença, a autora enfatiza a colaboração entre 

eles. Sem que um paciente esteja presente no hospital com seus sintomas, um médico 

não tem nada o que fazer. Sem os meios de diagnósticos e o tratamento, o paciente 

tem problemas. Os repertórios linguísticos, perspectivas, significados e símbolos são 

parte do que acontece nos hospitais e em qualquer outra prática humana, por isso é 

impossível deixá-los de lado nessa análise.  

O argumento defendido por Mol é que a doença é múltipla, sua realidade se 

multiplica a partir dos diferentes modos como ela é atuada – enacted – em distintos 

contextos de prática. O que significa dizer que não se trata mais de entender a doença 

como um objeto unificado, ao qual se dirigem diferentes olhares, mas que é múltipla 

e, portanto, atuada por diferentes práticas. A arteriosclerose na clínica médica é 



73 
 

 

performada como dor ao caminhar ou aumento da temperatura das pernas. Na 

patologia, é encenada como um ateroma aderido às artérias, possível de ser visto por 

meio de um microscópio. 

Mudar a compreensão do objeto como ponto focal usando diversas 

perspectivas, para seguir o modo como suas versões são atuadas em uma variedade 

de práticas, significa que o conhecimento já não é prioritariamente uma afirmação 

sobre a verdadeira realidade, mas uma prática que interfere em outras práticas. O 

conhecimento, então, faz parte da realidade e não é mais exterior a ela. 

Como consequência, não há mais fronteiras tão claras entre as diferentes 

ciências, que antes eram traçadas pelos objetos que pertenciam a cada uma delas. 

Na prática, os fenômenos não pertencem a ordens separadas e as ciências não 

oferecem vários objetos, mas distintas realizações, técnicas de intervenção e métodos 

(SOUZA, 2015).  

Diante do exposto até aqui, podemos afirmar então que a arteriosclerose, assim 

como tantos outros objetos de interesse das ciências, é performada. Esses objetos 

são efeitos de práticas que envolvem uma série de elementos, de materialidades. 

Diferentes práticas, portanto, fazem diferentes arterioscleroses. O que não significa 

dizer que suas diferentes versões não estejam relacionadas, mas, sim, que “são mais 

do que uma e menos do que muitas”, ou seja, que suas várias versões mantêm 

alguma relação e que sua singularidade é resultado de todo um trabalho de 

coordenação de numerosas práticas. Isso é o que Mol chama de “multiplicidade” e 

“ontologias políticas”. 

A escolha pela palavra multiplicidade ao invés de pluralismo se dá porque, se 

nos atentarmos às práticas, a ausência de singularidade não significa um número 

indefinido de arteriosclerose e corpos, diferentes e desconectados, mas sim que 

diferentes realidades se sobrepõem e interferem umas nas outras, ora se 

contrapondo, ora corroborando umas com as outras, para a formação da categoria 

arteriosclerose (MOL, 2002; CORDEIRO, SPINK, 2013). 

Se a realidade é múltipla, ela é também política. Para Mol (2002), a combinação 

do termo ontologias – que define o que pertence ao real, as condições possíveis com 

que vivemos – com o termo políticas nos sugere que as condições possíveis não são 

dadas a priori. A realidade não precede as práticas, mas é moldada por elas e esse 

processo é sempre aberto e possível de ser contestado.  
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A certa altura de seu livro Mol passa a discorrer sobre como as diferentes 

arterioscleroses, encenadas em diferentes contextos, podem estar integradas a uma 

única categoria. O conjunto de uma multiplicidade de objetos, que parecem ter um 

único nome, necessita de vários modos de “coordenação”. Mas, como diferentes 

arterioscleroses performadas no hospital se relacionam? Como elas se fundem em 

uma única categoria?  

De acordo com Mol, a coordenação das diferentes arterioscleroses é feita de 

avanços e recuos, utilizando-se basicamente a dúvida do outro sobre o processo, em 

um movimento de consenso coerente. Por exemplo, a arteriosclerose praticada na 

clínica médica é diferente daquela do laboratório. Como dito anteriormente, a 

arteriosclerose tem diferentes definições na clínica médica e no laboratório de 

patologia. No entanto, essas duas se coordenam na medida em que é necessário que 

um tratamento seja implementado. Se o laboratório não indicar arteriosclerose nos 

resultados de seus exames, mesmo que o médico tenha identificado anteriormente, 

não será implementada inicialmente uma terapia sem antes procurar por outros meios 

de diagnósticos, que podem ou não estabelecer uma “coordenação” com o 

diagnóstico médico e as queixas do paciente. 

As diferentes arterioscleroses que são enacted no Hospital Z, como mencionei 

há pouco, se coordenam para formar uma doença singular; porém, é possível que as 

diferentes maneiras de se performar as doenças não se integrem de maneira 

tranquila, mas que continuem a “viver” juntas. Como isso é possível? Mol, então, 

procura entender o movimento que denomina de “distribuição”. A autora segue várias 

versões da doença, com incoerências entre elas e as tensões que isso pode gerar ─ 

mesmo que veladas e pacíficas. Quando começamos a conhecer a complexidade da 

distribuição da doença nas diversas localidades onde se quer estudar, é possível que 

se encontrem mais realidades promissoras e mais arterioscleroses. 

Mol aponta, como exemplo do que ela chama de “distribuição”, que há 

diferentes arterioscleroses performadas ao longo do itinerário do paciente dentro do 

próprio Hospital Z. As arterioscleroses diagnosticadas e tratadas não 

necessariamente são as mesmas e isso também não precisa resultar em um 

problema, se uma for diagnosticada e essa outra tratada. Desde que haja um fluxo, 

não há lados concorrentes, não há fragmentação. “O objeto performado não é 

coerente, mas há um itinerário (mantido junto com formulários, compromissos e 
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conversas) ao longo do qual um paciente pode se mover de um local e uma situação 

para outra” (MOL,2002) 

Mesmo com a distribuição de performatividade da arteriosclerose, a palavra em 

si ─ arteriosclerose ─ se move entre os diferentes locais onde essa distribuição ocorre. 

Ainda que se usem alguns termos alternativos, como estenose ou doença vascular, a 

depender de sua localidade, a palavra arteriosclerose se utiliza como um mecanismo 

de coordenação operacional dessa distribuição. Assim, não se recorre ao erro de 

pluralizar a doença, mas de manter uma ligação entre os termos, mesmo que mais 

tardiamente. “Ele multiplica o corpo e suas doenças ─ que ficam juntos, mesmo assim” 

(MOL,2002) 

 O livro The body multiple: ontology in medical practice desvenda a formação na 

prática de uma doença singular, em um lugar também bastante singular: a 

arteriosclerose no Hospital Z. Mas, obviamente, esse objeto não está sozinho. Ele 

interfere e recebe interferências de muitos outros, como cirurgiões, raios-x, 

enfermeiras, mas coexistem lado a lado. Mol denomina esse aspecto como “inclusão”. 

Assim, ela mostra que, tanto a clínica com pacientes com dores nas pernas, quanto 

os epidemiologistas que estudam as taxas de pessoas acometidas por arteriosclerose, 

quanto os cirurgiões que operam e as enfermeiras que assistem aos pacientes com 

arteriosclerose, todos se incluem em uma única arteriosclerose.  

 A autora também discute sobre praxiografia, metodologia que é a indicada 

quando se pretende alcançar os objetivos das ontologias políticas. Diferente da 

etnografia estabelecida por Geertz (1989), a praxiologia é um tipo de etnografia que 

não se preocupa apenas com a interpretação de significados ou perspectivas, mas 

que considera também a amplitude dos agentes, das materialidades, da instituição e 

de tudo aquilo que está envolvido nas práticas cotidianas de determinado local, que 

performam o objeto sobre o qual se pretende estudar (MOL, 2002; RANGEL, 2010; 

CORDEIRO; SPINK, 2013).  O que as pessoas dizem e fazem não só revela sua 

perspectiva, mas também fala sobre os eventos que viveram. 

Quando se fala, então, em praxiologia, não importam apenas as narrativas de 

médicos e pacientes, mas também importa tudo aquilo que torna possível a existência 

do objeto de estudo em questão. Ou seja, se me proponho a estudar como a 

multiplicidade da doação de órgãos é performada por meio da observação das 

práticas, não posso deixar de lado o ambiente onde essa prática se dá: as 

materialidades – manta térmica, cateteres, ventilador mecânico –, técnicas, protocolos 
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que, por meio dos agentes que os manipulam, vão performar as diferentes versões do 

meu objeto de estudo. A doença de que os etnógrafos falam nunca está sozinha, 

depende de tudo e de todos que estão ativos enquanto essa doença é praticada” 

(MOL, 2002). Sua estratégia etnográfica depende de nunca esquecer os 

microscópios, de persistir em sua relevância e sempre os incluir nas histórias sobre 

as fisicalidades.  

Com base nessas teorias de Mol, a seguir descrevo as múltiplas versões da 

doação de órgãos que são performadas a cada setor, a cada máquina, a cada 

conversa no Hospital X.  
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CAPÍTULO 5 
__________________________________________________________ 
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5. COORDENAÇÃO 

 
 Esta história não é sobre pessoas e a relação entre elas ou instituições e como 

funcionam. É uma história sobre práticas, sobre eventos. São esboços de cenas 

separadas, snapshots, mas justapostas entre si ou em contraste (MOL, 2012). O 

importante nestas cenas é que são constituídas e desempenhadas por pessoas, bem 

como por coisas, palavras, mãos, olhos, tecnologias e recursos organizacionais. 

Ingredientes heterogêneos que, juntos, falam sobre doação de órgãos. Não sobre 

suas causas sociais ou consequências, não sobre perspectivas de pacientes ou 

médicos, mas sobre a própria prática de doação de órgãos; o que é a doação de 

órgãos.  

 Vale ressaltar que, na frase: “o que é a doação de órgãos”, o verbo “É”, após a 

mudança de uma apreciação epistemológica para uma praxiológica da realidade, 

muda de significado radicalmente. O novo “É” não diz o que é a doação de órgãos por 

si só, por natureza em todos os lugares, mas passa a estar situado, pois nada está 

sozinho, “ser é estar relacionado” (MOL, 2012). A praxiologia não é universal, é local, 

ou seja, “o que é a doação de órgãos” deve ser complementada com algo que revele 

onde está situado o caso. A ontologia, na prática médica, está vinculada a um local e 

situações específicas. Em um único hospital existem muitas doações de órgãos 

diferentes; no entanto, ainda assim o prédio não é dividido com portas que nunca se 

abrem às diferentes formas de conhecimento, não são divididas em paradigmas 

fechados.  

 Ressalto novamente que a realidade, embora estejamos considerando-a como 

sendo múltipla, não é fragmentada. Mesmo que seja múltipla, suas versões ficam 

juntas, ela depende de todas as suas partes para formar uma categoria única. A 

questão a ser levantada, então, é: como isso é alcançado? Como estão relacionadas 

as diferentes doações de órgãos? Como se somam, se juntam?  Annemarie Mol 

(2012) define o processo de junção das diferentes facetas da realidade de 

coordenação. A seguir, abordarei a coordenação das diferentes versões da doação 

de órgãos que coexistem dentro do Hospital X. 

 Antes disso, é importante uma observação. Mol, em seu livro sobre realidades 

múltiplas, estuda uma doença, a arteriosclerose, que é performada por meio de 

diferentes práticas médicas. Neste trabalho me propus a estudar sobre a doação de 
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órgãos, que é a própria prática médica, cuja temporalidade produz um ato que 

possibilita uma terapêutica: o transplante de órgãos.  

 A doação de órgãos é definida pelas normatizações da Medicina como um 

conjunto de procedimentos que transformam um potencial doador em um doador 

efetivo. O processo de doação inicia-se com a identificação, avaliação e manutenção 

do paciente diagnosticado com morte encefálica, sendo concluído com a efetivação 

do transplante. Dito isso, a doação de órgãos não é uma doença, é um processo, um 

ato. A coordenação, nesse caso, são os múltiplos acontecimentos que, coordenados, 

formam a categoria doação de órgãos, única e efetiva.  

- 

 

 MSC, 45 anos (nascimento: 11/09/1972), negra, ensino médio completo, 

residência na Vila Jacuí, zona leste do município de São Paulo/SP.  

Abertura do prontuário em 18/07/2018: paciente com história de cefaleia, náuseas, 

vômito, vertigem e desequilíbrio há mais de um mês. Realizada angiografia e 

constatada presença de dilatação vascular da artéria carótida interna esquerda ao 

nível do seguimento oftálmico. A artéria carótida demonstra estenose moderada e 

dilatação vascular da junção A1/A2 da artéria cerebral anterior direita. Internada na 

UTI para programação da cirurgia de clipagem de aneurisma no dia 03/08/2018. 

Antecedentes: HSA (hemorragia subaracnóidea), tabagismo ativo. Paciente 

consciente, orientada, sem déficits motores. 

 03/08/2018 – 18h56min: Paciente retornou do centro cirúrgico com pupilas 

anisocóricas e retornou para o CC para uma craniectomia descompressiva mais 

passagem de DVE (derivação ventricular externa) apenas para aferir valor de PIC 

(pressão intracraniana). Cirurgia sem intercorrência. Analgosedação com propofol 

10ml/h e fentanil 3ml/h. Antibióticos profiláticos: Ceftriaxona e Vancomicina. 

 04/08/2018 – 09h: Após craniectomia, paciente mantém sinais e sintomas 

importantes de HIC (pressão intracraniana) com anisocoria importante apesar de 

medidas clínicas. Uso de fentanil (150 ml/h) e propofol (10 ml/h).  21 h: Piora do edema 

cerebral com suspeita diagnóstica de síndrome compartimental. Uso de Tiopental nas 

últimas 12h.  

 05/08/2018: Instabilidade hemodinâmica com necessidade de vasopressor. 

Evoluindo com extinção dos reflexos de tronco. Sedação suspensa para abertura do 

protocolo de morte encefálica. Tiopental desligado às 22h, fentanil às 08h30min e 
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propofol às 22h. Não apresenta resposta neurológica a estímulos dolorosos. Glasgow 

3.  

 

 A descrição acima foi retirada do prontuário médico de uma paciente e servirá 

como exemplo inicial para guiar o leitor sobre as várias práticas e atos que, 

coordenados, formam a categoria única da doação de órgãos.  

 Após detectada a ausência de reflexos de tronco, toda sedação é suspensa 

para que se descarte qualquer possibilidade de que a falta dos reflexos esteja sendo 

ocasionada pelos medicamentos. Ao mesmo tempo, a comissão intra-hospitalar é 

informada da abertura do protocolo, que, posteriormente, também comunica a OPO. 

O protocolo é iniciado após a metabolização total dos medicamentos usados para 

sedação pelo organismo da paciente. Cada medicação tem uma quantidade de horas 

a ser respeitada.  

 Após 16 horas da suspensão do Tiopental, o primeiro exame clínico é iniciado. 

Além de mim, estão presentes o residente Thiago ─ que irá realizar o exame ─ e mais 

alguns colegas de residência, a fisioterapeuta, a enfermeira responsável pela UTI, 

Rosa e seus alunos da residência multidisciplinar. Antes de começar os exames, 

Thiago chama a paciente pelo nome, aperta uma caneta contra o leito de sua unha e 

nenhuma reação é constatada. É então confirmado que a paciente mantém Glasgow 

1. O protocolo de morte encefálica é iniciado. A família preferiu não estar presente. 

 Thiago inicia o exame avaliando o reflexo pupilar da paciente. Com a ajuda da 

lanterna de seu celular, segura a pálpebra do olho direito da paciente aberta e joga a 

luz diretamente sobre ele para verificar se a pupila se contrai. Nenhuma reação é 

detectada. O mesmo teste é realizado no outro olho. Novamente, nenhuma reação é 

detectada. Enquanto realiza os testes, vai explicando para seus colegas residentes o 

que significam e o que deveria acontecer se a paciente não estiver em ME:  

 

Seguindo a ordem da folha do protocolo (anexo 1), a gente 

primeiro analisa a contração pupilar da paciente. Pacientes em 

ME não contraem a pupila diante do estímulo luminoso. Em 

condições normais a pupila da paciente deveria se contrair, 

certo? Como a gente já tinha testado esse reflexo antes do 

protocolo não vou fazer de novo, ok? Vamos para o próximo 

reflexo. 
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 É importante pontuar que o reflexo pupilar era dificilmente testado no momento 

do protocolo de morte encefálica. Dado que, nesse ponto, estamos situados dentro da 

UTI neurológica, esse teste faz parte da rotina da avaliação médica para todos os 

pacientes, independentemente se em suspeita de morte encefálica ou não. Portanto, 

não julgavam necessário repeti-lo, já que o teste já havia sido feito várias vezes e 

constatada a ausência do reflexo.  

 O segundo teste é iniciado: o reflexo córneo palpebral. Para isso, Tiago utiliza 

um flaconete de soro fisiológico. Enquanto um de seus colegas segura a pálpebra da 

paciente aberta, ele pinga algumas gotas no olho, esperando que ela pisque. Nada 

acontece. O reflexo também é testado no outro olho. O exame clínico é sempre 

realizado em ambos lados da paciente. 

 Em seguida, segura a cabeça da paciente ao mesmo tempo em que mantém 

suas pálpebras abertas. Com movimentos firmes, mas ainda assim delicados, ele 

movimenta a cabeça do paciente de um lado para o outro: “se esse reflexo estivesse 

presente o olho da paciente deveria correr para o lado contrário ao movimento. Viram 

que ele segue o movimento? Portanto, ausência de reflexo óculo cefálico, compatível 

com morte encefálica”. 

 Não necessariamente o exame clínico deve seguir a ordem descrita acima, 

porque ela não importa; no entanto, é quando se testa esse reflexo que o “cadáver-

vivo”15 parece incomodar toda equipe que acompanha o exame, sobretudo os que 

estão acompanhando pela primeira vez. 

 As pessoas que acompanham o exame, principalmente as que o estão vendo 

pela primeira vez, parecem se sentir um pouco incomodadas. Algumas verbalizações 

afirmam essa sensação e expressam mais uma vez a ambiguidade da ME. Aquele 

paciente deitado em uma cama de hospital tem a aparência de qualquer um outro. 

Assim que se abrem as cortinas que separam os leitos, se vê um paciente deitado de 

costas, coberto, entubado, recebendo soro e medicamentos intravenosos. Está 

quente, corado. “Respira”, porque seu peito sobe e desce. O monitor ao lado da cama 

marca seus batimentos cardíacos, o coração está batendo. A pressão sanguínea, a 

temperatura e a oxigenação também aparecem naquela tela. Todos os cuidados estão 

 
15 Expressão utilizada por Juliana Macedo e Daniela Knauth (2015) no texto “Nem lá, nem aqui: as 
ambiguidades da morte encefálica”.  
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sendo dispensados àquele paciente. É dado banho no leito, o coletor de urina está 

cheio. Familiares seguram sua mão, acariciam sua cabeça e o atualizam sobre os 

últimos acontecimentos familiares, pedem por sua recuperação e nos contam sobre 

sua personalidade, onde trabalhava. Mas quando o médico testa esse reflexo, nesse 

exato minuto, a vida que parecia ali existir se esvai rapidamente. “Que sensação 

terrível. É como virar a cabeça de uma boneca”. A nova morte toma forma e o 

desconforto que ela causa se estampa nas feições de toda a equipe que acompanha 

o protocolo.  

 Como discutido por Macedo e Knauth (2015), a morte encefálica é construída 

a partir de conceitos teóricos e pode ser considerada, assim, uma morte técnica. Não 

há um momento exato para defini-la. Suspeita-se que o paciente esteja nessa 

condição, então se inicia uma série de procedimentos para sua comprovação. Durante 

o processo, uma série de ambiguidades envolvem esse tipo de morte. Uma delas está 

no fato de que “embora a morte encefálica represente o mesmo que morte, não 

significa a morte do corpo” (MACEDO, KNAUTH, 2015, p. 119). Outra evidência dessa 

ambiguidade é que todos os profissionais envolvidos se referem à pessoa submetida 

ao protocolo de morte encefálica como um paciente, alguém que ainda espera por 

cuidados médicos, mas afirmam que o “paciente está em morte encefálica”, dando a 

ideia de que, a qualquer momento, esse estado também pode mudar. Passe-se a 

impressão de um momento de liminaridade, no qual ele não é mais o que era antes 

do evento da morte, mas ainda não adquiriu o status de cadáver, pois ainda tem o 

coração funcionando, está quente e corado. Um processo que não chegou ao fim. 

Isso desestabiliza a ordem social e gera estranheza (VAN GENNEP, et al.,1978) 

 

Não é mais o que era, nem alcançou o que será. Não será 

possível rebobinar o relógio assim que ele parar. Você não pode 

manter a rosa fresca, ela vai murchar. O ventilador mecânico 

estende essa liminaridade permitindo que o paciente continue a 

respirar apesar de ter uma lesão cerebral que a impede. Por 

outro lado, o diagnóstico de morte encefálica traz precocemente 

para o presente a morte por critérios neurológicos em vez de 

critérios cardiorrespiratório (Flores-Pons; Íñiguez-Rueda, 2014).  
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Continuando o protocolo de morte encefálica, o reflexo vestíbulo calórico será 

testado em seguida. Para isso, a enfermeira prepara o material que será utilizado. 

Uma cuba rim, duas bolsas pequenas de soro fisiológico gelado, duas seringas de 50 

ml e uma de sonda nasoenteral bem fina. Ela enche as duas seringas com o soro e 

encaixa um pedaço da sonda em sua ponta.  Para a avaliação desse reflexo, o 

paciente deve ter as membranas timpânicas observadas previamente, para verificar 

se estão integras e os condutos auditivos pérvios, já que condições contrárias podem 

interferir no exame. No entanto, o Hospital não dispunha de um otoscópio, portanto 

essa verificação anterior ao exame não era feita.  

 O leito é ajustado para melhor realização do exame. A cuba rim é posta abaixo 

da orelha do paciente. Outro médico mantém as pálpebras abertas. A sonda é inserida 

no ouvido e o soro é injetado de maneira “nem muito rápida, mas também não tão 

devagar”. Todos observam o movimento ocular do paciente, mas nenhum movimento 

é identificado. Após o intervalo recomendado, o mesmo teste é realizado no ouvido 

esquerdo e, novamente, nenhum movimento é observado. Compatível com morte 

encefálica.  

 Chega a hora do reflexo de tosse ser testado. Embora sua ausência já tenha 

sido detectada por toda a equipe, o que, além de outros aspectos, a levou a suspeitar 

do diagnóstico de morte encefálica, ele deve ser testado mais uma vez. O teste é 

realizado pelo fisioterapeuta. Ele insere uma cânula de aspiração no tubo orotraqueal 

do paciente e faz os movimentos de aspiração. Nenhuma reação de tosse ou vômito 

é observada.  

 Com todos os reflexos ausentes, diz-se que o primeiro exame clínico é 

compatível com morte encefálica e começam os preparativos para o teste de apneia. 

A enfermeira traz, dentro de uma cuba rim, gazes com álcool e uma seringa própria 

para realização da gasometria. Enquanto isso, o fisioterapeuta ajusta o ventilador 

mecânico para que seja ofertado ao paciente 100% de oxigênio. Com a gaze 

embebida no álcool, a enfermeira faz assepsia do local, no braço do paciente, onde 

será coletado o sangue para gasometria basal. Com sua ajuda, o médico coleta 

sangue arterial da paciente com a seringa apropriada e, imediatamente, um de seus 

colegas a leva até a máquina que se destina a leitura do exame. Nessa máquina existe 

um lugar específico onde a seringa contendo o sangue é encaixada, mas, antes disso, 

por meio de um painel sensível ao toque, o número do prontuário eletrônico da 

paciente é inserido no sistema do analisador de gases e todos os dados são 
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“puxados”. Começa a leitura da gasometria. Quando finalizado, um apito é emitido e 

um pequeno papel é impresso contendo o valor da PaCO2 em 45 mmHg.  

 

Figura 16 – Analisador de gases no sangue ABL800 Basic, Radiometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 Ao mesmo tempo, a paciente é descoberta e seu tórax é deixado à mostra. O 

fisioterapeuta desconecta o paciente do ventilador mecânico e insere um cateter de 

oxigênio no tubo orotraqueal, com o fluxo de oxigênio mínimo de 6 l/min, necessário 

caso o paciente não esteja em ME e não sofra nenhum dano em seus tecidos. Então 

todos param e observam atentamente, durante 10 minutos, a existência de qualquer 

movimento respiratório. Nada; a paciente não apresentou nenhum movimento 

respiratório, observamos apenas as batidas de seu coração. Rapidamente uma nova 

gasometria é coletada por Tiago, o ventilador mecânico é reconectado à paciente e 

seu peito é coberto. Novamente, a seringa contendo sangue arterial é levada até o 

analisador de gases no sangue. O resultado é impresso e a PaCO2 é 80 mmHg, 

compatível com morte encefálica.  

 Enquanto Rosa aguarda pela realização do segundo exame clínico, notifica a 

OPO e dá início ao preenchimento de vários documentos. Eles contêm os dados 

básicos da paciente, o resultado de exames anteriores, os medicamentos utilizados 
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durante a internação, a causa do coma, entre muitos outros que irão contar o histórico 

de saúde atual da paciente e servirão como base para análise, pela OPO e central 

estadual de transplante, se aquele paciente está apto ou não à doação.  

 Chega a hora do exame complementar. Dra. Marcela chega à UTI. Residente 

de neurologia vascular do hospital, é ela quem vai realizar o doppler transcraniano, 

que avalia a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral. Ela traz consigo uma mesa de 

ferro branca, de rodinhas, contendo um notebook, o aparelho de doppler e um frasco 

de gel condutor.  Ela se encaminha até o leito da paciente acompanhada por mim, Dr. 

Tiago, Rosa e seus residentes. Um breve histórico da paciente é apresentado pelo 

médico e o exame tem início. 

 O aparelho com gel condutor em sua superfície é colocado na cabeça da 

paciente e, de maneira delicada, é deslizado por Marcela em movimentos circulares 

em regiões específicas do crânio da paciente. São elas: região temporal, orbitária e 

posterior.  Por meio de janelas ósseas, ela avalia as artérias que formam o polígono 

de Willis, buscando por qualquer sinal de fluxo sanguíneo cerebral. Enquanto ela 

movimenta o aparelho, uma imagem é projetada no notebook conectado ao doppler. 

Uma linha reta demonstra a ausência de fluxo sanguíneo cerebral, compatível com 

ME. Ao finalizar o exame, Dra. Marcela leva os resultados até seus superiores para 

que eles aprovem sua avaliação. Após confirmado o resultado do exame, ela 

preenche o protocolo de morte encefálica registrando “exame compatível com parada 

circulatória cerebral.” 

 No final da tarde, o segundo exame clínico é realizado. Ele se dá exatamente 

como o primeiro, mas é realizado por outro médico. Todos os reflexos permanecem 

ausentes e, então, o diagnóstico de morte encefálica é atestado. O médico que 

acompanha a família há mais tempo os convida até uma pequena sala que é 

reservada para essa finalidade. O diagnóstico é informado à família. Nunca pude 

participar desse momento, porque, ao solicitar permissão à equipe médica, é dito que 

não é conveniente, pois pode gerar conflitos de interesse ─ o famoso “urubuzando”, 

já comentado anteriormente. No entanto, sempre relatam de forma rápida como foi a 

conversa:  

Comuniquei a eles o diagnóstico de morte encefálica. Parece 

que eles entendem bem o que significa, até porque, desde o 

começo, deixei eles bem a par de tudo. Fui explicando sempre 

o que isso significa. Avisei para eles aguardarem na sala que 
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uma equipe vai conversar com eles sobre o que acontece agora. 

Então, é com vocês.  

 

 Rosa assume e tem início o processo de transformar o potencial doador em 

doador. Ela entra na sala onde estão os familiares de MSC, o caso relatado 

anteriormente. Estão presentes: seu marido, sua irmã gêmea e uma amiga da família. 

Junto com Rosa, além de mim, estão presentes duas residentes. A sala é pequena, 

bem quente e tem apenas três cadeiras, que foram utilizadas pela família, e uma 

mesa. Ela se apresenta à família e também diz brevemente quem nós somos. Não diz 

que é da CIDOHTT, apenas informa que é enfermeira da UTI, não quer “assustar” a 

família. Logo pergunta sobre o diagnóstico informado pelo médico, para verificar se 

realmente houve entendimento do que ele significa. A família concorda, com um 

movimento de cabeça, e diz que o médico vem esclarecendo a respeito já há alguns 

dias.  

O Doutor explicou bem direitinho e a gente acompanhando tudo, 

deu pra entender sim. Ela morreu, né. Parece que não porque 

ela está respirando, mas é só por causa das máquinas, aí se 

desligar, ela para também de respirar, né. Ela está daquele jeito 

só porque está ligada nas máquinas, mas está morta. A gente 

entendeu, sim. 

 

 Rosa ainda tenta explicar mais uma vez, com mais detalhes, mas eles 

questionam Rosa sobre o que aconteceria em seguida. Estão ansiosos e parecem 

querer acabar logo com aquela conversa e seguir os próximos passos. A possibilidade 

de doação de órgãos é então exposta e rapidamente todos eles concordam: “Sim. 

Vamos doar sim. Somos espíritas e sempre conversamos a respeito disso. Ela sempre 

disse que gostaria de doar, então vamos fazer a vontade dela. Como é que funciona?”. 

 Tendo em mãos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Doação de 

Órgãos e tecidos (anexo 2), todo o processo de doação é explicado. Rosa esclarece 

que a família tem o direito de escolher quais órgãos e tecidos serão ou não doados, 

como se dá o processo de escolha dos receptores e deixa claro que, nem a família, 

nem o hospital, tem qualquer interferência ou conhecimento de quem serão eles. 

Ainda fala sobre o tempo de cirurgia e que pode ocorrer de os órgãos doados não 

serem captados por motivos de qualidade. Explica sobre a doação do órgão para fim 
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de pesquisas. Fala como será a aparência do familiar falecido após a retirada dos 

órgãos, o tempo de devolução do corpo e, por fim, explica sobre a ajuda financeira 

fornecida pela Prefeitura de São Paulo aos doadores de órgãos para o velório, como 

a compra do caixão e o translado do corpo. A família opta por doar todos os órgãos 

sólidos apenas para fins de transplante.  

 O TCLE é preenchido com os dados do doador e com o de duas testemunhas, 

que, nesse caso, foram o marido e a amiga. Rosa também tira uma cópia do 

documento de cada uma das testemunhas e também do doador. Formalizada toda a 

doação, Rosa agradece aos familiares e deixa seu contato com eles. Dispõe-se a tirar 

qualquer dúvida, a qualquer momento e também esclarece que o aceite de doação 

pode ser retirado a qualquer momento antes do início da cirurgia. Ela também anota 

o telefone dos familiares para que possa avisá-los sobre o início e o fim da cirurgia de 

captação. Ao final, ela pergunta se eles desejam visitar o familiar falecido antes da 

cirurgia, mas eles negam e preferem ir embora e aguardar até a retomada do corpo 

para o velório.  

 Após o consentimento da família, Rosa finaliza o preenchimento dos papéis 

necessários à doação, solicita aos médicos que acompanham o caso um novo exame 

de sangue, RX do tórax e um eletrocardiograma. Depois, se encaminha até o doador 

e coleta sangue para os exames sorológicos e de histocompatibilidade. Sinaliza todos 

os tubos com os dados do doador e os leva até a OPO, onde os exames serão 

processados.  

 Tendo em mãos todos os dados e documentos do doador, além dos resultados 

dos exames sorológicos e de histocompatibilidade, é hora de localizar os receptores 

e as equipes transplantadoras. Por meio de um sistema computacional, os dados do 

doador são cruzados com os dados dos pacientes que estão na fila de espera e, se 

houver compatibilidade entre eles, a equipe transplantadora é acionada. Caso a 

equipe aceite o órgão, o paciente também é acionado e é dado início a todo o processo 

de transplante.  

 A cirurgia de captação está marcada para as 10h, no dia seguinte. Na sala, já 

estão aguardando pelo doador: o anestesista e os circulantes da sala de cirurgia. 

Juntamente com Rosa, esperamos pelo doador no corredor do centro cirúrgico. Assim 

que a equipe da UTI chega com ele, a certidão de óbito é conferida por Rosa. Tudo 

certo. O doador é levado até a sala de cirurgia, o anestesista o conecta ao ventilador 

mecânico e administra a medicação necessária para controle hemodinâmico do 
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paciente.  Devido às condições gerais da paciente e antecedentes de saúde, serão 

captados apenas fígado e rins.  

 Logo que a primeira equipe de captação chega à sala, dá-se início a cirurgia. 

O primeiro órgão a ser captado é o fígado. A cirurgia começa. É feito um corte 

longitudinal do tórax até o abdômen do paciente e dá-se início ao clampeamento das 

principais artérias que fazem a perfusão sanguínea do fígado. Pouco antes desse 

processo acabar, um dos médicos abre os pacotes com gelo estéril, feito de soro 

também estéril, e os quebra em uma bacia. Eles servirão para a isquemia fria até que 

o fígado seja captado. Ao mesmo tempo, a solução de conservação para o fígado que 

será retirado primeiro é preparada. Assim que a isquemia quente é finalizada, é hora 

de clampear a aorta. Nesse momento o coração “para de bater”, a hora é anotada e 

o paciente é desligado de todos os aparelhos que mantinham a circulação sanguínea. 

É dado início à isquemia fria. O anestesista faz seu relatório cirúrgico e se retira da 

sala de operação. 

 Todo o gelo que foi quebrado anteriormente é colocado na cavidade abdominal 

do doador. A solução de conservação é infundida no fígado por meio de seus próprios 

vasos. O fígado é captado e levado, depositado em uma bacia que contém o restante 

do gelo. Enquanto uma parte da equipe continua com o doador, captando os vasos 

que também serão transplantados, amostras de sangue para exames posteriores são 

coletadas. O órgão é, então, preparado para o transporte. O fígado é colocado dentro 

de uma sacola que contém gelo e a solução de conservação. A sacola é amarrada e 

colocada dentro de outra sacola, apenas com gelo. Após fechada, é envolvida por 

mais uma sacola e colocada diretamente em uma caixa térmica que contém bastante 

gelo. 

 Enquanto a equipe que captou o fígado recolhe seu material, a equipe que irá 

retirar os rins entra no centro cirúrgico. Os materiais que irão utilizar são dispostos 

sobre uma mesa e logo começam a preparar o órgão para ser captado. Mais gelo 

estéril é quebrado e a solução de conservação utilizada para o rim é preparada. A 

equipe coloca mais gelo na cavidade abdominal e a solução de conservação é 

infundida nos rins, ainda no doador, utilizando o ureter. O primeiro rim é retirado e 

colocado por cima de uma flanela estéril, dentro da bacia que contém o gelo. Enquanto 

um dos médicos continua a cirurgia de captação do outro rim, outro membro da equipe 

começa a “limpar” o rim já captado, retirando dele a camada de gordura que o envolve 

e o protege. Ele também é colocado dentro de um saco plástico contendo a solução 
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de conservação e gelo, depois em outra apenas com gelo e, por fim, em outra vazia. 

É bem amarrado, identificado e posto dentro de uma caixa térmica com gelo. O mesmo 

processo é realizado com o segundo rim captado. A equipe transplantadora do rim 

ainda retira do doador amostras de urina, linfonodos e um pedaço do baço para 

exames posteriores. 

  Como não haverá mais nenhuma captação, a equipe responsável pelos rins 

deve “fechar o paciente”, costurando todo o tórax e o abdômen. Após finalizarem os 

pontos, Rosa confere se a sutura foi bem-feita, se os pontos estão firmes e se o 

curativo está sendo feito de forma adequada. Tudo certo, os médicos preenchem um 

relatório da cirurgia e saem do hospital. Para cada equipe transplantadora, Rosa 

entrega o que chama de “kit do doador”: documentos que contêm todos os dados do 

doador, resultados de exames e sorologia, entre outros. Após a saída de todas as 

equipes da sala de cirurgia, os circulantes e técnicos de enfermagem começam a 

preparar o corpo do doador para que ele possa ser transportado até o necrotério e 

devolvido à família.  

 As descrições anteriores versam sobre a multiplicidade de práticas médicas 

que, coordenadas, formam uma categoria única que é a doação de órgãos. Mesmo 

que assumindo denominações diferentes ao longo do caminho, como morte 

encefálica, ainda é uma prática que leva a outra prática e que, coordenadas, resultam 

na doação de órgãos. Atentando-se, então, para como essa prática se dá, 

percebemos que os objetos de pesquisa aos quais nos dedicamos, aqueles que a 

biomedicina estuda, não são simplesmente descobertos, mas se produzem na 

interação entre instrumentos, conhecimentos, pessoas. Não precedem as práticas, 

são produtos concretos delas (LATOUR, 1992; MOL, 2002; FLORES-PONS; 

IÑIGUEZ-RUEDA, 2012) 

 Como dito anteriormente, diferente de Mol, nos dedicamos a entender como a 

própria prática médica é performada. Neste caso, suas múltiplas versões são 

realidades dependentes, que podem por algumas razões não se coordenar, sofrer 

interferências. É o que abordaremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 6 
_________________________________________________________ 



91 
 

 

6. INTERFERÊNCIA/ INCLUSÃO 

 
 Quando começamos a desvendar a ontologia na prática, não há mais variáveis 

estáveis, elas se transformam de um lugar para o outro. Por exemplo, a arteriosclerose 

que Mol estuda na clínica traz consigo a interação entre médico e paciente. Com a 

arteriosclerose do laboratório de patologia vem o microscópio, o lúmem dos vasos 

sanguíneos. Dessa forma, não é só a realidade da arteriosclerose em si que importa, 

há muitas realidades envolvidas, as quais fluem uma sobre as outras. É este o 

fenômeno definido por Mol como interferência.  
 Quando observamos a variedade de objetos performados na prática, podemos 

perceber que eles não existem por si só, isolados e intactos. Há interferências 

complexas entre eles. Na doação de órgãos, não é simplesmente a realidade da 

doação que importa, está em jogo também as condições gerais do doador, os 

resultados de exames. Portanto, para que uma prática prossiga fluentemente, cada 

objeto performado em diferentes sítios deve ser delicadamente ajustado ao outro. É 

justamente nisso que implica a multiplicidade defendida por Mol. Embora as 

realidades possam colidir umas com as outras, em outros momentos as várias versões 

de um objeto podem colaborar e mesmo depender uma da outra.  

 No caso deste estudo, não estamos tratando aqui de uma doença, mas de uma 

prática em si e existem interferências cruciais entre uma encenação e outra, pois, para 

que a doação seja efetiva, as suas várias performances dependem uma da outra.  

 Tomarei emprestado o exemplo de Nunes e Roque (2008). Os autores 

demonstram que a anemia pode ser diagnosticada de duas formas, estatisticamente 

e patofisiologicamente. Um exame de sangue pode mostrar valores estatísticos 

normais do nível de hemoglobina no sangue. No entanto, mesmo que o exame dê 

negativo para anemia, um nível de hemoglobina alto que cai abruptamente pode ser 

anormal do ponto de vista patofisiológico e precisa ser investigado. Por fim, mesmo 

com um exame de sangue negativo, se as outras avaliações apontarem para anemia, 

esta será tratada.  Ao contrário, no caso da doação de órgão, se não houver um exame 

de imagem que indique a ausência de fluxo sanguíneo cerebral, o processo de doação 

é interrompido. Por isso, neste capítulo descrevo alguns casos marcantes que 

exemplificam as diferentes interferências que a prática de doação de órgãos sofre 

durante seu processo de produção. 
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JAC (DN 09/02/1967) – 08/05/2018 

 Encontrada desmaiada pelo irmão em casa após sair para pagar contas na rua. 

Após duas horas voltou e encontrou a irmã inconsciente. Foi socorrida pelo SAMU e 

levada direto ao pronto socorro. Foi admitida na UTI para clipagem de aneurisma 

ainda apresentando quadros de síncope durante investigação diagnóstica.  

 Foram detectados 5 aneurismas intracranianos. Clivagem de 03 com retorno 

para UTI entubada, sob plano anestésico. Evolui ainda em estado grave mantendo 

ventilação mecânica, sem reflexo de tosse, com pupilas midriáticas, sem foto reação 

mesmo após retirada da sedação. Início do protocolo para diagnóstico de ME. 

 Desde que a paciente saiu do centro cirúrgico o irmão vem sendo informado 

sobre o estado grave da irmã e do possível diagnóstico de ME.  

 

 Antes mesmo de qualquer confirmação, o irmão informa sua vontade de doar 

os órgãos da irmã, caso o diagnóstico seja confirmado. O primeiro exame é realizado 

no dia 11 de maio de 2018 e é compatível com morte encefálica. Apenas no dia 

seguinte, o segundo exame é realizado. O médico informa que aguardava a realização 

do doppler transcraniano para realizar o segundo exame clínico. No entanto, por ser 

final de semana, a equipe de neurologia vascular do Hospital X não trabalha e a OPO 

teve que ser acionada, mas, devido a uma grande demanda, não conseguiu enviar 

equipe para a realização do exame.  Na madrugada de segunda-feira, o segundo 

exame clínico é feito e também se revela compatível com morte encefálica, mas ainda 

não é possível fechar o diagnóstico, porque o exame complementar ainda precisa ser 

realizado. 

 Como dito anteriormente, Rosa sempre optou por não ter contato com a família 

antes de o diagnóstico estar concluído, mas, nesse caso, foi preciso interferir porque 

o irmão estava ansioso para consentir com a doação e poder velar a irmã, já que, 

segundo ele, sabia que não teria mais jeito, então não tinha porque ficar adiando, isso 

lhe causaria mais sofrimento: 

 

Já tem três dias que eu sei que a minha irmã está com o cérebro 

empedrado. O cérebro dela empedrou, não tem mais o que 

fazer. Eu já intendi (sic) isso. É muito sofrimento ficar esperando. 
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Pra mim e pra ela também. Tem que fazer o que precisa ser feito 

e dar o descanso pra ela. 

 

 Já passava do meio-dia e ainda aguardávamos a equipe de neurologia vascular 

vir realizar o doppler. A entrevista, então, foi realizada antes de terminar o protocolo 

devido à ansiedade do irmão, sendo um meio que Rosa achou de mantê-lo no hospital 

esperando o resultado do exame complementar.  

 Durante a entrevista, ele relatou não terem tido nenhum tipo de conversa desse 

tipo em vida, mas “quem não quer ajudar os outros, gente?”. Ele parecia ter sido bem 

orientado por pessoas de fora do Hospital a respeito da importância da doação e 

chegou a mencionar três nomes de pessoas que estavam na lista de espera para as 

quais ele gostaria de direcionar os órgãos da irmã. Rosa o orientou de que isso não 

seria possível, pois a distribuição dos órgãos é feita de maneira imparcial, 

considerando critérios de histocompatibilidade e não de vontade pessoal. 

 Embora Rosa tenha explicado todo o processo de doação e o irmão consentido, 

o TCLE para doação não foi assinado. Ela explicou que só poderia fazer isso após a 

conclusão do diagnóstico. Nesse momento, o irmão se exaltou e quis retirar o 

consentimento para doação dos órgãos da irmã devido à demora para a realização do 

exame e, segundo ele, o descaso com sua opção (a de doar os órgãos da irmã). 

 

Eu quero salvar vidas, mas parece que as pessoas que estão ali 

dentro [apontando para UTI], não. Se continuar demorando 

assim eu vou passar a mão no corpo da minha irmã e vou 

enterrar ela. Infelizmente, não aguento mais esperar. É um 

absurdo ter que esperar tanto tempo assim para um exame... 

Isso porque ela está morta, imagina se ela dependesse disso 

para viver. 

 

 O exame complementar foi realizado às 16h daquela segunda-feira e mostrou 

a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Rosa voltou a se reunir com o irmão e o 

Termo de Consentimento para Doação foi assinado. Ele optou por doar todos os 

órgãos sólidos, menos os tecidos. “Pode tirar tudo, só não quero que tire as bolas do 

olho dela”. Estava com medo da aparência que a irmã poderia ter no velório e não 

queria as pessoas perguntando.  
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 Durante todo o desenvolvimento desse trabalho, o tempo de espera para 

realização do exame complementar era longo e trazia problemas para a conclusão do 

protocolo e definição do diagnóstico de ME. Por algumas vezes, essa espera interferiu 

de maneira negativa na decisão da família de doar ou não os órgãos de seu familiar. 

Diziam que a espera já tinha sido grande e não queriam aguardar mais dez ou 15 

horas até a devolução do corpo. Precisavam realizar logo os rituais fúnebres e iniciar 

o luto.  

 Conversei com um dos residentes da neurologia vascular para entender por 

que havia essa demora na realização do doppler nos casos de protocolo de ME. Ela 

explicou que morte encefálica não tem prognóstico, por isso não é uma prioridade 

para a equipe, sendo assim, o exame é realizado apenas quando todas as outras 

demandas já se encerraram.  

 Esse é um primeiro exemplo de como a doação de órgãos não está sozinha. 

Ela não existe por si só, ela é produto de interações e recebe interferências de outras 

práticas. Uma prática entre práticas, um território sempre inacabado, sempre 

incompleto, em que a realidade é móvel. Como sugere Mol, o que importa é 

justamente explorar as formas de coexistência destas diferentes práticas (MOL, 2002; 

QUINTAIS, 2008; SOUZA, 2015). 

 Outra interferência que destacamos na produção da prática da doação de 

órgãos é a discordância quanto a algumas etapas do protocolo de morte encefálica. 

Por algumas vezes, nota-se também algumas lacunas na legislação que favorecem 

esses impasses, por exemplo a consideração de um exame de imagem já realizado 

como exame complementar do protocolo e para comprovação da causa de coma. 

Seguimos com a exemplificação de alguns casos: 

 

PQA (DN 02/09/1976) – 05/08/2018 

 Paciente internada na UTI cardíaca.  

 Após 2 episódios de parada cardíaca com ressuscitação, com duração de 04 

minutos, paciente apresenta, mesmo sem plano de sedação, pupilas midriáticas, sem 

reflexo de tosse, ventilação mecânica. Início do protocolo para diagnóstico de ME. 

Morte encefálica confirmada.  

 

 A morte encefálica só foi notificada à CIHDOTT após a conclusão de todo 

diagnóstico. Após ser comunicada, Rosa foi até a UTI, pois os médicos não sabiam 
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que passos deveriam ser seguidos após a conclusão do protocolo. Logo verificou que 

o protocolo havia sido feito em cima de uma ficha antiga, fora de uso, e os passos 

adotados haviam sido diferentes daqueles recentemente expressos na Resolução nº 

2.173/17. Além disso, a temperatura do paciente não estava adequada para a abertura 

do protocolo e o exame complementar não havia sido atestado. 

 Rosa recolheu a documentação, apresentou a nova ficha para registro do 

protocolo de morte encefálica, e explicou as novas regras para abertura e realização 

do mesmo após a aprovação da resolução, acima mencionada. No entanto, o 

protocolo não estava concluído. Segundo ela, era necessário que ainda tivesse um 

exame que comprovasse a causa do coma que levou a paciente à morte encefálica. 

Estava atestado que a morte encefálica era decorrente do tempo prolongado de 

anoxia, devido à parada cardiorrespiratória, mas nem um exame havia sido feito para 

comprovação dessa causa. 

 Foi solicitado à equipe médica que passasse a limpo o termo de morte 

encefálica para a nova ficha e que o exame de imagem para comprovação do coma 

fosse providenciado, conforme exige a Resolução. No entanto, a equipe não 

concordou com a solicitação da Rosa. Mencionou que a causa do coma já estava 

devidamente esclarecida e que o exame não seria feito. 

 Rosa, mais uma vez, argumentou que era exigência da Lei, conforme consta 

no termo de morte encefálica (imagem 16) e que ela não poderia conversar com a 

família sobre doação de órgãos sem fechar o diagnóstico completo de ME. O médico 

responsável pela equipe retrucou e se manteve firme em sua decisão: 

 

Eu não vou realizar o exame porque não tem necessidade. Não 

está descrito na lei que um exame de imagem deve ser feito. 

Solicita apenas que eu escreva o que levou a esse diagnóstico, 

mas não que o exame é obrigatório... E isso precisa ser decidido 

logo porque eu tenho um paciente saindo do centro cirúrgico que 

precisa do leito e se ninguém fizer nada logo, tomar uma 

decisão, vou desligar os aparelhos.  
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Figura 17 – Termo de declaração de morte encefálica. 

 

 

   

 
Fonte: CFM, 2017.  

 

 Ainda acrescentou que, se a doação não ocorresse, seria culpa de Rosa, pois 

ela não queria colaborar com a finalização do protocolo. Rosa chegou a conversar 

com a família para acolhê-la e explicar sobre o diagnóstico de morte encefálica, pois 

estavam visivelmente abalados com a perda do familiar, mas não mencionou sobre a 

possibilidade de doação de órgão, dado que o protocolo não havia sido 

completamente cumprido. 

 A OPO concordava com Rosa e a auxiliou na posição que ela havia tomado de 

que o protocolo só estaria finalizado e a entrevista familiar ocorreria após a realização 

do exame, mas, com a intervenção de alguns médicos de outras instituições, que 

apoiavam a decisão da equipe médica da UTI cardíaca, o protocolo foi finalizado 

mesmo sem o exame que comprovasse a causa do coma. A entrevista familiar não 

ocorreu e os aparelhos da paciente foram desligados. 

 Além de sofrer interferências de outras práticas, certamente os objetos podem 

fazer parte um do outro. Quando um objeto é performado, outro pode ser incluído nele. 

Mol explica que, às vezes, dois objetos podem conter um ao outro. É possível, até, 

que os objetos se incluam, enquanto simultaneamente são incompatíveis (MOL, 

2002). Os casos em que não houve recusa para a doação de órgãos são interessantes 

para destacar o que Mol define então como inclusão, pois mostram, além de uma 

interferência que a encenação da prática de doação de órgãos, como um outro 

objetivo está incluso dentro dessa prática. 

 

 QAP (DN 03/10/1980) – 10/11/2018 

 Paciente, morador de rua, deu entrada no Hospital X trazido pelo SAMU após 

ter sido atropelado por uma motocicleta no centro da cidade. Constatado HSA 

(hemorragia subaracnóide). Paciente inconsciente, não apresenta reação à dor. 
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Glasgow 01. Evolui em estado grande mantendo Glasgow 01, ventilação mecânica, 

sem reação pupilar, ausência de reflexo de tosse.  

 

 Com mais de 24 horas de observação e mantendo o mesmo quadro clínico, o 

paciente é submetido ao protocolo para diagnóstico de morte encefálica, no qual tanto 

os exames clínicos, quanto os de apneia e exame complementar confirmam esse 

diagnóstico. Embora seja morador de rua, ele tem um amigo que informa que a irmã 

mantém contato, sendo então comunicada sobre a condição de seu irmão e 

comparece ao Hospital X.  

 Rosa faz a entrevista familiar e todo o diagnóstico é esclarecido. Logo mais 

explica sobre a possibilidade de doação dos órgãos do irmão, mas ela recusa 

imediatamente. Pede desculpas por não poder ajudar, mas diz que quer acabar logo 

com o sofrimento. Segundo ela, embora o irmão seja morador de rua devido ao 

consumo excessivo de álcool (ele mesmo optou por não morar com a família), eles 

tinham uma relação muito próxima e para ela é “muito triste saber que não tem mais 

nada que possa ser feito com ele e mantê-lo naquele estado, aguardando quase um 

dia pra poder enterrá-lo e dar o descanso”.   

 Tendo optado pela não doação dos órgãos, Rosa comunica à equipe médica a 

decisão da família e que está autorizado o desligamento dos aparelhos. 

Imediatamente, há uma onda de revolta na equipe médica que acompanha o caso. 

“Nossa, mas por que não? Um rapaz tão novo, poderia salvar tantas vidas”. Uma das 

médicas, inclusive aborda a irmã: 

 

Você não prefere reconsiderar? Já pensou no quanto você está 

sendo negligente com as pessoas que esperam a anos na fila e 

você não pode esperar mais algumas horas? Pense mais um 

pouco. 

 

O amigo do falecido interfere: “eu sei que muitas vidas podem ser salvas. Já ouvimos 

isso hoje várias vezes, mas nossa opção permanece a mesma. Os órgãos dele não 

serão doados”. 

 O episódio relatado acima, com certeza, foi o mais extremo, mas todos os 

casos de recusa à doação foram acompanhados de indignação por parte dos 

funcionários das UTIs. “É um absurdo. Já morreu mesmo, vai fazer o quê? Poderia 
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pelo menos ajudar aos outros”, era uma frase bastante comum nesses momentos. 

Não aceitavam que, podendo ter a chance de “salvar vidas”, as famílias optassem 

pelo contrário. A impressão é de que a morte encefálica adquire um novo significado. 

Além de ser morte, é ainda uma possibilidade de vida para outrem.  

 Diante de toda a evolução da Medicina, há uma busca incessante pelo 

prolongamento da vida e, se antes os hospitais eram lugares escolhidos para a morte, 

hoje adquirem novo significado e são lugares onde se busca a continuação da vida. A 

morte passa, então, a ser encarada não mais como algo natural e inevitável, mas 

como algo que deve ser evitado a qualquer custo, tornando-se assim um desafio 

diário, muitas vezes revoltante, para equipe médica, treinada para a vida e não para 

a morte.  Mas, no caso da morte encefálica, a morte atua várias versões em uma só. 

Ao mesmo tempo em que performa a morte, encena a vida. “E como pode, você tendo 

a possibilidade de salvar vidas, algo que lutamos todos os dias, ter uma chance 

concreta como essa e a descartar assim?”.   

 Como é possível perceber até aqui com as descrições, a prática da doação de 

órgãos é múltipla e suas versões estão distribuídas pelo Hospital X. Cada setor, cada 

equipe, performa novas versões dessa prática que, combinadas, formam a categoria 

única da doação de órgãos. Mol chama isso de distribuição.  A cada novo setor, nova 

equipe, novos materiais, interações e, assim, múltiplas versões de um mesmo objeto, 

distribuídas em um mesmo local, sob diferentes denominações. Cada uma delas 

circula por todo o Hospital, por meio dos prontuários e todos têm acesso a elas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Comecei esta tese contextualizando a doação e o transplante de órgãos no 

cenário brasileiro atual. Conforme os dados epidemiológicos apresentados, o Brasil é 

destaque mundialmente no que diz respeito a essa prática, sobretudo porque o 

processo é inteiramente financiado com recursos públicos, do Sistema Único de 

Saúde. Cabe destacar também a importância do local onde se deu o desenvolvimento 

dessa tese, São Paulo, que concentra aproximadamente quase a metade das 

cirurgias de transplantes.  

  Logo adiante, fiz um breve apanhado histórico da evolução dessa técnica no 

Brasil, que nos mostra que, embora seja uma rotina médica de sucesso, trata-se de 

uma prática bastante recente e em constante evolução. Haja vista as mudanças que 

recentemente foram feitas na legislação para melhor controle e agilidade do processo 

de doação e transplante, as quais também apresentei ao longo deste trabalho. Além 

disso, descrevi como o Sistema Nacional de Transplante está organizado em nível 

federal e estadual.  

 Esta tese contém, ainda, uma breve revisão bibliográfica sobre como o tema, 

doação de órgãos, é trabalhado no campo das Ciências Sociais e Humanas. Como 

foi possível observar, os autores têm se dedicado a entender, sobretudo, como se dá 

a relação da população, bem como de profissionais de saúde, com essa possibilidade. 

Mostram, com maestria, as representações, os símbolos que estabelecem diante 

dessa alternativa terapêutica. Adiante descrevo, segundo os preceitos da Medicina, 

como se dá a doação de órgãos, desde a identificação do potencial doador, por meio 

da busca ativa de pacientes com suspeita de morte encefálica, e a confirmação do 

diagnóstico, passando pela entrevista familiar até a cirurgia de captação de órgãos.  

 Com todo esse mapeamento inicial a respeito da doação de órgãos, 

percebemos, então, a necessidade de tratar o tema de outras maneiras. Não porque 

a literatura existente não seja importante, ou esteja em desacordo, mas porque há 

muitas formas de explorar um tema e cada uma delas com diferentes contribuições, 

principalmente em se tratando de um tópico tão vasto, complexo e novo. Para tanto, 

tratamos o assunto por meio de uma praxiologia.  

 A praxiologia, conforme foi exposto ao longo desta tese, é uma metodologia 

desenvolvida por Annemarie Mol, um tipo de etnografia que, além de priorizar o que 
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os interlocutores pensam a respeito de determinado assunto, considera igualmente 

importante o que eles fazem, porque fazem e com o que fazem. Ela está situada 

dentro do que a autora chama de realidade múltipla. O leitor atento deve ter verificado 

que dei destaque às materialidades movidas para performar a doação de órgãos. A 

prática da doação de órgãos não seria possível sem os ventiladores mecânicos ou 

sem o doppler transcraniano. O protocolo de morte encefálica depende da cuba rim, 

do soro fisiológico e não apenas das pessoas e seus conhecimentos.  Ao considerar 

as materialidades como sendo parte daquilo que forma a realidade, passamos a 

valorizar dentro dos estudos das Ciências Sociais e Humanas também a prática 

Médico-hospitalar e atenuamos os horizontes do conhecimento ─ ao contrário do que 

acontece quando o foco está apenas nas perspectivas e símbolos. Uma das 

contribuições dessa metodologia é a valorização das práticas, sem dar razão a 

nenhuma delas a priori. 

 Logo, se existe uma variedade de agentes e de materialidades, diferentes 

versões de uma mesma realidade são performadas. Assim, diz-se que a realidade é 

múltipla e suas versões coordenadas formam uma única categoria. Posto isso, e 

concordando com a proposta de Mol, nos propusemos a entender como a prática da 

doação de órgãos é performada dentro de um importante centro de atendimento 

médico, o Hospital X.  Interessou-nos saber como diferentes profissionais de saúde 

performam a doação de órgãos; se as diferentes versões da doação de órgãos que 

emergem das práticas dos agentes envolvidos neste processo se coordenam entre si 

e de que maneira; se as práticas dependem uma da outra; se existe algum conflito 

entre as múltiplas versões da doação de órgãos que é praticada no Hospital X; quais 

materialidades estão envolvidas neste processo e como as versões da doação de 

órgãos performadas em um determinado espaço se complementam e interagem. 

 No decorrer das descrições contidas nesta tese, percebemos a multiplicidade 

adquirida por essa prática à medida que médicos, familiares, enfermeiros, técnicos de 

laboratórios, entre outros profissionais, mobilizam seus conhecimentos, materiais e 

interagem entre si. Hora ela é uma suspeita clínica, depois a morte encefálica é 

possível de ser visualizada no doppler transcraniano. É também um tratamento, uma 

chance de qualidade de vida para outro.  

 Nesse contexto, a prática da doação de órgãos surge como um produto da 

condensação de diferentes outras práticas, exames, ventiladores mecânicos, 

conversas e interpretações. Compreender a doação de órgãos não só por meio de 
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símbolos e interpretações, mas também como resultado da coordenação de diferentes 

práticas e materialidades, nos permite ampliar o conhecimento sobre a própria prática. 

Identificar a maneira como ela é performada e como suas diferentes versões se 

coordenam. Advém daí a possibilidade de detectar pontos de tensão nesse processo, 

que podem impedir a doação, como exemplificamos anteriormente. Também, pelo 

contrário, como os processos de coordenação podem dar certo e favorecê-la.  O olhar 

atento às realidades pode preencher lacunas, pois a Ciência não produz apenas uma 

representação dos fatos, das realidades, ela atua nessas realidades e intervém no 

mundo.  

 Para o campo da Saúde, a simplicidade da descrição e atenção às ações e 

materialidades, defendidas por Mol, abre possibilidades interessantes. Atentar para 

os modos como a ação é praticada em diferentes contextos pode trazer elementos 

para pensar formas de atuação, intervenções, ou seja, formas de políticas que levem 

em consideração a multiplicidade das realidades feitas e refeitas na existência das 

próprias práticas, da doença, das pessoas. Embora seja arriscado dizer, é provável 

que algumas informações aqui contidas nunca seriam apontadas com outras 

metodologias, ou ao não se considerar as materialidades tão importantes como as 

perspectivas e símbolos. O não uso do otoscópio, por exemplo, durante a realização 

do exame clínico, dificilmente seria citado em uma entrevista e seu uso é de extrema 

importância, tendo em vista que a integridade ou não da membrana timpânica pode 

interferir no resultado do exame. 

 Outra importante contribuição está no fato de que, quando variadas práticas 

produzem versões de um mesmo objeto, a diversidade entre elas – em termos de 

importância ou de precisão – torna-se uma questão menor diante da colaboração 

entre esses agentes na formação de uma única doença que comporta todas as 

versões. E, talvez, um dos aspectos mais importantes do uso da praxiologia, para 

compreender uma prática tão complexa como a doação de órgãos, esteja em deixar 

de enfatizar a diferença de significados que os agentes envolvidos atribuem a ela, 

passando a valorizar mais a colaboração entre eles.  
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Anexo 1 – Termo de declaração de morte encefálica 
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Anexo 2 – Temo de Consentimento Livre e Esclarecido de Doação de órgãos e 

tecidos – doador falecido 

 

 


