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“Aquele que leva a preciosa 

semente, andando e chorando, 

voltará, sem dúvida, com alegria, 

trazendo consigo os seus 

molhos.”  

 

(Salmos 126:6) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/126/6+#v6


 

RESUMO 

 

SILVA, Thiago Nogueira. Dimensões do trabalho no processo de doação de órgãos e tecidos 

identificadas por enfermeiros: um estudo sociopoético. Mestrado (Dissertação). 

Orientadora: Dr.ª Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/UFF, 2015. 

 

O presente estudo tem como objeto de pesquisa as dimensões do trabalho no processo de doação 

de órgãos e tecidos no âmbito de um hospital geral de referência para Organização de Procura 

de Órgãos (OPO).Como objetivo geral: Investigar o processo de doação de órgãos e tecidos ao 

transplante na perspectiva dos enfermeiros de um hospital geral de referência para uma OPO; 

e como objetivos específicos: discutir os sentidos do processo de doação ao transplante com os 

trabalhadores de hospital geral de referência para uma OPO; identificar as dimensões presentes 

no processo de trabalho de doação de órgão e tecidos no âmbito hospitalar;analisar a dimensão 

imaginativa dos profissionais que atuam no processo de doação ao transplante no âmbito 

hospitalar sobre o seu processo de trabalho. O aporte teórico-metodológico utilizado foi a 

Sociopoética. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de campo, de abordagem 

qualitativa, na perspectiva Sociopoética. Realizado no ano de 2015, o grupo-pesquisador foi 

desenvolvido com 08 enfermeiros que trabalham há mais de 06 (seis) meses no processo de 

doação/transplantes de órgãos em um hospital geral do extremo sul da Bahia.Os aspectos éticos 

foram respeitados, sendo o projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), sob o nº996.669. A análise dos dados se deu por técnica de análise de conteúdo em 

“estudo global”, em conformidade com a sociopoética. A percepção dos enfermeiros sobre o 

trabalho no processo de doação para transplanteinclui: relevância do trabalho noprocesso de 

doação para transplante; desafios do serviço; e estratégias de trabalho. As principais dimensões 

presentes no processo de trabalho de doação de órgãos e tecidos identificadas e analisadas no 

estudo foram: trabalho em equipe; lidar com emoções; educação continuada e orientação 

familiar. Concluiu-se que as oficinas que foi investigar as dimensões do trabalho no processo 

de doação de órgãos e tecidos no âmbito de um hospital geral de referência para OPO. Esse 

objetivo foi alcançado através do depoimento dos enfermeiros, das dimensões presentes no 

processo de trabalho de doação de órgão e tecidos no âmbito hospitalar. Também foi possível 

identificar as seguintes dimensões presentes no processo de trabalho (transformadas em 

categorias de análise) de doação de órgão e tecidos no âmbito hospitalar. Analisando também 

a dimensão imaginativa dos profissionais que atuam no processo de doação ao transplante no 

âmbito hospitalar sobre o seu processo de trabalho. 

 

Descritores: Pessoal de Saúde; Enfermagem; Transplantes; Trabalho. 



 
 

SUMMARY 

 

Silva, Thiago Nogueira. Work dimensions in the process of organ donation identified by 

nurses: one sociopoetic study. Master (Master). Advisor: Dr. Claudia Mara Tavares de Melo. 

Niterói: Aurora Nursing Afonso Costa, Fluminense Federal University / UFF, 2015. 

 

This study has the object of research work the dimensions of the organ donation process and 

tissues under a general referral hospital for Organ Procurement Organization (OPO). The 

general objective: To investigate the process of donating organs and tissues for transplantation 

from the perspective of nurses at a general hospital of reference for an OPO; and the following 

objectives: discuss the meanings of the donation process for transplantation to the general 

hospital workers Reference for a OPO; identify the dimensions present in the organ donation 

work process and tissue in hospitals; analyzing the imaginative dimension of professionals 

working in the transplant donation process in hospitals about their work process. The 

theoretical-methodological approach used was Sociopoética. It is a descriptive and exploratory 

field study, a qualitative approach, in perspective Sociopoética. Held in 2015, the group-

researcher was developed with 08 nurses working for more than six (06) months in the donation 

process / organ transplants in a general hospital in the south of Bahia. Ethical aspects were 

respected, and the research project approved by the Research Ethics Committee (CEP) under 

nº996.669. Analysis of data was by content analysis technique in "comprehensive study" in 

accordance with social poetics. Perception of nurses on the job in transplantation to donation 

process includes: relevance of the work in the donation process for transplantation; challenges 

of the service; and working strategies. The main dimensions involved in the donation process 

work organs and tissues identified and analyzed in the study were: teamwork; dealing with 

emotions; continuing education and family counseling. It is concluded that the workshops was 

to investigate the dimensions of work in the process of organ and tissue donation as part of a 

general referral hospital for OPO. This goal was achieved through the testimony of nurses, the 

dimensions involved in the organ donation work process and tissue in hospitals. It was also 

possible to identify the following dimensions in the labor process (transformed into categories 

of analysis) of organ donation and tissue in hospitals. Also analyzing the imaginative dimension 

of professionals working in the transplant donation process in hospitals about their work 

process. 

 

Keywords: Health Personnel; Nursing; Transplants; Work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Silva, Thiago Nogueira. Dimensiones del trabajo en el proceso de donación de órganos 

identificado por las enfermeras: una estudio socio-poético. Maestro (Master). Asesor: Dr. 

Claudia Mara Tavares de Melo. Niterói: Aurora Enfermería Afonso Costa, Universidad Federal 

Fluminense / UFF, 2015. 

 

Este estudio tiene el objetivo de los trabajos de investigación de las dimensiones del proceso 

de donación de órganos y tejidos en un hospital de referencia general para la Organización de 

Obtención de Órganos (OPO). El objetivo general: Investigar el proceso de la donación de 

órganos y tejidos para trasplante desde la perspectiva de las enfermeras en un hospital general 

de referencia para un OPO; y los siguientes objetivos: discutir los significados del proceso de 

donación para el trasplante a la trabajadores del hospital de referencia general para un OPO; 

identificar las dimensiones presentes en el proceso de trabajo de donación de órganos y tejidos 

en los hospitales; el análisis de la dimensión imaginativa de los profesionales que trabajan en 

el proceso de donación de trasplantes en los hospitales acerca de su proceso de trabajo. El 

enfoque teórico-metodológico utilizado fue Sociopoética. Se trata de un estudio de campo 

descriptivo y exploratorio, un enfoque cualitativo, en perpsectiva Sociopoética. Celebrada en 

el año 2015, el grupo investigador se desarrolló con 08 enfermeras que trabajan por más de seis 

(06) meses en los trasplantes proceso de donación / órganos en un hospital general en el sur de 

Bahía. Se respetaron los aspectos éticos, y el proyecto de investigación aprobado por el Comité 

Ético de Investigación (CEP) con el nº996.669. El análisis de los datos fue mediante la técnica 

de análisis de contenido en "estudio exhaustivo" de acuerdo con la poética sociales. Percepción 

de las enfermeras en el trabajo en el trasplante al proceso de donación incluye: relevancia de la 

obra en el proceso de donación para el trasplante; retos del servicio; y las estrategias de trabajo. 

Las principales dimensiones involucradas en los órganos de trabajo del proceso de donación y 

tejidos identificados y analizados en el estudio fueron: el trabajo en equipo; tratar con las 

emociones; educación continua y orientación familiar. Se concluye que los talleres fue 

investigar las dimensiones del trabajo en el proceso de donación de órganos y tejidos, como 

parte de un hospital de referencia general para el OPO. Este objetivo se logra a través de los 

testimonios de las enfermeras, las dimensiones que intervienen en el proceso de trabajo de 

donación de órganos y tejidos en los hospitales. También fue posible identificar las siguientes 

dimensiones en el proceso de trabajo (transformados en categorías de análisis) de la donación 

de órganos y tejidos en los hospitales. También el análisis de la dimensión imaginativa de los 

profesionales que trabajan en el proceso de donación de trasplantes en los hospitales acerca de 

su proceso de trabajo. 

 

Descriptores: Personal de Salud; Enfermería; Trasplante; Trabajo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Enquanto enfermeiro atuante em uma Organização de Procura de Órgãos (OPO) no Sul 

da Bahia, me chamou atenção durante a convivência cotidiana com os demais trabalhadores, os 

fatores que influenciam o processo de trabalho dos profissionais de saúde atuantes na doação 

de órgãos e tecidos para transplantes e a complexidade das dimensões presentes nesse trabalho. 

A ocorrência de transplantes de órgãos é uma das mais importantes aquisições da 

medicina moderna, do nosso Sistema Único de Saúde (SUS) e de toda a sociedade deste país. 

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT), criado em 1997, é o responsável pela administração 

dos transplantes financiados pelo SUS no Brasil. O SNT dispõe de 24 Centrais de Notificação, 

Captação e Doação de Órgãos (CNCDO), nos estados da federação e no Distrito Federal, e de 

uma Central Nacional de Notificação, Captação e Doação de Órgãos (CNNCDO), localizada 

em Brasília.  

As CNCDOs foram criadas a partir da Lei n.º 9.434/97 e regulamentadas pelo decreto 

n.º 2.268/97. São unidades executivas das atividades do SNT, incumbindo-lhes diversas 

atividades previstas neste decreto. Nesse contexto, conforme a portaria n.º 2.601, de 21 de 

outubro de 2009, foi instituído no âmbito do SNT, o Plano Nacional de Implantação de 

Organizações de Procura de Órgãos (OPO), que pode ser definido como grupo com a função 

de coordenação regional responsável por organizar e apoiar, no âmbito de sua área de atuação, 

o processo de doação/transplantes em conformidade com o estabelecido no Regulamento 

Técnico do SNT. No âmbito dos organismos de saúde no Brasil, as OPO´s são entidades que 

atuam em território regional desenvolvendo o trabalho de procura do potencial doador e de 

captação de órgãos, além de divulgar e incentivar a doação de órgãos a toda população 

(BRASIL, 2013).  

É nesse contexto mais amplo da própria realidade das instituições de saúde e da saúde 

do trabalhador que se inscreve o trabalho das equipes que atuam no processo de doação ao 

transplante. Sabendo que, para tornar o cotidiano satisfatório para os profissionais é preciso 

enfrentar muitos desafios. 

As doações de órgãos e tecidos humanos podem ser definidas como processos 

administrativos envolvidos com a aquisição de tecidos ou de órgãos para transplante através de 

http://dtr2001.saude.gov.br/transplantes/centrais.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/transplantes/centrais.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/transplantes/centrais.htm
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tecidos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Transplante
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vários programas, sistemas ou organizações. Estes procedimentos incluem a obtenção do 

consentimento dos doadores de tecido e procura do meio de transporte dos tecidos e órgãos 

doados, após a obtenção do tecido, para os hospitais para o processamento e transplante (DECS, 

2015).  

O processo de doação ao transplante de órgãos envolve procedimentos que possuem um 

nível de complexidade elevado e que conta com a identificação e manutenção de potenciais 

doadores; exames para avaliação do quadro de morte encefálica e também por avaliação clínica, 

neurológica e gráfica; comunicação aos familiares do diagnóstico e; entrevista familiar para 

doação. Após a autorização dos familiares, pode ser realizado o processo de captação e 

distribuição dos órgãos (FONSECA, 2012). 

Inserido no contexto do trabalho no processo de doação de órgãos ao transplante, o pes

soal de saúde muitas vezes atua em favor da otimização do bem-estar dos pacientes e, em dete

rminados momentos, negligencia o cuidado em direção ao seu próprio estado de saúde (LIMA

, 2009). 

Nesse sentido, os profissionais que trabalham no processo doação/transplante de órgãos 

entendem que no contexto em que estão inseridos, questões morais e éticas estão fortemente 

envolvidas. Por isso, a relação profissional com o doador faz com que se pense sobre a definição 

de humanidade.  

Ao vivenciar o sofrimento dos familiares, os profissionais envolvidos no contexto da 

doação de órgãos ao transplante também sofrem, e passam a observar com maior clareza a 

finitude da vida e acompanhar mais continuamente as famílias diante da perda (LIMA, 2009). 

As equipes de transplantes e doação de órgãos vivenciam frequentemente conflitos, dilemas 

morais e pressões emocionais, requerendo maior atenção ao seu processo de trabalho. 

Contudo, ao realizar a revisão de literatura sobre essa temática, não constava nas bases 

de dados em ciências da saúde (Scielo, Bireme e Lilacs) pesquisas sobre os fatores que 

influenciam no processo de trabalho da equipe que atua no processo de doação ao transplante 

de órgãos e tecidos. Torna-se, portanto, imperativo conhecer a rede de causalidade e sua 

influência nas dimensões do processo de trabalho nesse setor.    

Por considerar a importância do tema retratado e do estudo acerca do processo de 

trabalho na atuação dos profissionais em doação e transplantes de órgãos e tecidos, questiona-

se como ocorre o processo de doação de órgãos e tecidos ao transplante na perspectiva dos 

profissionais de saúde de um hospital geral de referência para uma OPO e quais são as 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Organiza%E7%F5es
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tecidos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tecidos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tecidos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Hospitais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Transplante
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dimensões presentes nesse processo de trabalho. 

Após inserção no serviço de transplante e doação de órgãos desde o início de 2013, 

atuando como enfermeiro na OPO responsável pela região do Extremo Sul da Bahia, houve a 

oportunidade de vivenciar inúmeras situações que me levaram a refletir sobre a o processo de 

trabalho em doação e transplantes. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes (ABTO, 2014), a quantidade 

de doações de órgãos no estado da Bahia tem aumentado nos últimos anos. Dessa forma, os 

profissionais envolvidos no processo da doação de órgãos ao transplante estariam supostamente 

submetidos às novas situações em seu processo de trabalho, uma vez que a carga de trabalho 

aumentaria, sem ocorrer qualquer mudança no cenário da valorização socioeconômica de suas 

atividades. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer as dimensões presentes em seu 

processo de trabalho, visando à construção de processos de educação permanente da equipe de 

saúde, promoção de agravos a saúde do trabalhador e formulação de políticaspara o setor. 

 

1.2 Minhas implicações 

 

Após a conclusão do curso de graduação em enfermagem e após ter transcorrido um 

período de aproximadamente um ano em estágio voluntário, recebi o convite para trabalhar na 

Organização de Procura de Órgãos do Extremo Sul da Bahia (OPOES). Ao refletir sobre o meu 

processo de trabalho de 13 meses na OPOES, a qual abrange 19 municípios, contemplando 

população estimada de 600.000 habitantes, refleti sobre a influência das atividades 

desenvolvidas por esses trabalhadores na sua própria vida pessoal. 

Algumas das atividades desenvolvidas por profissionais de saúde que atuam em OPO 

são: capacitações, auxílio no processo de captações de múltiplos órgãos, auxílio no processo de 

captações de córneas, notificações de protocolos de morte encefálica entre outras. Esse trabalho 

impõe grande responsabilidade sobre o enfermeiro e quando aliado a falta de recursos para 

realizá-lo configura-se como fator de estresse na vida desse profissional, com repercussões em 

sua qualidade de vida. 

Dessa maneira, as tarefas realizadas exigem demasiada atenção por parte desses, com 

demandas de tomada de decisão correta e eficiente para não comprometer as doações, 

principalmente devido alta carga burocrática envolvida.  

O interesse maior por trabalhar e desenvolver pesquisas na área da doação e transplantes 
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de órgãos surgiu por existirem casos de familiares (principalmente materna), que foram a óbito 

em decorrência da necessidade de transplante, ou que ainda estão em fila de espera. 

Esses acontecimentos levaram a reflexão relativa ao processo morte/morrer, a 

necessidade de promover a vida por meio do trabalho desenvolvido nessa área e o impacto que 

essas atividades desenvolvidas podem exercer positivamente na qualidade de vida de outras 

pessoas. 

Assim, no cotidiano profissional ocorrem momentos de sobrecarga emocional que 

levam, constantemente, ao estresse e a fadiga. Além disso, no trabalho na equipe OPO, também 

é possível vivenciar inúmeras situações em que emergem emoções, culminando em sofrimento, 

angustia e, consequentemente, em desgaste emocional. 

O projeto de pesquisa proposto para ingresso no mestrado utilizava metodologia 

quantitativa para obtenção e analise dos dados devido a uma visão inicial positivista da 

cientificidade de pesquisas. Todavia, ao longo do mestrado, da convivência com os pares no 

núcleo de estudos e das cessões de orientação essa visão inicial foi moldada e alcançou-se o 

entendimento de que o melhor método a ser utilizado na pesquisa seria a sociopoética. 

Devido a muitos fatores supracitados que interferem no processo de trabalho dos 

profissionais que atuam na doação e transplantes de órgãos e tecidos, este estudo, inicialmente, 

tinha em vista a perspectiva da promoção da saúde mental desses trabalhadores. Porém, o 

grupo-pesquisador (dispositivo que parte do método usado nesse estudo) não aderiu a essa 

questão como tema gerador de investigação e propôs investigar o processo de doação de órgãos 

e transplantes no hospital e não a condição emocional dos trabalhadores diante do processo de 

doação. 

A princípio, diante dessa situação de mudança do tema gerador, houve uma surpresa 

muito grande: surgiram sentimentos de impotência frente à sensação da propriedade (ser dono) 

do estudo e da cogitação de utilizar o diálogo para interferir na decisão do grupo. Entretanto, 

pela vivência de experiências anteriores, experimentadas em oficinas sociopoéticas, foi possível 

um maior autocontrole no sentido de dar voz ao desejo do grupo e seguir com a oficina partindo 

do tema gerador proposto pelos participantes.  

Outro aspecto que merece destaque foi que, mesmo após transcorrer algum tempo desde 

a ocorrência da oficina, a temática anterior permanecia arraigada no discurso e na escrita deste 

trabalho, necessitando de olhares de terceiros para que a percepção proposta fosse aplicada ao 

estudo. 
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Diante de todos esses fatores, torna-se possível concluir que essa pesquisa foi realizada 

sob uma ótica de pesquisador implicado, em muitos aspectos, direta e indiretamente com a 

temática, com o método e com a rede de apoio a qual foi estruturada ao longo do estudo. 

 

1.3 Objeto de Estudo 

 

Dimensões do trabalho no processo de doação de órgãos e tecidos no âmbito de um 

hospital geral de referência para OPO. 

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Investigar o processo de doação de órgãos e tecidos ao transplante na perspectiva dos 

enfermeiros de um hospital geral de referência para uma OPO. 

 

ObjetivosEspecíficos 

 

 Discutir o processo de trabalho na doação e transplantes de órgãos comos trabalhadores 

de hospital geral de referência para uma OPO; 

 Identificar as dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão e tecidos 

no âmbito hospitalar; 

 Analisar a dimensão imaginativa dos profissionais que atuam no processo de doação ao 

transplante no âmbito hospitalar sobre o seu processo de trabalho. 

 

1.5 Questões Norteadoras  

 

 Como os enfermeiros de hospital geral de referência para OPO percebem o processo de 

trabalho na doação e transplantes de órgãos? 

 Quais são e como operam asdimensões presentesdo trabalho da equipe de saúde no 

processo de doação de órgãos e tecidos no âmbito de um hospital geral de referência para OPO? 
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

Foi realizada uma revisão integrativa, com levantamento de dados no período de 

Fevereiro a Abril de 2015, selecionaram-se estudos publicados de Janeiro de 2010 a Abril de 

2015, a partir das bases de dados LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde, MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online e 

Periódicos CAPES - Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, a fim de responder a seguinte questão: Quais atividades laborais são 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde para apoiar e executar as atividades relacionadas à 

doação de órgãos e tecidos? 

Para a busca de estudos relacionados com a temática, foram utilizados os seguintes 

descritores: “Transplante de Órgãos”; “Pessoal de Saúde” e “Doação Dirigida de Tecido”. 

Devido à quantidade de material encontrado e para facilitar a demonstração dos 

achados, se optou pela divisão dos artigos em subcategorias, visando facilitar a compreensão 

das informações. 

 

 

2.1 O processo de trabalho de doação de órgãos ao transplante  

 

 

2.1.1 O trabalho dos profissionais de saúde que atuam no processo de doação de órgãos 

 

A construção de ferramentas que possibilitem a promoção do desencadeamento das 

doações de órgãos tem exigido daqueles que trabalham nesse processo, a elaboração de 

estratégias cada vez mais eficazes a fim de alcançar seus objetivos com maior facilidade. 

Com isso, ao identificar que no processo de gestão para a implantação de programas 

para captação (doação) de órgãos, é de vital importância que os trabalhadores que atuarão nesse 

setor sejam bem treinados, aptos para considerar questões religiosas, econômicas, culturais e 

legais, sabendo que a existência de profissionais com esse perfil, pode aumentar, 

significativamente, o número de doações. Em adição, deve-se ponderar que esse tipo de 

profissionais de saúde, na sua maioria, não percebe o recebimento de incentivos financeiros 

como melhor atitude para aumentar as doações. 



21  

Portanto, a construção de determinadas lógicas e redes de cuidado, bem como o zelo a 

alguns tipos de coletivos sociais, têm que partir em primeiro lugar de uma reflexão-aposta, de 

um perspectivismo, de que as vidas valem a pena, e mais que isso, de que qualquer forma de 

vida vale a pena (GUATTARI, 1989, p 23). 

Nesse sentido, buscas por potenciais doadores de órgãos e tecidos devem ser norteadas 

e geridas pelos setores nos quais aconteça o maior número de ocorrências de falecimento. Sem 

deixar de pontuar a relevância da necessidade para a adequação do manejo de estratégias que 

estão ligadas às emoções expressadas pelos profissionais de doação de órgãos, no cotidiano de 

trabalho. 

Avaliando as atitudes e a consciência dos profissionais de saúde em relação à doação e 

transplante de órgãos/tecidos, estes devem ter como alvo a educação dos trabalhadores de saúde 

em primeiro lugar, além do desenvolvimento dos meios de comunicação em todos os países 

além de campanhas educativas. E ainda, caso seja demandado, as Redes de Transplantes de 

Órgãos precisam verificar junto aos coordenadores de Procura de Órgãos a necessidade de 

modificar suas metodologias de ensino para conseguir o aumento das doações.  

Essa formação pode ser reconhecida em diversas perspectivas, que chama os 

participantes a experimentarem, criticarem, participarem da experiência de ensinar e aprender, 

que favorecem a reflexão com profundidade numa prática pedagógica que inclua diversas 

maneiras possíveis para o aprendizado (ABRAHÃO, 2014). 

Nessa perspectiva, as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes devem promover atividades de educação contínuas, bem como conhecer o perfil 

cultural da população que atende levando à sociedade informações pertinentes ao processo de 

doação, visando suscitar entre as famílias essa discussão. 

No que se refere às etapas que se seguem até o transplante, também se observa a 

necessidade do aperfeiçoamento das fases da doação tendo em vista que se precisa reduzir o 

déficit entre a oferta e a demanda de enxertos, tornar os procedimentos transplantatórios mais 

seguros, universalmente acessíveis, bem como se valorizarem as escolhas autônomas dos 

envolvidos. 

A fim de que se consiga que os transplantes de órgãos e tecidos aumentem se torna 

preponderante o aperfeiçoamento dos quatro pilares que servem de alicerce para todo o 

processo doação/transplante, que envolvem legislação, financiamento, organização e educação 

(POMPEU, 2014). 
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Portanto, se deve incentivar a adoção de instrumentos para desencadear doações 

preferencialmente para identificar precocemente potenciais doadores de órgãos e tecidos nas 

emergências e unidades de terapia intensiva, ao entender que as atribuições fundamentais de 

profissionais de doação presentes em ambiente hospitalar e ambulatoriais, antes e depois do 

transplante, entre outros, deve consistir na coleta de história clínica dos pacientes, realização 

de exames físicos, a manipulação de consultas clínicas e educação. Além disso, devem conceder 

apoio social, fazer a gestão de registro médico e documentação regulamentar, observando ainda 

a necessidade de maior atenção no acompanhamento do corpo, pós-doação, solicitado pelas 

famílias, representa o início do luto pela morte de um parente. 

A partir das observações nos dados levantados, é preciso que se tomem atitudes 

consideradas essenciais para a organização do processo de doação. Entre essas medidas estão 

o treinamento, a capacitação, a multiplicação dos conhecimentos produzidos e a adoção de 

estratégias para aumentar a motivação dos profissionais envolvidos no processo 

doação/transplante visando às necessidades individuais de cada profissional. 

Portanto, a formação de profissionais bem treinados em doação de órgãos juntamente 

com o estabelecimento de um sistema organizacional sólido são observados como fator crucial. 

 

 

2.1.2 O processo de doação de órgãos e tecidos 

 

Quando as alternativas terapêuticas falham, o transplante de órgãos se torna a opção que 

possui maior probabilidade de dar fim ao sofrimento causado por patologias de gravidade 

elevada e grande complexidade. Para que o transplante de órgãos ocorra com sucesso é 

necessário que aconteça a doação, processo que desenvolve-se por meio de inúmeras etapas 

que perpassam o trabalho de diversos níveis técnicos e burocráticos. Esses níveis costumam 

variar desde a assistência prestada ao potencial doador pelos diversos profissionais envolvidos, 

visando à manutenção hemodinâmica e viabilidade dos órgãos para transplante, à relação com 

a família que acaba vivenciando a dor provocada pela angustia da possibilidade de perder um 

ente querido e, ainda, precisam tomar a decisão de doar, ou não, os órgãos (MORAIS, 2012). 

De modo geral, alguns dos pontos principais que precisam ser seguidas pelos 

profissionais que atuam no processo de doação para a efetivação dos transplantes de órgãos, 

segundo Morais (2012), são: (1) Identificação de um doador em potencial:  Potenciais doadores 
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são aqueles pacientes em hospitais que estão em estado grave sob cuidados intensivos, podendo 

portar injúria cerebral provocada por algum tipo de acidente com traumatismo craniano, 

derrame cerebral, tumor e outros, com imediata lesão irreversível do encéfalo; (2) Notificação 

de um doador em potencial: No momento em que é identificado um potencial doador em 

unidade de terapia intensiva ou pronto socorro, existe uma obrigatoriedade de notificação 

compulsória à Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos, que podem 

estar descentralizadas em Organização de Procura de Órgãos. Assim, os profissionais de uma 

unidade de terapia intensiva têm o compromisso ético de notificar um potencial doador à 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos de sua respectiva 

abrangência e estado; (3) Avaliação um doador em potencial: Os componentes das 

Organizações de Procura de Órgãos se deslocam então até os Hospitais, avaliam o doador com 

base na história clínica, nos antecedentes médicos e exames laboratoriais, na viabilidade dos 

órgãos e na sorologia, para afastar a possibilidade de doenças infecciosas; e testa a 

compatibilidade com prováveis receptores. A família é consultada sobre a doação; (4) Informar 

sobre a efetividade de um doador em potencial: Ao termino da avaliação, quando o doador é 

constatado a viabilidade do potencial doador, o componente da Organização de Procura de 

Órgãos informa a Central de Transplantes, transmitindo as informações colhidas; (5) Selecionar 

receptores:As Centrais de Transplantes emitem listas de receptores inscritos, selecionados em 

seu cadastro técnico, e compatíveis com o doador; (6) Identificar as Equipes 

Transplantadoras: As Centrais de Transplantes informam as equipes transplantadoras sobre a 

existência do doador e qual paciente receptor foi selecionado na lista única em que todos são 

inscritos por uma equipe responsável pelo procedimento do transplante, (7) Proceder à captação 

dos Órgãos: As equipes fazem a extração dos órgãos no hospital onde se encontra o doador, em 

centro cirúrgico, respeitando todas as técnicas de assepsia e preservação dos órgãos. Terminado 

o procedimento, elas se dirigem aos hospitais para procederem à transplantação; (8) Liberar o 

Corpo: o corpo é entregue à família, condignamente recomposto. 

Os principais órgãos e tecidos que tem possibilidade de doação são: córneas, coração, 

pulmões, rins, fígado, pâncreas, pele e medula óssea. Os rins se mostram com maior assiduidade 

de doação e o pâncreas com menor constância (MENDES, 2012). 

Somente entre 15% e 70% dos doadores em potencial são concretamente caracterizados 

como doadores na maior parte dos países, devido a uma gama de causas, como a não detecção 

e/ou não notificação da morte encefálica; contraindicações médicas ou problemas na 
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manutenção do potencial doador falecido ou, ainda, a recusa familiar à doação (AGUIAR, 

2010). Portanto, além do conhecimento sobre o desenvolvimento do próprio papel no processo 

de doação, torna-se fundamental a consciência do trabalho e das atividades desenvolvidas pelos 

demais profissionais que atuam no processo de doação para o alcance do transplante. 

 

 

2.1.3 Desencadeando a doação de órgãos 

 

Elaborar instrumentos para facilitar o processo de doação de órgãos, não é tarefa 

simples. Por isso, a adoção de estratégias como elementos que podem ser facilitadores da 

doação, se torna cada vez mais essencial.  

Nesse sentido, um estudo identificou elementos envolvidos no processo de gestão para 

a implementação de programa de transplante para captação de órgãos de paciente falecido. 

Salientando que, enquanto taxas de doação estão sujeitas a vários fatores negativos como 

questões religiosas, econômicas, culturais e legais, a existência de profissionais bem treinados 

podem aumentar, consideravelmente, tais taxas (MANYALICH, 2011). 

Em pesquisa feita na Web com pessoas do Canadá, tendo em vista o público geral, 

profissionais de saúde e pessoas com/afetadas pela doença renal. Foram feitas perguntas sobre 

a aceitabilidade de estratégias para aumentar a doação de rim. Foi constatado interesse dos 

doares de órgãos (em especial os doadores de rim) na obtenção de alguns incentivos, sendo que 

o reembolso das despesas de funeral para doadores falecidos e uma redução de impostos de 

doadores vivos. No entanto, os profissionais de saúde, em geral, sentem que o pagamento como 

estratégia para aumentar a doação não era aceitável, independentemente da quantidade 

(BARNIEH, 2012).  

Como tal, verifica-se que não é especificamente a magnitude do incentivo financeiro, 

mas o tipo de incentivo que influencia na aceitabilidade. 

Em unidades de urgência e emergência da Espanha foi feito um estudo, no qual 

demonstrou que os médicos são conscientes e estão sensíveis à questão da doação e transplante 

de órgãos, reconhecendo que precisam aproveitar das informações de modo mais eficiente ao 

colaborar com atividades diferentes. Tais atividades estão relacionadas a concessão de 

informações verbais ou escritas para a população e demais profissionais, otimizar o trabalho 

em equipe, uma vez que a doação de órgãos de doador cadáver na Espanha atingiu grande 



25  

repercussão e, portanto, não deveria haver oportunidades perdidas (DEULOFEU, 2011).  

Com relação às emoções vivenciadas na entrevista familiar para doação de órgão(s) 

pelos componentes das equipes multiprofissionais de uma Central de Transplantes, evidencia-

se o manejo adequado de estratégias que estão ligadas as emoções utilizadas por esses, no 

cotidiano de trabalho (FONSECA, 2012). 

Em outro estudo descritivo exploratório e retrospectivo, que objetivou analisar a 

aspectos relacionados à doação de tecido ocular de pacientes que foram a óbito, evidenciou que 

as buscas por potenciais doadores de tecido ocular devem ser norteadas e geridas pelos setores 

nos quais aconteça o maior número de ocorrências de falecimento, visto que, do total de óbitos 

ocorridos, aproximadamente um quarto deles sejam considerados potenciais doadores de 

córneas (ERBS, 2012). 

 

 

2.1.4 Atuação dos profissionais na educação para doação de órgãos: aspectos relevantes 

 

Dois aspectos são relevantes com relação à educação voltada para a doação de órgãos e 

os transplantes. Um diz respeito ao nível de informação que a população tem sobre a doação 

(exemplo: necessidade de incluir o tema nas escolas, entre outras). Outro aspecto é o que 

menciona sobre a educação continuada para a equipe do processo de doação. Nesse sentido, 

foram relacionados abaixo, alguns exemplos de estudos que podem exemplificar a forma como 

esses dois níveis de educação vêm sendo utilizados. 

Um estudo foi realizado para identificar e avaliar o nível de conhecimento e as atitudes 

dos profissionais de saúde sobre doação e transplante de órgãos, no Pronto Socorro e Unidades 

de Terapia Intensiva. Nele, a maioria dos médicos (76,6%) e enfermeiros (75,9%) sabia que as 

pessoas com morte encefálica são elegíveis para a doação de órgãos usando esses 

conhecimentos tentaram viabilizar as doações, enquanto que apenas 57,4% dos técnicos 

pensavam assim.  Esse resultado, embora seja motivo de esperança, sugere que há muito 

trabalho ainda a ser feito antes da doação e transplante de órgãos se torne plenamente aceita 

pela comunidade médica no Qatar (ALSAIED, 2012). 

O objetivo de outra pesquisa foi avaliar a consciência e as atitudes dos profissionais de 

saúde em relação à doação e transplante de órgãos/tecidos. Para tanto, foram incluídos 

profissionais de saúde de centros de diálise e de transplante de órgãos de Istambul. Concluíram 

http://www.sjkdt.org/searchresult.asp?search=&author=Osama+Alsaied&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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que as estratégias a serem adotadas devem ter como alvo a educação dos profissionais de saúde 

em primeiro lugar além do desenvolvimento dos meios de comunicação em todo o país e de 

campanhas educativas, bem como dimensões religiosas, éticas, morais de transplante e doação 

parece crucial para aumentar o número de indivíduos que podem agir como modelos a seguir 

através do seu impacto positivo sobre as atitudes do público em geral em relação à doação de 

órgãos (DEMIR, 2011). 

Uma revisão de literatura caracterizou alguns obstáculos encontrados pela Comissão 

Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Observou-se então que 

algumas atitudes devem ser tomadas principalmente em relação à educação contínua entre os 

profissionais que atuam nessa comissão, bem como conhecer o perfil cultural da população que 

atende e levar à sociedade informações pertinentes ao processo de doação, visando suscitar 

entre as famílias essa discussão e, quem sabe assim, reduzir as filas de espera por um transplante 

no Brasil (ARCANJO, 2013). 

No Japão, a Rede de Transplantes de Órgãos implementou coordenadores de Procura de 

Órgãos e modificou seus sistemas de ensino para gerir o aumento das doações após a revisão 

da Lei de Transplantes. As modificações do programa de educação foram: mudanças dos 

coordenadores de Procura de Órgãos e a recomendação de modificações nos manuais para 

corresponder à Lei de Transplantes que havia sido revista. Os Coordenadores de Procura de 

Órgãos foram ensinados de acordo com o novo sistema de captação de órgãos; e um programa 

de educação especial foi previsto para os recém-chegados por 2 meses. Essas medidas tornaram 

a Rede de Transplante de Órgãos mais eficaz (KONAKA, 2012). 

 

 

2.1.5 Necessidade de aperfeiçoamento das fases da doação 

 

É notório que existe uma insuficiência de disposição de órgãos para sanar as 

necessidades da população e isso também se associa a falta de precisão nos critérios de morte 

e as restrições à individualidade nas decisões sobre doação, sendo, assim, indispensável se 

discutirem os alicerces sobre as quais esse sistema de transplantes se assenta. Portanto, é 

necessário assinalar falhas, acertos e novas propostas param se tentar alcançar os principais 

objetivos de um sistema ético de transplantes: reduzir o déficit entre a oferta e a demanda de 

enxertos, tornando os procedimentos transplantatórios mais seguros, universalmente acessíveis, 
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bem como se valorizarem as escolhas autônomas dos envolvidos (STANCIOLI, 2011). 

Nesse contexto, um estudo realizado, demonstrou a necessidade de maior atenção em 

uma das fases mais difíceis da doação que é justamente o acompanhamento do corpo, pós-

doação, solicitado pelas famílias, representa o início do luto pela morte de um parente. As ações 

que asseguram uma sequência ético-legal, definida na legislação dos transplantes, pressupõem 

compromisso com a qualidade e segurança do processo que deve ser rigorosamente perseguido 

pelos profissionais que trabalham na área principalmente nessa etapa. Espera-se, assim, que 

essas atitudes construam uma cultura positiva sobre a doação no país, contribuindo, em longo 

prazo, para o aumento nas taxas de doação (ROZA, 2010). 

Uma pesquisa realizada com médicos de emergência teve como objetivo avaliar a 

percepção e uso de um instrumento para desencadear doações pelos médicos de emergência, 

após a autoridade australiana de Órgãos e Tecidos ter introduzido um indicador nacional 

coerente (o Gatilho Clínico), para a identificação precoce de potenciais doadores de órgãos e 

tecidos nas emergências e unidades de terapia intensiva. Concluindo que a maioria dos médicos 

de emergência australiana está familiarizada com o Gatilho Clínico, e sentem que têm as 

habilidades necessárias para usar o gatilho; no entanto, a maioria percebe alguns entraves ao 

seu uso (NEATE, 2012).  

Outra pesquisa realizada buscou caracterizar a pratica de enfermeiros avançados para 

gerenciar os pacientes nos centros de transplante existentes. As principais responsabilidades 

dos enfermeiros avançados estão no ambiente hospitalar e ambulatorial, antes e depois do 

transplante, e consistia principalmente de coleta de história clínica dos pacientes, fazendo 

exames físicos, a manipulação de consultas clínicas e educação. Técnicos de enfermagem 

tinham funções de gestão de referência e triagem pré-transplante de telefone. Assistentes 

sociais, assistentes administrativos e alguns gestores foram responsáveis por apoio social, 

gestão de registro médico e documentação regulamentar, respectivamente (HOY, 2011). 

O objetivo de determinado estudo foi analisar as atitudes de pessoal administrativo em 

centros de saúde espanhóis e mexicanos em relação a vários tipos de doação. A maioria dos 

entrevistados foi favorável à doação após a morte. Os fatores que influenciam essa atitude foram 

os seguintes: tipo de centro de saúde, atendimento clínico, a experiência pessoal de doação e 

transplante de órgãos, atitude em relação a doação em vida, atitude em relação à doação de 

órgãos de um membro da família, crença de que um transplante é necessário, disponibilidade 

para aceitar um órgão vivo, conversa em família, a atitude do parceiro sobre o assunto, e 
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consciência do entrevistado da visão de sua religião (RÍOS, 2010).  

Com a finalidade de aperfeiçoar as possibilidades de doação e para minimizar as 

barreiras geográficas simplificando a logística, as tendências recentes têm demonstrado 

melhores resultados com o transporte dos rins, em vez de os doadores. Com isso, um estudo 

que tinha como objetivo avaliar os resultados dessa prática demonstrou que nenhum dos 

pacientes experimentou função retardada do enxerto, tal como definido pela necessidade de 

diálise na primeira semana (SEGEV, 2011). 

 

 

2.1.6 Aspectos que podem influenciar o trabalho no processo da doação de órgãos ao 

transplante 

 

O grande dilema vivenciado pelos profissionais de saúde envolvidos no processo da 

doação de órgãos ao transplante, diz respeito à interação com as famílias. O diminuído 

contingente de doação de órgãos para transplantes faz com que se tenha a necessidade de eleger 

os receptores de órgãos, dando prioridade a quem pode aderir mais facilmente à terapia.  O 

número de pacientes impedidos de efetuar o transplante é pequeno, quando se considera o perfil 

das famílias avaliadas e a complexidade do procedimento (GROSSINE, 2009). 

Um considerável grau de ansiedade, tristeza e angústia, com destaque para a necessidade 

de cuidados ao enfrentar o processo morte e morrer foram observados nos profissionais 

envolvidos com doação/transplante, pois os conflitos existenciais e dilemas morais 

experimentados no processo ao trabalhar nos serviços de doação de órgãos requerem rapidez 

para fornecer aconselhamento individualizado aos familiares. Entrevistas também mostraram 

que muitos participantes viam a importância do profissional expressar seu desejo de obter apoio 

emocional (LIMA, 2009). 

Os profissionais de saúde, em muitos momentos, têm necessidade de compartilhar 

experiências, receber opiniões sobre suas ações e reações a fim de diminuir a tensão, e isto pode 

ser caracterizado como um modo de apoio emocional para corroborar com a manutenção de sua 

saúde mental. 

Outro estudo comprovou a importância de que a entrevista familiar seja efetuada por 

profissional de saúde habilitado, visando, com isso, maior aderência e uma abordagem com 

base na ética. Adicionalmente o profissional que trabalha com transplante deve ser dotado de 
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todas as capacidades que façam com que ele possa diminuir ao máximo quaisquer indagações 

dos familiares nos aspectos referentes ao processo de captação, morte encefálica e tecnologias 

envolvidas (PESSALACIA, 2011).  

Durante o desenvolvimento de uma ação artística, se procurou efetuar aproximações 

entre a área das ciências, especialmente na esfera de uma crescente medicalização do corpo, no 

que se refere à problemática da doação de órgãos e tecidos e à inserção de uma proposta circuito 

das artes. Nessa ótica, o ato de Doações do Corpo foi organizado como uma forma de arte 

política, que procurou a mobilização do corpo numa ação, problematizando o sistema dos 

transplantes de órgãos e tecidos desde a perspectiva daquele que irá receber aquele que seria 

um tipo de arranjo vivido pelos partícipes da ação, quando precisavam se matricular e passar 

por um procedimento de escolha para receber um órgão (SARTORI, 2011). 

Isso envolveu indagações inerentes ao corpo na contemporaneidade como forma de 

provocar um tensionamento na política dos dois sistemas, o da ciência e o da arte. Possibilitando 

que estes participantes pudessem vir a enxergar os momentos em que são submetidos a 

sentimentos e emoções diversas a fim de lidar melhor com elas. 

O entrevistador deve possuir sensibilidade suficiente para identificar os momentos em 

que a família poderá estar em estado de choque, desestruturada e precisando de tempo para 

digerir a notícia, ou ainda, de auxilio dos demais componentes da família para que a decisão, 

quanto à doação possa ser tomada (SANTOS, 2011).  

Os aspectos que trazem facilidade ou dificuldade para a entrevista quanto à doação de 

órgãos e tecidos para transplante, não podem ser completamente dominados pelo profissional 

que estará realizando a entrevista, sendo que, alguns estão pautados no desejo, em vida, do 

potencial doador, nas explicações concedidas aos familiares e às atuações que envolvem outros 

profissionais que desempenharam suas atividades no período de internação (SANTOS, 2011).  

Um dos principais problemas encontrados na literatura em estudo seria, 

respectivamente, a falta de conhecimento sobre o processo de doação de órgãos e como ela é 

regulada; isso causa desconfiança e aumentos percentuais nas negativas familiares. Entender o 

que acontece ajuda a reduzir os temores que os familiares de potenciais doadores possam ter. E 

enfatiza como conclusão final que o que é desconhecido é rejeitado, tendemos a fugir dele 

(ROJAS, 2012).  

Por isso, é essencial realizar uma avaliação periódica do conhecimento sobre a doação 

de órgãos dos profissionais, de modo a garantir que as informações sobre o processo de 
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doação/transplante de órgãos seja conhecida e compreendida por todos. Para que, dessa 

maneira, aqueles profissionais que, porventura, venham a se sentir inseguros e com nível de 

estresse elevado, no momento em que estiverem lidando com situações em que esses 

conhecimentos sejam necessários, obtenham melhores resultados. 

No que se referem às equipes multiprofissionais da Central de Transplantes certas 

emoções experimentadas pelos profissionais não são conhecidas. Este desconhecimento 

adicionado à deficiência de suporte para apoio emocional, acolhimento e cuidado para com a 

saúde mental destes profissionais, constituem-se problema para a sua prática (FONSECA, 

2012).  

Dessa forma, verifica-se o quanto é importante à existência de diversos profissionais 

fazendo parte da equipe que trabalha na doação de órgãos, em especial psicólogos, para que 

ocorram trocas de saberes e a auxilio nas tomadas de decisões.  

A ampliação de competências para atender as necessidades de pacientes, familiares e 

comunidades no âmbito fisiológico, fisiológico e psicossocial é essencial. A preparação no 

alcance de competências é um dos principais e, dentre essas, destaca-se a avaliação que consiste 

a base do exercício profissional do enfermeiro que trabalha em transplante, como por exemplo, 

a capacidade deste profissional avaliar rejeição ou infecção em receptores de transplantes 

(MENDES, 2012).  

Por meio da revisão realizada sobre a temática em estudo compreendeu-se a importância 

da multiprofissionalidade da equipe que trabalha na doação de órgãos, em especial os 

emocionais, para que ocorram trocas de saberes e auxilio nas decisões. Com isso, é perceptível 

que os membros da equipe multiprofissional desempenham um papel decisivo em um programa 

de transplante de sucesso. Portanto, esses profissionais, que são submetidos a muitos tipos de 

tensões emocionais devido às atividades que desempenham podem apresentar necessidades de 

apoio emocional. 

Com base na literatura pode-se também ressaltar a necessidade de realizar pesquisas que 

apontem novas estratégias para que os profissionais que atuem no processo doação/transplante 

venham a lidar melhor com os sentimentos a que são submetidos em seu cotidiano de trabalho, 

a fim de evitar o surgimento de doenças, em especial, as socioemocionais. 

Tendo como ponto de partida os aspectos abordados nesse subtópico, podemos inferir 

que estes são perfeitamente abrangíveis aos trabalhadores que atuam na área de saúde. 

Observando que a maioria dos estudos identifica que fatores como as cargas de trabalho que o 
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pessoal de saúde é submetido, como responsáveis pelo sofrimento e desgaste emocional dos 

profissionais de saúde (SCHMOELLER, 2011).  

Pode-se observar ainda que, dentre os trabalhadores de saúde, aqueles que trabalham na 

área de transplantes de órgãos convivem com situações de sofrimento que são vivenciadas na 

entrevista familiar para doação de órgãos, necessitando utilizar de inúmeras estratégias de 

manejo deste (FONSECA, 2012). 

 

 

2.2 Medidas de promoção à saúde dos profissionais que atuam no processo de doação de 

órgãos ao transplante 

 

 

2.2.1 Promovendo a saúde mental dos profissionais de saúde 

 

Nos artigos encontrados, as relações sociais no trabalho são tidas como uma dimensão 

central no processo de doação de órgãos ao transplante. 

Acerca do conteúdo dos artigos, foi possível identificar que para os funcionários de UTI 

de um hospital público catarinense e de um hospital particular fluminense, os significados do 

trabalho estão atrelados à contribuição social e a responsabilidade e/ou troca. A maioria desses 

profissionais entende o trabalho como um dos itens mais importantes de suas vidas, 

ultrapassando até mesmo a ideia de remuneração salarial. O atendimento a pacientes que 

verdadeiramente necessitam de assistência é, algo visto positivamente. Por isso, a assistência 

em saúde se mostra como fator de auxílio à manutenção da saúde mental. Assim sendo, não se 

pode desconsiderar esta informação em se tratando de saúde mental e qualidade de vida de 

trabalhadores de instituições hospitalares, podendo ser então entendido como fator que pode 

promover a saúde mental desses profissionais (BAASCH, 2011). 

Para profissionais de enfermagem da unidade de terapia intensiva de um hospital 

universitário, situado no município do Rio de Janeiro, o envolvimento deles no trabalho é 

importante para suas vidas, entretanto devido à dificuldade de alguns profissionais em lidar 

com os inconvenientes da profissão, ocorre em seu cotidiano uma elevação do estresse e carga 

ocupacional, cobranças e insatisfação no ambiente de trabalho ou familiar. Se deve então 

observar a recomendação de que as instituições hospitalares levem em consideração o contexto 
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social em que o profissional vive e como a sua saúde mental pode ser afetada pelos riscos 

biopsicossociais de tal rotina. Com isso, a assistência em saúde se mostra novamente como 

fator de promoção da saúde mental. Todavia, se torna necessário enfatizar que o cuidado da 

saúde mental do trabalhador de saúde, que está ligado diretamente à assistência ao outro, deve 

fornecer fatores promotores do bem estar físico e mental para prevenir erros e promover 

qualidade do cuidar (DIAS, 2011). 

Já no autorrelato de trabalhadores do sistema municipal de saúde de Belo Horizonte, 

Minas Gerais/Brasil, houve prevalência de dor nos membros superiores, membros inferiores e 

dorso. A prevalência de distúrbios musculoesqueléticos foi de 49,9%; e permaneceu 

positivamente associada ao sexo feminino, a viver com um companheiro, a praticar atividade 

física menos que duas vezes por semana, e ao relato compatível com transtorno mental comum. 

Nesse sentido, são observadas maiores prevalências de distúrbios musculoesqueléticos em 

trabalhadores da saúde que relataram condições ambientais inadequadas. Quando comparadas 

às prevalências dos trabalhadores que avaliam como sendo ótimas as condições ambientais de 

trabalho, verificou-se gradiente positivo, sendo 33%, 55% e 57% maiores para o grupo que 

relatou condições satisfatórias, razoáveis e precárias, respectivamente. Tais fatores podem 

afetar a segurança e a saúde física dos trabalhadores, assim como sua saúde mental e bem-estar. 

Sendo então necessários ambientes que estejam livres de: ruído incômodo e irritante, 

desconforto climático, adoção de posturas inadequadas e/ou prolongadas devido às 

características dos equipamentos, dos materiais e do mobiliário (BARROS, 2012). 

Ao analisar os artigos produzidos com a temática qualidade de vida no trabalho, torna-

se possível efetuar a indicação da existência de três matrizes sobre o tema: Matriz Humanista, 

Matriz Sociotécnica e Matriz da Qualidade Total. Autores indicam que devem ser adotadas 

pelos estabelecimentos de saúde, políticas que estejam voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida e de saúde física e mental dos trabalhadores e que busquem adaptar o trabalhador aos 

esforços no trabalho. Para a melhoria dessa situação, o caminho a ser seguido consiste no 

sentido de se priorizar a leitura do contexto no qual as pessoas trabalham, orientando esses 

sujeitos para a sua mudança (RODRIGUES, 2013). 

Outro estudo realizado com servidores municipais de Belo Horizonte, Minas Gerais/ 

Brasil, a Regressão de Poisson foi utilizada para determinar os fatores associados ao 

absenteísmo. Absenteísmo-doença mostrou-se associado às atividades ligadas aos grupos de 

fiscalização e vigilância, cultura e saúde. As comorbidades mais presentes foram LER/Dort, 
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lombalgia, depressão/ansiedade e percepção de cansaço mental. O relato de uso de medicação 

para depressão/ansiedade se mostrou fator protetor. Maior probabilidade de transtorno mental, 

insatisfação com a capacidade de trabalho, condições razoáveis e condições precárias de 

trabalho estiveram associadas ao desfecho. Sabe-se que a duração do afastamento por doença 

até o retorno ao trabalho é relacionada diretamente ao tempo requerido para a recuperação. 

Contudo, é também certo tratar-se de um processo dinâmico que envolve não somente o 

restabelecimento da saúde físico-mental, mas também inclui a adaptação ao trabalho e 

capacidade de resposta às demandas de desempenho. Portanto, devem ser estabelecidas 

estratégias para o combate à insatisfação com a capacidade de trabalho e condições inadequadas 

de trabalho também, pois estas se mostraram significativamente associadas ao absenteísmo nos 

setores de trabalho (BARBOSA, 2012). 

Em outro estudo se buscou analisar as estratégias de produção de cuidado em saúde 

mental de profissionais de um Centro de Convivência, em que as perspectivas que essa 

abordagem traz para os trabalhadores desse setor são bastante favoráveis ao melhor 

desenvolvimento de suas atividades laborais no cotidiano de serviço, promovendo um melhor 

reconhecimento da pluralidade dos determinantes do processo saúde-doença mental. Na 

concepção dos trabalhadores de saúde, atrelada à determinação social do processo saúde-

doença, a forma como enfrentam seus problemas no cotidiano de trabalho são decorrentes das 

formas como está inserido na reprodução social e, portanto, o sofrimento psíquico é entendido 

como uma produção social de determinação múltipla e complexa (CAÇAPAVA, 2009). 

Com o objetivo de compreender como enfermeiras da Estratégia Saúde da Família 

vivem a superposição de atribuições foi realizada uma pesquisa qualitativa com enfermeiras em 

Recife/PE. Os principais temas no roteiro referiram-se a relatos de estresse, insatisfação, 

adoecimento físico e mental, reconhecimento da relevância do trabalho e importância do 

próprio desempenho e baixo envolvimento laboral. Devido às consequências do estresse 

crônico na saúde e qualidade do trabalho de profissionais de saúde, se torna cada vez mais 

frequente a busca de soluções pessoais, para tensões originadas no trabalho e a administração 

do desgaste ocupacional com paliativos (atividades religiosas, automassagem, ioga, florais, 

Reiki, medicamentos). Aspectos individuais não podem ser descartados, mas convém ressaltar 

que a promoção da saúde mental de profissionais de saúde pressupõe espaço para o diálogo 

permanente entre planejamento, execução, gestão e avaliação (FELICIANO, 2010). 
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2.2.2 Processo de trabalho em saúde – prazer x sofrimento 

 

Profissionais que trabalham em unidades de saúde vivenciam situações complexas, em 

que há sofrimento decorrente do sofrimento alheio, além de outros fatores.  

Esse conceito de sofrimento (incluindo “sentimento de desprazer e tensão”) demanda 

estratégias de defesa - definidas como as reações dos trabalhadores para enfrentamento, 

proteção (e também adaptação), das situações que lhes são apresentadas como “riscos” (e 

sofrimento) em seu trabalho; compreendendo o âmbito das relações – hierárquicas, estruturas 

de mando, qualidade da interação com chefias e com os próprios pares, e aspectos da gestão do 

cotidiano de trabalho – ritmo, jornadas e outros (DEJOURS, 1994). 

Observou-se a prevalência de distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores da área 

de saúde o que também pode estar associado, dentre outros motivos, ao relato compatível com 

transtorno mental comum; alta demanda física e condições de trabalho inadequadas. Nesse 

sentido, o envolvimento pessoal com substâncias psicotrópicas deve ser combatido com a 

implantação de políticas internas de promoção a saúde mental dos trabalhadores (DIAS, 2011). 

Deve-se proporcionar aos profissionais de saúde, em seus locais de trabalho, ambientes 

que possam lhes conceder a possibilidade de exercer sua prática cotidiana, estando sem: ruídos 

incômodos e irritantes, desconforto climático, adoção de posturas inadequadas e/ou 

prolongadas devido às características dos equipamentos, dos materiais e do mobiliário. 

Dessa forma, cabe ressaltar os conceitos com os quais a Saúde do Trabalhador opera, 

em que, destacam-se: a noção de desgaste e cargas de trabalho, demarcando a perspectiva 

interativa entre o homem e os diferentes elementos presentes nos processos/ambientes de 

trabalho, levando a modos específicos de reação, adaptações, desgaste, ampliando a ideia de 

risco e de doença (LAURELL, 1989). 

Os fatores associados ao absenteísmo demandam volume significativo de atenção, 

principalmente por conta dos custos e do acúmulo de serviço que provoca, também estão 

inseridos neste contexto questões de saúde física e mental.  

Torna-se, então, necessário o desenvolvimento de variadas estratégias de produção de 

cuidado em saúde mental de trabalhadores de saúde na perspectiva de seu alinhamento às 

políticas de saúde mental e promoção da saúde, no cotidiano das práticas de saúde. Essas 

estratégias se manifestam por meio de comportamentos próprios de cada indivíduo, pois cada 
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um reage de maneira particular a cada situação dependendo da sua personalidade (DEJOURS, 

1994).  

Ao compreender como profissionais de saúde vivenciam a superposição de atribuições 

e construção da autonomia técnica é possível identificar que a pequena expectativa, realização 

profissional e esgotamento provocam sofrimento que ocasiona atitudes negativas, indicando a 

importância da promoção da saúde mental desses indivíduos.  

Com isso, as propriedades individuais devem ser estimuladas, ressaltando que a 

promoção da saúde mental de profissionais de saúde também tem como pressuposto a criação 

de espaços propícios ao diálogo permanente entre todos os envolvidos. 

Nesse contexto, o sofrimento não é apenas uma consequência última da relação com o 

real; ele é ao mesmo tempo proteção da subjetividade com relação ao mundo, na busca de meios 

para agir sobre o mundo, visando transformar este sofrimento e encontrar a via que permita 

superar a resistência do real. Assim, o sofrimento é, ao mesmo tempo, impressão subjetiva do 

mundo e origem do movimento de conquista do mesmo (DEJOURS, 2004). 

Assim, o entendimento das questões atribuídas à promoção da saúde mental no trabalho 

pode ser altamente relevante para se alcançar o equilíbrio emocional dos profissionais de saúde, 

bem como para se entender as causas de eventuais rompimentos deste equilíbrio, o que é de 

grande proeminência para a promoção da saúde mental e da qualidade de vida no trabalho. 

Registra-se a necessidade de executar outros estudos que abordem essa temática. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Referencial Metodológico 

 

No presente estudo foi utilizado a Sociopoética como referencial metodológico. 

A sociopoética é uma abordagem do conhecimento do ser humano e da sociedade, que 

transforma poeticamente a realidade em estudo para melhor conhecer. Como método de 

pesquisa - visa à produção de subjetividade, utilizando a sensibilidade, a criatividade e a relação 

com o outro (GUATHIER, SANTOS, 1996).  

Ao desenvolver atividades utilizando como método de obtenção elementos da 

Sociopoética, Gauthier e Hirata (2001), reforça a importância da “ação dialógica”, teorizada 
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por Freire (2005), que caracteriza uma ação cultural norteada pelos quatro princípios, a saber, 

descritos: a) colaboração: os sujeitos se encontram para a transformação do mundo em 

colaboração; o importante é que os saberes das pessoas são colocados em diálogo, 

possibilitando que cada uma aprenda com a outra, sem nenhuma hierarquia; b) união para a 

libertação: esse princípio prediz a unificação com o Eu; a desmistificação da realidade; a não 

divisão entre conhecimento, afeto e agir; a solidariedade de classe; e a descoberta de si como 

sujeito singular; c) organização: refere-se a organizar com coerência, ousadia, radicalização, 

valentia de amar, crença, clareza das condições, adesão ao grupo por simpatia; e d) síntese 

cultural: prediz a dialética permanência-mudança, Investigação temática, Problematização, 

Teoria da ação educativa. 

Com isso, será utilizado como dispositivo da sociopoética para obtenção de dados, o 

Grupo Pesquisador que dará a possibilidade aos participantes para arquitetarem conhecimentos 

de maneira coletiva e dando poder ao próprio dispositivo grupo-pesquisador, por favorecer a 

certificação de competências do grupo (GAUTHIER, 2009).  

O método sociopoético será utilizado para a coleta e interpretação de dados na pesquisa. 

Para isso, farei uso de ferramentas e princípios como subsídio para coleta análise e reflexão de 

resultados obtidos. Gauthier (2012, p.73) descreve que a sociopoética segue cinco princípios 

básicos:  

1- O grupo-pesquisador como dispositivo: Não se trata apeneas de uma técnica de 

pesquisa, mas um quadro dentro do qual diversas técnicas podem ser desenvolvidas, onde o 

pesquisador usa um “tema orientador” como ponto de partida para chegar àquilo que ele quer 

(GUAUTHIER, SANTOS; 1996). “Cada participante da pesquisa está ativo em todas as suas 

etapas (produção de dados, leituras analíticas e transversais desses dados, socialização...), e 

pode interferir no devir da pesquisa” (GUATHIER, 2012, p. 74). O entendimento de 

dispositivo, na sociopoética, irá permitir ao grupo-pesquisador tornar-se um agente ativo na 

produção do conhecimento. A construção do conhecimento se faz coletiva e cooperativamente. 

O grupo é formado a partir de um convite para a discussão de um determinado tema gerador, 

que tanto pode ser oferecido pelo pesquisador-oficial, como por meio de uma demanda do 

próprio grupo, ou ainda a partir de uma negociação entre os interesses de ambos. Uma vez 

formado o grupo, o pesquisador-oficial elabora as oficinas nas quais será trabalhado o tema 

escolhido, participando da produção como mais um olhar (embora sem perder de vista a relação 

de poder que envolve a sua participação). A partir de então, o grupo pesquisador é parte ativa 
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de todo o processo, participando da produção de dados, além da análise e da socialização dos 

mesmos. Este processo pode ser adequado a diversas demandas, como: uma pesquisa 

acadêmica, uma intervenção institucional ou, apenas, uma apropriação, por parte do grupo, de 

determinado tema que seja relevante para o mesmo. Nisso, a proposta do grupo-pesquisador 

valoriza o aspecto político da produção do conhecimento em saúde ao promover uma nova 

relação de forças e ao reverter o modelo baseado na verticalidade de um pesquisador que 

interpreta a fala dos sujeitos, impondo sua palavra como final (SILVEIRA, 2008).  

2- A importância das culturas dominadas e de resistência: levam-se em conta 

valores, visões próprias, crenças, interações com variadas culturas e experiências pessoais de 

crescimento de todos os integrantes do grupo. “Orientação que, diretamente, aponta para outras 

maneiras de interpretar o mundo” (GAUTHIER, 2012, p.74).  

3- A importância do sentido espiritual e humano, das formas e dos conteúdos no 

processo de construção de saberes: Atentar para a dimensão espiritual, humana e política do 

cuidar em enfermagem a fim de implementar cuidados e desenvolver projetos de ensino e de 

investigação de qualidade, visando à satisfação do cliente e do profissional” (SANTOS et al, 

2010, p. 646).  

4- A importância do corpo como fonte de conhecimento: Existe a possibilidade de 

se perceber o corpo como desencadeador de potências criadoras, por meio de oficinas, com uso 

de técnicas artísticas (SILVEIRA et al, 2008). 

5- O papel da criatividade de tipo artística no aprender, no conhecer e no 

pesquisar: “Ao privilegiarem formas artísticas de produção de dados, os sociopoetas colocam 

em jogo capacidades criadoras que mobilizam o corpo inteiro e revelam fontes não conscientes 

de conhecimento – fontes que muitos (...) ignoravam possuir antes do decorrer da pesquisa” 

(GAUTHIER, 2012, p.74). Com isso, o desenvolvimento de ações que interfiram na 

criatividade das pessoas, independentemente do ambiente em que possam estar inseridos 

(OLIVEIRA; AMARAL; AZEVEDO, 2012, p.938). Para tanto, as podem ser realizadas ações 

que oportunizem a criação através de diversos mecanismos, como a pintura, a escultura, o 

teatro, a fotografia e a literatura, trazendo-os como dispositivos de geração de conhecimento 

para as oficinas realizadas, resultando em produções materiais e criação de novas possibilidades 

de saber e de ser (SILVEIRA et al, 2008). 
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3.2 Cenário da pesquisa 

 

O cenário do estudo foi um hospital geral localizado no extremo sul da Bahia. Neste 

hospital, fica sediada uma Organização de Procura de Órgãos – OPO, e uma Comissão Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – CIHDOTT que por sua vez está 

filiada a Central Estadual de Transplantes - CET do Estado da Bahia. 

A Central Estadual de Transplantes – CET do Estado da Bahia, representada pelo 

Coordenador Estadual de Transplantes, elabora instruções que padronizaram os critérios que 

devem ser utilizados como referências para as ações do processo de doação/transplante no 

Estado da Bahia, servindo de base como orientação das 07 Organizações de Procura de órgãos 

e respectivas Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – 

CIHDOTT, além de  equipes de apoio à doação afins. 

O estado da Bahia é o maior estado da Região Nordeste, com uma população estimada 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2014 de 15.126.371 

habitantes possui uma população com parâmetros socioeconômicos que se aproximam dos 

demais estados.  

A Bahia vem registrando, a cada ano, avanços significativos no programa de transplante, 

ampliando a sua estrutura, aumentando o número de doações e melhorando a qualidade dos 

resultados, pautando sempre a transparência como qualidade fundamental em todas as suas 

atividades (RBAT, 2015). 

 

 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Participaram do estudo 08 (oito) enfermeiros envolvidos no processo 

doação/transplante, que trabalham em um hospital de referência regional.  Como critérios de 

inclusão estabeleceram-se: profissionais que trabalhem há mais de seis meses no processo de 

doação/transplantes, na área de abrangência de uma OPO no Sul da Bahia – Brasil. 

Enquadraram-se nesse critério, 14 profissionais (Médicos, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem), mas apenas os enfermeiros compareceram ao 

encontro. Como critérios de exclusão foram adotados: profissionais que trabalhem a menos de 
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seis meses no processo de doação/transplantes, na área de abrangência de uma OPO no Sul da 

Bahia – Brasil e os que não assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Não houve no momento da pesquisa nenhum profissional em férias ou licença de nenhuma 

natureza. 

 

 

3.4 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi submetido e aprovado em Março de 2015 pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Antônio Pedro sob o nº 996.669, CAAE: 33743514.7.0000.5243 

(ANEXO C), respeitando desta forma os princípios éticos que cabem em pesquisas com seres 

humanos, como disposto na Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012). 

Em relação aos participantes da pesquisa, estes receberam o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) e foram orientados quanto: ao objetivo do estudo; a 

forma de armazenamento dos dados; quanto a possibilidade de desistência em caso de 

desconforto; quanto as contribuições que poderão advir do estudo; ao sigilo das informações 

fornecidas, que serão exclusivamente utilizadas para fins de pesquisa; a preservação de seu 

anonimato; a ausência de custos (remuneração ou pagamento) relacionados a participação na 

pesquisa; e quanto à liberdade de desistirem de sua participação no decorrer do estudo. 

 

 

3.5 Produção de dados da pesquisa 

 

No processo de produção de dados da pesquisa ocorreram dificuldades que antecederam 

o início do Grupo Pesquisador como, por exemplo, a falta de apoio da secretaria de saúde do 

município, o descumprimento de algumas combinações por parte da OPO local e o atraso de 

duas horas na chegada dos participantes no local previamente definido para encontro. 

Seguindo as recomendações da sociopoética, o primeiro passo para o desenvolvimento 

da pesquisa é a constituição do grupo-pesquisador. Para tanto, inicialmente foi confeccionado 

uma carta convite e entregue a 14 profissionais (Médicos, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) com o aprazamento de local, data e hora onde seria 

realizado o grupo. Na data e local estipulados apenas 08 enfermeiros compareceram ao 
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encontro. 

Para a realização do Grupo Pesquisador, foi solicitada a colaboração de uma instituição 

de nível superior localizada na mesma cidade do hospital. Foi cedida pela instituição uma sala 

de aulas ampla e livre de ruídos exteriores, com ar condicionado e cadeiras acolchoadas, 

promovendo aos participantes todo o conforto necessário para propiciar um ambiente tranquilo 

e acolhedor. 

Após a constituição do grupo-pesquisador seguiu-se os seguintes passos: 

1º passo – Negociação do tema gerador; 

2º passo – Apresentação do diário itinerante e seu objetivo na pesquisa; 

3º passo – Relaxamento e viagem ao imaginário; 

4º passo – Confecções de mandalas inspiradas na Mitopoética de Barbier; 

5º passo – Pausa para Coffee Break; 

6º passo – Pré-análise dos dados produzidos; 

7º passo – Contra-análise. 

Para fins de uma melhor organização do Grupo, as atividades foram organizadas em 

blocos que obedeceram a eixos temáticos com assuntos previamente elencados com a 

aquiescência dos participantes.  

 

Apresentação das dinâmicas dos encontros: 

 

Bloco I: Apresentação 

 Apresentação dos objetivos do trabalho 

 Assinatura do Termo de Livre Consentimento 

 Autorização para gravação de dados e imagens 

 Contato de convivência  

 Relaxamento 

 Dinâmica de apresentação dos membros do Grupo Pesquisador: Identificando a 

si mesmo no Trabalho 

 Cada membro do GP se apresenta a partir do desenho realizado 

 

Após realizar um relaxamento com o grupo, foi feita uma dinâmica de apresentação 

onde o facilitador entregou a cada participante um crachá em branco. Em seguida o facilitador 
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pediu que cada participante fizesse desenhos/símbolos neste papel, como forma de identificação 

de sua participação no processo de trabalho de Doação e Transplante de Órgãos. 

Posteriormente, foi pedido ao Grupo-Pesquisador que falasse o motivo pelo qual confeccionou 

aquele desenho. 

 

Bloco II: Negociação do tema gerador 

 

Realizou-se junto ao Grupo-Pesquisador uma sondagem sobre a temática de interesse 

para discussão partindo do objeto proposto para investigação, não havendo disponibilidade de 

sugestões de nenhuma natureza aos participantes. Após 15 minutos os participantes chegaram 

à conclusão de que o tema gerador do Grupo Pesquisador seria: O processo de doação de órgãos 

e transplantes no hospital. 

 

Bloco III: Produção de dados 

 

Dinâmica Proposta:Confecção de mandala dos sentidos. 

O facilitador explicou todos os passos da dinâmica e informou que iria trabalhar com os 

órgãos dos sentidos, apresentando os materiais expressivos ao grupo. Informou ainda que o 

material produzido deveria ser confeccionado respondendo ao tema gerador previamente 

negociado. Segue a descrição das etapas da dinâmica segundo os órgãos de sentido: 

 

Tato  

- Orientou-se o grupo a encerrarem os olhos; 

- Foi entregue a cada participante um objeto aleatório, solicitando aos mesmos que 

mantivessem os olhos fechados e imaginassem uma resposta/experiência vivida sobre o tema 

gerador; 

- Foi pedido que tocassem os objetivos durante 01 minuto; 

- Foram recolhidos os objetos; 

- Foram entregues as folhas e os creons/lápis de cor; 

- Foi pedido que pintassem o centro da mandala com sua cor preferida; 

- Foi orientado para a confecção do primeiro quadrante da mandala. Orientou-se que 

desenhassem um símbolo ou figura que representasse sua experiência, de acordo com o tema 
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gerador. 

 

Visão 

- O facilitador solicitou que os participantes abrissem seus olhos e escolhessem um 

dos objetos que estavam à disposição, prestando muita atenção nos mínimos detalhes desses 

objetos, estimulando o sentido da visão. Depois pediu que fizessem um desenho em uma das 

partes do círculo dividido que correspondesse aquilo que sentiu ao aplicar o sentido da visão. 

- Foi pedido que cada participante escolhesse um objeto e imaginassem uma 

resposta/experiência vivida sobre o tema gerador; 

- Foram recolhidos os objetos; 

- Foram entregues as folhas e os creons/lápis de cor. 

- Foi orientado para a confecção do segundo quadrante da mandala (foi pedido para 

desenhassem um símbolo ou figura que representasse esta experiência de acordo com o tema 

gerador). 

 

Paladar 

- Foi pedido que cada participante escolhesse um dos elementos comestíveis ofertados 

e imaginasse uma resposta/experiência vivida sobre o tema gerador; 

- Foram entregues as folhas e os creons/lápis de cor; 

- Foi orientado para a confecção do terceiro quadrante da mandala (foi pedido para 

desenharem um símbolo ou figura que representasse esta experiência de acordo com o tema 

gerador). 

 

Audição 

- Foi solicitado que os participantes ficassem de pé e se dividissem em duplas e que 

fizessem silêncio;  

- Foi pedido que colocassem seus ouvidos no coração do parceiro; 

- Foi pedido que auscultassem os batimentos cardíacos do colega por 1 minuto;  

- Em seguida todos se sentaram; 

- Foram entregues as folhas e os creons/lápis de cor; 

- Foram orientados para a confecção do quarto quadrante da mandala. Foi pedido para 

desenhassem um símbolo ou figura que representasse esta experiência de acordo com o tema 
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gerador. 

 

Após um tempo dado para Coffee Break, realizou-se a socialização dos confetos das 

mandalas. E se solicitou que cada participante falasse sobre sua produção, respondendo ao tema 

gerador.  

Em seguia procedeu-se uma dinâmica para avaliar o encontro e confirmar os pactos. 

Bloco IV – Avaliação 

 

Dinâmica: Avaliação do encontro 

- Foram distribuídos pedaços de papel e caneta. Solicitou-se que cada um escrevesse 

uma frase sobre o que vivenciou; 

- Foram colocados os papeis com as frases em uma caixinha e se pediu que todos 

retirassem um papel aleatório; 

- Foi pedido que lessem a avaliação e comentassem; 

- Foram confirmados os pactos e necessidade de discutir com eles a análise dos dados 

numa outra ocasião; 

- Informamos que os resultados finais da pesquisa serão apresentados para o grupo 

adiante; 

- Entregamos os certificados; 

- Fizemos os agradecimentos. 

 

Bloco V: Contra-Análise 

 

Após a etapa de qualificação do projeto de mestrado, com as contribuições da banca 

examinadora, foi feita a contra-análise com os participantes, conforme recomenda Gauthier 

(2009). Esta etapa compreende a fase em que os dados produzidos no transcorrer do pescurso1 

serão analisados juntamente aos co-pesquisadores. 

 

 

3.6 Análise e tratamento dos dados produzidos 

                                                           
1Os dados foram produzidos numa estratégia grupal que permitiu troca de saberes e conhecimentos, constituindo 

em um curso de educação continuada e os participantes receberam por sua participação um certificado de curso de 

atualização conferido pela instituição de realização do mestrado. 
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Os resultados ficarão armazenados em um diário de campo do pesquisador, cujos 

conteúdos serão posteriormente elencados e poderão emergir como parte dos resultados da 

pesquisa. 

Posteriormente, os áudios gravados das oficinas foram transcritos, textualizados e 

categorizados segundo analise de conteúdo de BARDIN (1994). A partir daí realizou-se o 

“estudo global”, um dos estudos propostos na sociopoética, conforme descreveu (SANTOS 

2016). 

 

 

3.6.1 Contra-análise do grupo pesquisador 

 

Num segundo encontro, foi realizada a contra-análise com o grupo-pesquisador 

(Gauthier, 2009 p. 48), em que acabou ocorrendo conforme a definição da sociopoética. Nesse 

momento de contra-análise dos dados participaram 07 dos 08 enfermeiros que estavam 

presentes na oficina anterior. 

Nessa oficina de contra-análise foi proporcionado aos participantes a revisão em 

formato de apresentação de slides, um momento em que os co-pesquisadores no grupo, 

estudaram criticamente as hipóteses dos facilitadores sobre seu pensamento (sobre o 

inconsciente do seu pensamento), hipóteses pelas quais os facilitadores fizeram a proposição 

dos problemas e conflitos.  

Pode-se dizer que foi um momento dialógico, onde não se trata de saber quem tem razão 

no caso de divergência entre co-pesquisadores e facilitadores, e sim de ampliar as visões, 

introduzindo mais diferenciação, mais heterogeneidade, mais complexidade.  

Na contra-análise podem surgir novos problemas e novos conflitos. Entretanto, não foi 

o caso desse encontro, pois os participantes acabaram por concordar com todos os pontos que 

foram expostos na oficina. 

 

 

3.6.2 Análise da oficina 

 

Para otimizar o entendimento das falas dos participantes do primeiro momento da 
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oficina, foi confeccionado o Quadro 1:  Percepção dos enfermeiros sobre processo de doação 

para transplante; contêm a distribuição dos depoimentos em categorias nas quais pudessem ser 

agrupados. Posteriormente, para facilitar a análise categórica das falas foi elaborado o Quadro 

2: Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão, exemplos de falas dos 

sujeitos e frequência de temas individuais; expressa a síntese das falas dos participantes na 

dinâmica de apresentação,onde cada fala foi resumida e sendo então extraído o principal 

assunto contido em cada depoimento. 

Com o intuito de organizar a disposição das falas dos participantes do segundo 

momento, foi confeccionado o Quadro 3: Dimensões presentes no processo de trabalho de 

doação de órgão, exemplos de falas dos sujeitos e frequência de temas individuais; foram 

dispostos os depoimentos de cada participante conforme o sentido a que foi atribuída e, em 

seguida, para facilitar o entendimento e a categorização das falas dos participantes, foi 

elaborado o Quadro 4, retrata a síntese de categorização das falas dos participantes na dinâmica 

dos sentidos, onde foi feito um resumo, realizando a síntese de cada fala dos participantes.  

Alicerçado nos confetos produzido na pelo Grupo Pesquisador, e com leituras criteriosas 

das falas dos participantes contidas nas sínteses descritas nos quadros, foram então delimitados 

os temas individuais constantes em cada fala dos participantes do Grupo Pesquisador. O Quadro 

5 traz o levantamento de temas individuais.  

Nos 04 sentidos estimulados, foi possível estabelecer, por meio da leitura dos discursos 

dos participantes, um total de 32 temas individuais. Após o levanto desses temas individuais 

constantes nas falas de cada individuo, foi possível realizar um primeiro agrupamento de temas 

individuais para visualizar de forma mais clara as conformidades nos discursos do grupo. Esse 

agrupamento foi também disposto no Quadro 6: 1º Agrupamento de temas individuais. 

Após uma exaustiva leitura desse primeiro agrupamento dos temas individuais, foi 

possível a realização de um segundo agrupamento, que deu origem a 04 grandes eixos 

temáticos. Esse agrupamento foi também disposto no Quadro 7: 2º Agrupamento de Categorias 

e temas individuais para melhor visualização. 

Com isso, alcançou o entendimento que existe uma predominância nas falas dos 

participantes por assuntos relativos ao trabalho em equipe (12 temas individuais), e as emoções 

manifestas no cotidiano de trabalho (12 temas individuais), citando com pouca frequência a 

educação continuada (05 temas individuais) e a orientação familiar (03 temas individuais). 

Dessa maneira, ao sintetizar os 32 temas individuais encontrados, agrupando-os em 
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quatro temas gerais de assuntos abordados nas falas dos sujeitos, foi possível realizar uma 

discussão a respeito dos achados, com base na produção dos dados nas seguintes dimensões do 

Processo de trabalho dos profissionais na doação e transplantes de órgãos no hospital: educação 

continuada; emoções; orientação familiar e trabalho em equipe. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados da investigação, a partir do seguinte tema 

gerador: Processo de doação de órgãos e transplantes no hospital. 

No primeiro momento discutiremos os sentidos do processo de doação ao transplante 

com os trabalhadores de hospital geral de referência para uma OPO e no segundo as dimensões 

presentes no processo de trabalho de doação de órgão e tecidos no âmbito hospitalar. 

 

 

4.1 Percepções dos enfermeiros sobre o trabalho no processo de doação para transplante  

 

Com base nos depoimentos e conforme pode ser observado no Quadro 1, a percepção 

dos enfermeiros sobre o trabalho no processo de doação para transplante,pode ser sintetizada 

em três categorias de análise: relevância do trabalho noprocesso de doação para transplante, 

desafios do serviço e estratégias de trabalho.  

Quadro 1- Percepção dos enfermeiros sobre processo de doação para transplante. Teixeira de Freitas, 2015.   
Nº  

Sujeito 

Sentido Temático  

Relevância do trabalho Desafios do serviço Estratégias  

1 Humanização Esse coração que eu desenhei  está 

com muito amor porque muitas 

vezes o amor nasce através de uma 

dor  de um sacrifício de alguém . 

Alguém que se doou para que 

outros tivessem vida... Eu amo a 

palavra humanização. 

Eu acho que o ponto fundamental é a 

humanização! Tem que estar presente em 

todos os momentos... É um momento 

difícil na família. Para quem está 

recebendo é um momento de 

alegria, mas pra quem está 

doando realmente é algo que não é fácil. 

Um parente estava meio receoso e 

nós tivemos a oportunidade de 

convencê-lo  de que não era bom 

enterrar o seu parente e que os 

órgãos fossem consumidos pela 

terra, mas que ele abrisse o seu 

coração e doasse. 

2 Doe-se Eu desenhei um coração com as 

mãozinhas... Então o fato de se 

doar não é o fim, mas sim o 

início. É uma oportunidade de uma 

nova vida continuar o processo. 

E  o processo é cíclico e o fato de 

doar-se não é nem só de doar 

órgãos, mas  a oportunidade de 

doar de si,  dar o melhor que você 

tem. 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

3 Assistência Eu desenhei uma pessoa numa 

maca... E mesmo direta ou 

indiretamente a gente acaba se 

envolvendo com caso,  porque 

gente passa vinte e quatro horas 

com eles, e aí é sempre uma 

angústia.  

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

4 3ª Esperança Eu desenhei o sol... O sol simboliza 

esperança, então todo amanhecer é 
 

 

Eu acho importante porque o 

incentivo à doação inicia na sua 
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uma esperança... Porque essa 

espera , ainda que doida,  há  

esperança... 

 

_____ 

casa a partir do momento que 

você fala com sua família que 

você é doador então a partir 

desse momento você já começa a 

ter multiplicadores... 

5 1ª Esperança  

 

 

_____ 

 

Eu desenhei uma pomba. Quando falece 

alguém por morte encefálica,   a 

família que a todo o momento está 

vivendo esse processo precisa de paz, e a 

gente precisa acolher  e cuidar. 

Eu acho que nós devemos fazer 

tudo com amor, mesmo no 

processo de doação. Só assim a 

gente vai conseguir alcançar os 

objetivos que tem. 

6 Vida  

 

_____ 

Eu desenhei um coração e um cérebro... 

Eu acho que os profissionais que estão 

envolvidos no processo estão o tempo 

todo envolvidos nessas duas 

partes: emoção e razão. 

 

 

_____ 

7 2ª Esperança  

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloquei no desenho o símbolo da 

OPO  da Bahia que é uma mãozinha com 

coração dentro,  e aí coloquei um 

caminho em que o resultado seria um 

tesouro... E seria mais ou menos da 

esperança de vida do profissional  que 

está se dedicando, do profissional que 

está acompanhando o processo,  do 

profissional que às vezes não está 

incluído diretamente no processo,  não 

está na captação,  não está no 

transplante, mas às vezes, está na 

observação do antes e depois,   no 

acolhimento,  na parte psicológica... 

 

 

 

_____ 

 

 

 

8 Trabalho e 

Dedicação 

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

Meu desenho é uma formiga. 

Ela  simboliza a questão da 

união  e do agir em grupo   de 

maneira organizada e com muita 

responsabilidade. A 

responsabilidade é uma coisa 

muito séria pra mim. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

4.1.1 Relevância das atividades exercidas por profissionais do processo de doação ao 

transplante 

 

Nessa categoria, foram trazidas as percepções dos profissionais do transplantes sobre a 

importância de seu trabalho no processo de doação ao transplante de órgão e tecidos, 

destacando-se dois pensamentos principais presentes no grupo-pesquisador: a oportunidade de 

salvar vidas e a esperança de vida por meio da doação.  

Os enfermeiros, de um modo geral, vêem às atividades que desempenham como de 

grande importância, trazendo satisfação e possibilidade de expressarem por meio delas 

compromisso com o serviço, haja vista os nomes que escolheram para identificarem-se: 
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humanização, doe-se, assistência, esperança, vida e trabalho e dedicação. 

A oportunidade de salvar vidas é destacada nas falas de humanização e doe-se, como 

sendo uma oportunidade tanto para quem doa/recebe e para quem trabalha nesse processo. 

Tal percepção está de acordo com o que diz Bonfadini (2014), que diz que as doações e 

os transplantes de órgãos e tecidos são processos dificultosos e delicados que dependem da 

confiabilidade da população no sistema e, especialmente, do comprometimento dos 

profissionais de saúde. 

A dedicação dos profissionais no processo de doação ao transplante também é um fator 

que pode determinar o sucesso da doação. Com isso, esses profissionais se veem com a 

necessidade de se empenharem ao máximo no seu cotidiano de trabalho. 

Ao relatar a respeito de seu desenho, o participante remete-se a “oportunidade” como 

fator principal que leva a conclusão do processo.   

Ante a carência, diminuição da taxa de concretização de transplantes de potenciais 

doadores e da elevação da taxa de pacientes que adentram a lista de espera para doação todos 

os anos, existe uma obrigação e uma necessidade dos domínios que exercem autoridade nos 

países, como também dos profissionais de saúde, de buscar novas maneiras de colaborar para a 

melhoria da gestão da doação de órgãos e tecidos. Dado o enredamento das etapas e do 

processo, é preciso que haja uma avaliação sucessiva, extenuante e metódica de cada uma das 

etapas que podem permitir a identificação de possíveis carências e criar estratégias para a 

solução de problemas (FERRAZ, 2013). 

A Esperança é apontada como ferramenta de elevada importância para a ocorrência da 

doação.  Esse é um momento particular na vida tanto de profissionais quanto dos familiares do 

doador. Dessa maneira, o luto e a angustia dos familiares do doador podem ser minimizados 

por meioda agilização do processo, que tende a proporcionar a sensação de dever cumprido e 

uma maior certeza de que o ato da doação foi à decisão mais correta, percebendo isso pode 

levar outra pessoa e outra família a alcançar êxito (DONOSO, 2013). 

Nesse sentido, compreende-se que os participantes enxergam a relevância das atividades 

exercidas por profissionais do processo de doação ao transplante, principalmente, os elementos 

que potencializam sua motivação no cotidiano de trabalho. 

 

 

4. 1. 2 Desafios do serviço 
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Aqui iremos abordar as percepções dos profissionais que atuam no processo de doação 

ao transplante de órgãos no que se refere aos obstáculos e desafios enfrentados por estes, em 

seu cotidiano. 

Alguns pontos que vem sendo preconizados nesse processo e são trazidos pelo pessoal 

de saúde de transplantes. Esses pontos são considerados cruciais para o atendimento de 

qualidade tanto ao paciente quanto aos familiares. 

É nesse sentido que humanização destaca em seu depoimento que um grande desafio 

para aqueles que tem atividades na doação ao transplante, se trata de vencer a dificuldade em 

lidar com emoções como tristeza e pesar contrapondo a alegria e a celebração de familiares de 

doadores.  

Há o entendimento de que deve ocorrer uma maioratenção aos recursos humanos que 

liam com situações de elevada complexidade em seu cotidiano de trabalho. Em especial na 

tentativa de aperfeiçoamento do cuidado, principalmente aos familiares, para amenizar a 

angústia que surge na doação de órgãos de um familiar (RODRIGUES, 2013). 

Os obstáculos enfrentados no dia-a-dia da equipe de doação de órgãos são grandes, e 

conforme relata 1ª esperança ainda precisam saber acolher o sofrimento dos familiares, lidando 

com as várias situações relacionadas. 

A humanização por meio do acolhimento torna-se um aspecto fundamental a ser 

considerado no processo de doação ao transplante de órgãos, devendo receber maior 

protagonismo no cotidiano dos profissionais (RODRIGUES, 2013). 

Também podem ser apontadas características inerentes aos trabalhadores de saúde que 

podem colaborar nas atividades ou, em determinados momentos, atrapalha-los no 

desenvolvimento de tarefas cotidianas.  

Saber lidar com a dualidade “Emoção e razão” são atribuídos por Vida como essenciais 

na realização das atividades profissionais no transplante, expresso no sentido simbólico do que 

foi desenhado pelos profissionais. 

Nesse ponto, torna-se imprescindível uma reflexão contínua sobre o processo de 

trabalho de cada profissional e que esta seja efetivada e melhorada depois de realizar as 

captações e doações de órgãos, tendo como foco as atitudes que colaboraram para a melhoria 

ou atrapalharam, observando ainda o fato de que essas atitudes devem ser debatidas em reuniões 

elaboradas para diminuir os erros (ARCANJO, 2013). 
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O empenho e a dedicação dos profissionais também são fundamentais no processo de 

doação ao transplante de órgãos. Quando os profissionais demonstram que estão empenhados 

em oferecer tudo o que podem com perseverança, os resultados, mesmo que com pouco êxito, 

podem trazer como recompensa a elevação de sua auto estima e, consequentemente, podem 

implicar em melhorias no processo de trabalho. 

Fazer com que todos os profissionais envolvidos no processo de doação ao transplante 

de órgãos, mesmo os que estão mais distantes e não atuam diretamente no processo, aparece 

como tendo grande importância na fala de 2ª Esperança devido à necessidade de sua 

participação na realização das tarefas. 

Os profissionais de saúde cumprem uma função essencial nos programas de transplantes 

de sucesso. Eles têm como objetivo a prestação de serviços de assistência de qualidade a 

pacientes e familiares, através do uso de recursos tecnológicos, logísticos e humanos, no 

desempenho de suas atividades cotidianas de assistência, educação e pesquisa na doação e nos 

transplantes de órgão e tecidos (MENDES, 2012). 

Refletindo a respeito das falas, os profissionais que trabalham com doação de órgãos 

devem utilizar a sensibilidade como ferramenta para transpor os possíveis obstáculos que 

possam surgir em decorrência das ações que precisam tomar em seu cotidiano. 

 

 

4.1.3 Estratégias utilizadas para promover a melhoria do processo de doação ao transplante 

 

Já nessa categoria, foram trazidas as percepções dos profissionais de transplantes sobre 

as estratégias utilizadas para promover a melhoria do processo de doação ao transplante, 

colocando em destaque a reflexão sobre a necessidade de maior empenho e dedicação no 

trabalho. 

Além do empenho na atenção ao serviço, os profissionais de saúde que atuam no 

processo de doação ao transplante, também observam a necessidade de prestarem a devida 

assistência aos familiares dos potenciais doadores de órgãos. Tendo em vista o fato deque, por 

se manterem presentes por meio da assistência num momento de extrema fragilidade emocional 

da família, estes tendem a estabelecer vínculos e a enxergar laços de amizade com os 

profissionais. 
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O processo de doação até o transplante possui nuances complexas, devido a isso, 

Humanização reitera que aqueles que nele desenvolvem suas atividades laborais tendem a 

demandar a necessidade de utilizar o dialogo como instrumento para acolher e estabelecer um 

relacionamento de maior interação com os familiares a fim de alcançar a doação.  

É possível observar que os profissionais acabam incorporando os discursos veiculados 

na mídia que destacam os modos pelos quais se constituem sujeitos doadores de órgãos, isto é, 

discursos que conduzem a conduta das pessoas, modelando-as, guiando-as e governando-as. 

Constituindo, portanto, estratégias biopolíticas, que utilizam um emaranhado de táticas para 

conduzir a população, girando em torno das possibilidades de doar e receber órgãos 

(PRUINELLI, 2011). 

Outro fator determinante para a efetividade da doaçãoé o fato de que existe uma 

disponibilidade dos profissionais em permitir o estabelecimento de relações interpessoais 

permitindo a ocorrência de observações por parte dos familiares (FREIRE, 2013). 

Não se pode deixar de lembrar que uma das principais estratégias para a doação é o 

anuncio prévio aos familiares do desejo de doação.  

Em seu discurso 3ª Esperança destaca que esse anuncio pode facilitar a aceitação dos 

familiares da doação dos órgãos de seu ente querido para o transplante, possibilitando a 

salvação de muitas vidas. 

Nesse sentido, os trabalhadores de doação e transplantes precisam ter os conhecimentos 

necessários, relacionados aos riscos e questões sociais que guardam relação com transplantes 

para praticar a multiplicação desses saberes com o intuito de aumentar a quantidade de doações 

(MENDES, 2012). 

Com isso, também passa a emergir a necessidade de acompanhar com atenção e critério 

os fatos que ocorrem constantemente no cotidiano de trabalho em doação e transplantes para 

refletir coerentemente sobre as demandas podendo então elaborar novas estratégias para o 

alcance de seus objetivos. 

Nesse contexto, no discurso do participante 1ª esperança se destaca o quanto é preciso 

que haja empenho e dedicação para demonstrar a forma como familiares e profissionais se 

entrelaçam no processo de doação de órgãos no país. 

Vale ressaltar que o Sistema Brasileiro de Transplantes é um programa avançado e 

organizado, justo e igualitário no seu propósito e vem apresentando um aprimoramento de sua 

organização, o qual pode ser evidenciado pelo crescimento do número de doações. Nesse 
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contexto, deve ser preservado como uma conquista da sociedade na atenção a saúde de alta 

complexidade (MEDINA-PESTANA, 2011). 

Tendo em vista isso, a organização do processo de trabalho dos sujeitos que atuam no 

processo de doação de órgãos ao transplante, surge então como fator crucial para o 

aparecimento de novas formas de agir e pensar atitudes cotidianas.  

Dessa maneira, Trabalho e Dedicação dá grande importância em seu depoimento a 

existência da organização no processo de trabalho e união da equipe que, para este participante 

é de vital importância para a concretização do transplante. 

Portanto, unir a equipe multiprofissional num mesmo esforço para a investigação de 

novas evidencias que possam embasar as praticas cotidianas, principalmente no que tange os 

assuntos priorizados nas agendas de pesquisa, se torna crucial para a melhoria do serviço 

(TAVARES, 2015). 

Cabe então ao pessoal de saúde que atua no processo de doação ao transplante, trabalhar, 

unindo forças com membros das equipes, outros setores de saúde, familiares, parentes e amigos 

para que se possa discutir sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes, tendo em vista a 

reafirmação de desejos, medos e dúvidas ante o processo, o que provavelmente tornaria o 

processo menos vulnerável (ARCANJO, 2013). 

Portanto, os membros das equipes de doação até o transplante de órgãos, carregam 

consigo grandes responsabilidades. Dentre elas, a de promover a melhoria do processo de 

doação ao transplante por meio da elaboração de estratégias cada vez mais sofisticadas para 

alcançar a doação.  

 

 

4.2 Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão e tecidos no âmbito 

hospitalar 

 

Nesta sessão analisamos as dimensões presentes no processo de trabalho de doação de 

órgão e tecidos no âmbito hospitalar identificadas no depoimento dos enfermeiros. Conforme 

o Quadro 2, as dimensões apontadas  foram: Trabalho em equipe; lidar com emoções; educação 

continuada e orientação familiar. 
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Quadro 2 - Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão, exemplos de falas dos sujeitos e frequência de temas individuais. 
Trabalho em equipe 

 

Temas 

 

Falas dos sujeitos 

Frequência 

de Temas 

individuais 

 

 

 

 

Características do 

trabalho 

 

 

Eu desenhei um paciente na maca com um profissional do lado que muitas vezes não sabe o que fazer com esse paciente... Então foi essa 

sensação que tive com os olhos vendados. Eu não sabia o que viria pela frente e por mais que eu conheça você soubesse que você não ia 

fazer nada qualquer coisa pode acontecer. 

 

 

 

 

4 
O objeto que eu palpei foi um pente... Eu desenhei aqui essa menininha... e quando agente penteia os nossos cabelos está alinhando os fios. 

E para que o processo de doação ocorra com sucesso precisa de alinhamento de todos os colegas do hospital de todos os setores. 

E deixa-me falar do coração do colega e eu entendi que o coração dele bate muito forte eu acho que ele está sempre ajudando no processo 

ele tem direito no processo e sempre tá disposto então é uma pessoa muito abençoada que tem um brilho e eu acho que o coração com 

brilho e ele traz tranquilidade satisfação. 

 

 

Necessidade de 

humanização e 

acolhendo 

Desenhei a carinha de uma pessoa mais azeda de repente um pouco mais arrogante e coloquei outra um pouco mais sorridente. Então a 

forma como você se apresenta para o familiar, por exemplo, uma forma de repente não tão arrogante, ou azeda, ou áspera como as 

frutinhas que eu provei, e isso pode comprometer todo o processo de captação de doação. Ai eu botei a carinha sorridente e isso tudo 

engloba, como já foi falado, a humanização em todo processo de doação.  

 

 

 

2 

O objeto que eu olhei foi o sofá. E o sofá nos lembra do quê?   E eu coloquei aqui do outro lado do sofá que seria a pessoa sentada, mas 

não no sentido do móvel depois do sofá no sentido da espera de você acolher. Eu coloquei também o sol... Então o sol é vida saúde e paz e 

alegria claridade. Ele tem o poder de transformar e de tornar transparente. 

Atuação 

profissional como 

instrumento 

promotor da doação 

e transplantes de 

órgãos 

E na hora do paladar eu coloquei a língua.  Porque você tem que ter cuidado com que você fala,  as suas palavras no momento da doação 

de órgãos no hospital... Quando você faz abordagem familiar é um momento de dor é o momento de sensibilidade então você tem que 

sempre que se colocar no lugar do outro porque a língua ela tanto pode abençoar como ela pode prejudicar também todo o processo de 

doação. 

 

 

 

3 

E o coração que eu coloquei aqui fala do coração da minha colega. E coloquei aqui essa água porque a água nos lembra a humildade 

então vocês que fazem parte desse processo você só está nisso porque vocês são pessoas humildes são pessoas que sabe valorizar o outro. E 

eu coloquei aqui o verde da esperança... 

Ultrapassando 

barreiras no 

processo de doação 

ao transplante 

Então, o que eu fiz, eu desenhei como se fosse uma praia com o entardecer no final do dia que pra mim a cena mais bonita que tem no 

mar.  Daí a parte do ácido eu associei como se fosse a parte da agitação  e das dificuldades que a gente tem no processo. E o doce no final 

eu desenhei como se fosse um tesouro no final no fundo do mar que seria o sucesso no processo de doação. 

 

2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Quadro 3 - Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão, exemplos de falas dos sujeitos e frequência de temas individuais. 
Lidar com Emoções 

 

Temas 

 

Falas dos sujeitos 

Frequência 

de Temas 

individuais 

 

Prazer do resultado 

Cada protocolo aberto tem uma finalidade, mas trás uma comoção nos profissionais devido aos desafios encontrados no decorrer do 

processo. 

 

2 

Mesmo sendo árduo, o processo de captação de órgão, promove sempre um gozo ao fim da doação. 

Da incerteza da 

doação à satisfação 

do transplante 

Eu escolhi um o cubo mágico, e desenhei um arco íris depois...  E a questão da ventania por não se saber como montar o cubo mágico e a 

questão do arco íris porque no final do processo seria a beleza que acontece no final. 

 

 

3 O processo de doação de órgãos ao transplante pode ser considerado como uma ajuda mutua, trazendo satisfação tanto a equipe quanto 

as famílias. 

 

 

A motivação para 

transformar a 

aflição em 

contentamento 

No quarto ao escutar o coração dá pra colega eu ouvi o coração dela eu senti como se fosse uma vida e uma esperança e aqueles que eu 

desenhei um coração de uma pessoa muito feliz. 

 

 

 

 

5 

Em relação ao paladar e o processo todo no hospital ele tem sempre esse momento né da esperança... Mas também tem a angustiada de 

quem tá trabalhando, a angústia da família que tá esperando em outro local, a angústia da família que tá esperando uma notícia da 

morte e da doação... E eu acho que o sentimento que define o paladar. 

 

Diante de toda a problemática gerada no cotidiano dos trabalhadores que atuam na doação de órgão, a um contentamento no fim do 

processo. 

Da dor da perda ao 

jubilo por receber 

um órgão e 

finalmente obter 

qualidade de vida 

O processo de doação e captação de órgãos ao transplante possui dois extremos: a dor da família em luto, e o jubilo da família do 

receptor. 

 

 

3 A doação de órgãos traz como retorno positivo a possibilidade de uma vida com maior qualidade e perspective. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Quadro 4 - Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão, exemplos de falas dos sujeitos e frequência de temas individuais. 
Educação continuada 

 

Temas 

 

Falas dos sujeitos 

Frequência 

de Temas 

individuais 

Vislumbrando a ampliação 

do entendimento sobre os 

transplantes 

Deu pra identificar imediatamente que eu peguei uns óculos... E eu pensei em ampliar a visão. Então dentro desse tema na minha área 

onde é muito importante meu trabalho em conjunto, eu mesma preciso ampliar minha visão com relação ao processo. 

 

1 

 

Educação continuada por 

meio da fala 

E pensando em doação eu pensei no sentido de que no falar a educação continuada ela acaba saindo através do diálogo da conversa de 

uma orientação ela vai sair pela boca também, então nós temos que pensar no que sai. 

 

3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

 

 

 

Quadro 5 - Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão, exemplos de falas dos sujeitos e frequência de temas individuais. 
Orientação familiar 

 

Temas 

 

Falas dos sujeitos 

Frequência 

de Temas 

individuais 

Relevância do 

entendimento social sobre 

a doação 

No sentido do tato eu fiz aqui uma mãozinha...  Eu fiz como se fosse o primeiro contato que teríamos... Como a família se sente por não 

conhecer, não saber como é que funciona o processo, então pra ele é mesmo como se ele fosse cego e não tem noção nenhuma de como 

funciona o processo de doação de captação de órgãos. 

 

2 

Levar os familiares dos 

potenciais doadores a 

entenderem o processo 

E por fim... Eu fiz um desenho aqui é um monitor cardíaco e tem dois familiares aqui olhando pro monitor. Então até a pessoa entender 

que aquele paciente faleceu... esse é o grande desafio... 

 

2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Quadro 6: Levantamento de temas individuais. 

Categoria 

Temática 

Temas individuais Frequência 

Tato 

 

6 temas individuais 

Frequência total: 6 

*Imprevisibilidade 1 

****Importância/Relevância social da doação  1 

*Educação continuada 1 

***Emoção/Comoção 1 

*Trabalho em Equipe 1 

****Educação do familiar 1 

Visão 

 

6 temas individuais 

Frequência total: 6 

*Ampliação da visão da sociedade 1 

*Acolhimento 1 

***Emoção/gozo 1 

*Ajuda mutua 1 

***Emoção/Satisfação 1 

***Emoção/Incerteza  1 

Paladar 

 

11 temas 

individuais 

Frequência total: 

11 

*Humanização 1 

**Esclarecimento 1 

*Postura profissional 1 

*Problemática 1 

***Emoção/Contentamento 1 

**Aprendizado  1 

**Aperfeiçoamento 1 

***Emoção/Satisfação 1 

***Emoção/Aflição 1 

***Emoção/Dor 1 

***Emoção/Jubilo 1 

Audição 

 

07 temas 

individuais 

Frequência total: 9 

*Trabalho em equipe 2 

***Qualidade de vida 2 

*Trabalhar de forma digna 1 

*Valorização da vida 1 

*Oportunidade  1 

***Emoção/Motivação 1 

****Levar os familiares a entenderem o processo 1 

Total 4 32 30 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

*: Temas individuais associados a “Educação continuada”. 

**: Temas individuais associados ao “Trabalho em equipe”. 

***: Temas individuais associados as “Emoções”. 

****: Temas individuais associados a “Orientação Familiar”. 
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Quadro 7: 1º Agrupamento de temas individuais. 

Categoria 

Temática 

Temas individuais Frequência 

Tato 

 

4 temas individuais 

Frequência total: 6 

*Educação continuada 1 

**Trabalho em equipe 1 

***Emoções/comoção 2 

****Orientação familiar 2 

Visão 

 

4 temas individuais 

Frequência total: 7 

**Trabalho em equipe 1 

***Emoções/comoção 3 

**Humanização 1 

*Ampliação da visão social 1 

Paladar 

 

6 temas individuais 

Frequência total: 

12 

**Acolhimento 1 

***Emoções/comoção 5 

**Dificuldades no processo de doação 1 

*Educação continuada 2 

****Orientação familiar 1 

**Postura profissional 1 

Audição 

 

6 temas individuais 

Frequência total: 9 

***Emoções/comoção 1 

****Orientação familiar 1 

**Postura profissional 1 

**Trabalho em equipe 2 

***Qualidade de vida 2 

**Valorização da vida por meio do agir profissional 2 

Total 4 22 32 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

*: Temas individuais associados a “Educação continuada”. 

**: Temas individuais associados ao “Trabalho em equipe”. 

***: Temas individuais associados as “Emoções”. 

****: Temas individuais associados a “Orientação Familiar”. 

 

 

Quadro 8: 2º Agrupamento de Categorias, temas individuais e dimensões. 

Categoria 

Temática 

Temas individuais Frequência 

Tato, Visão, 

Paladar,Audição. 

4 temas individuais 

Frequência total: 

32 

*Educação continuada 5 

** Trabalho em equipe 12 

***Emoções 12 

****Orientação familiar 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

*: Temas individuais associados a “Educação continuada”. 

**: Temas individuais associados ao “Trabalho em equipe”. 

***: Temas individuais associados as “Emoções”. 

****: Temas individuais associados a “Orientação Familiar”. 
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Quadro9- Dimensões presentes no processo de trabalho de doação de órgão, exemplos de 

falas dos sujeitos e frequência de temas individuais. 

Categorias Temas Frequência de Temas 

Individuais 

 

 

Trabalho em 

equipe 

Características do trabalho  4 

Necessidade de humanização e acolhimento 2 

Atuação profissional como instrumento 

promotor da doação e transplantes de órgãos 

3 

Ultrapassando barreiras no processo de 

doação ao transplante 

2 

 

 

Lidar com 

Emoções 

Prazer do resultado 2 

Da incerteza da doação à satisfação do 

transplante 

3 

A motivação para transformar a aflição em 

contentamento 

5 

Da dor da perda ao jubilo por receber um 

órgão e finalmente obter qualidade de vida 

3 

 

Educação 

continuada 

Vislumbrando a ampliação do entendimento 

sobre os transplantes 

1 

Educação continuada por meio da fala 3 

 

Orientação 

familiar 

Relevância do entendimento social sobre a 

doação 

2 

Levar os familiares dos potenciais doadores 

a entenderem o processo 

2 

Total 32 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 

4.2.1 Trabalho em equipe 

 

A categoria temática “Trabalho em equipe” também foi constituída por meio dos temas 

individuais que se relacionavam a esse contexto. Por isso, abaixo serão evidenciadas falas dos 

sujeitos. 

 

 

4.2.1.1 Características do trabalho no processo de doação de órgãos no hospital 
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Com o estímulo ao sentido do tato, foi possível verificar por meio da fala do grupo que, 

no processo de doação de órgãos no hospital, a imprevisibilidade pode ser um fator limitante 

do êxito na doação e no transplante de órgãos: 

“Eu desenhei um paciente na maca com um profissional do lado que muitas vezes não 

sabe o que fazer com esse paciente... Então foi essa sensação que tive com os olhos vendados. 

Eu não sabia o que viria pela frente e por mais que eu conheça você soubesse que você não ia 

fazer nada qualquer coisa pode acontecer”. 

Como parte do processo de trabalho, o fato de não se conseguir prever ou antecipar de 

forma lógica o que poderá ocorrer tende a ocasionar certas tensões que são realmente uma 

característica de serviços de saúde (GARCIA, 2012). 

O processo de transplantes no hospital possui características muito peculiares que pode 

lhe conferir um elevado grau de complexidade onde pode ocorrer uma gama de situações 

singulares. Portanto, exigindo grande desenvoltura por parte daqueles que executam atividades 

relacionadas a esse processo. 

Ainda como característica do trabalho no processo de doação de órgãos no hospital, ao 

estimular o sentido do tato, outro tema que surgiu e que se confirmou no sentido visão e audição 

foi- importância do trabalho em equipe. 

Ao estimular o tato foi dito pelo grupo que: “O Objeto que eu palpei foi um pente... Eu 

desenhei aqui essa menininha... e quando agente penteia os nossos cabelos está alinhando os 

fios. E para que o processo de doação ocorra com sucesso precisa de alinhamento de todos os 

colegas do hospital de todos os setores”. 

Quando tratamos do processo de doação de órgãos, dado o grau de complexidade que 

este envolve, a equipe multiprofissional deve ser capaz de suprir as necessidades de cuidadodo 

potencial doador e da família, dispondo de conhecimentos atualizados, trabalhando em conjunto 

com os demais setores do hospital para realizar uma atuação rápida, segura e eficaz (PESTANA, 

2013). 

Isso poderá promover uma otimização do processo de doação de órgãos e transplantes 

nos hospitais, dando a condição de que outros pacientes também possam se beneficiar das 

doações. 

As ações dos profissionais de saúde atuantes em doação e transplantes de órgãos e 

tecidos nos hospitais também são projetadas no intuito de ajudar a salvar vidas. Onde, a 
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obtenção e viabilização de órgãos para os receptores, motivam e dão significado ao trabalho 

(MORAES, 2014). 

Ajudar a salvar uma vida e conceder a pessoa que sofre oportunidade de ter uma melhor 

qualidade de vida torna-se o objetivo diário dos profissionais de doação e transplantes. Auxiliar 

a quem precisa de um órgão para continuar vivendo, traz grande satisfação aos profissionais. 

Por meio do sentido audição o tema “trabalho em equipe” voltaa surgir: 

“E deixa-me falar do coração do colega. Eu entendi que o coração dele bate muito 

forte. Acho que esse profissional está sempre ajudando no processo, está sempre disposto , é 

uma pessoa muito abençoada e tem um brilho coração com brilho. Ele traz tranquilidade e 

satisfação”. 

A importância do trabalho em equipe concernente as atividades realizadas no processo 

de doação aos transplantes exige, entre outros fatores, um rigor de controle de qualidade de 

modo a propiciar ao paciente a recepção de órgãos e tecidos com isenção de riscos. Para tanto, 

 cabe aos profissionais de saúde realizar o devido controle, treinamento em serviço e avaliação 

da qualidade dos processos de trabalho desenvolvidos pela equipe interdisciplinar, a fim de que 

ocorra o aperfeiçoamento do serviço (CORRADI, 2008). 

O pessoal de saúde que atua na doação de órgãos ao transplante deve realizar suas tarefas 

cotidianas de maneira alinhada, não somente com os parâmetros preestabelecidos pelos órgãos 

de saúde, mas suas atitudes devem ser pautadas também na forma como o processo de trabalho 

passou a ser construído nas equipes. 

 

 

4.2.1.2 Necessidade de humanização e acolhimento 

 

Quando os sentidos foram estimulados, foi possível entender na fala do grupo a 

necessidade da humanização (visão) e acolhimento (paladar), no processo de doação e 

transplantes no hospital. 

“No terceiro... Desenhei a carinha de uma pessoa mais azeda, de repente um pouco 

mais arrogante. Coloquei outra um pouco mais sorridente. Então a forma como você se 

apresenta para o familiar, por exemplo, de forma não tão arrogante, azeda, ou áspera como 

as frutinhas que eu provei, pois isso pode comprometer todo o processo de captação de doação. 

Ai eu botei a carinha sorridente e isso tudo engloba, como já foi falado, a humanização em 
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todo processo de doação”. 

Para os profissionais da doação e do transplante, humanizar significa oferecer ajuda aos 

familiares do doador falecido, para que possam mobilizar mecanismos de enfrentamento diante 

de situações complexas como a da situação de morte encefálica, sendo a empatia um dos 

recursos mais usados, permitindo falar com tais familiares de forma adequada, compreendendo 

a situação, seus sentimentos, comportamentos e sofrimentos (MORAES, 2014). 

Com isso, os familiares tendem a estabelecer laços de confiança com os profissionais 

que estão prestando assistência, sendo esse, um exemplo de fator que pode desencadear a 

doação. 

“O objeto que eu olhei foi o sofá. E o sofá nos lembra o quê?   E eu coloquei aqui do 

outro lado do sofá que seria a pessoa sentada, mas não no sentido do móvel depois do sofá 

no sentido da espera de você acolher. Eu coloquei também o sol... Então o sol é vida, saúde, 

paz e alegria, claridade! Ele tem o poder de transformar e de tornar transparente”. 

Para conseguir prestar uma assistência de qualidade aos familiares e pacientes, os 

profissionais de saúde inseridos nas diferentes etapas do processo de transplante e doação, e 

direcionados às necessidades especificas dos sujeitos buscam acolhimento e da humanização 

por meio de relações dialógicas que proporcionam desenvolvimento a cada pessoa, onde a 

individualidade, crenças, características pessoais, linguagem entre outras coisas são respeitadas 

(SILVA, 2015). 

A necessidade de humanizar o atendimento e cuidado está vinculada aos diferentes 

modos de fazer, adequados às necessidades dos usuários. É fundamental, prestar atendimento 

com responsabilidade e resolutividade, não banalizando o sofrimento, nem tratando com 

superficialidade as demandas do usuário (FALK, 2014). 

Nos serviços de saúde é notória a necessidade de acolher bem os usuários, e no que diz 

respeito a doação e aos transplantes de órgãos, isso se multiplica, pois as famílias que podem 

estar passando por um momento muito difícil de suas vidas, precisam ainda mais de 

acolhimento, e de cuidado humanizado. 

 

 

4.2.1.3 Profissionalismo como fator promotor da doação e transplantes de órgãos 
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Quando o paladar foi estimulado, e os participantes relacionaram o tema gerador à 

atuação profissional como instrumento na doação e transplantes de órgãos, o grupo remeteu a 

necessidade de postura profissional de valorização da vida, além de trabalhar de forma digna e 

com humildade. 

“E na hora do paladar eu coloquei a língua.  Porque você tem que ter cuidado com o 

que você fala,  com suas palavras no momento da doação de órgãos no hospital... Quando você 

faz a abordagem familiar é preciso reconhecer que é um momento de dor, de sensibilidade... 

então você sempre tem que se colocar no lugar do outro, porque a língua tanto pode abençoar 

como pode prejudicar todo o processo de doação”. 

Os profissionais envolvidos na doação e transplantes são constantemente desafiados a 

prover cuidado de qualidade aos pacientes submetidos a transplantes, porém a realidade dos 

serviços mostra limitação nos recursos humanos, materiais e mesmo financeiros. Por isso, se 

faz necessária colaboração entre os profissionais envolvidos (MENDES, 2012). 

A responsabilidade é um elemento recorrente no trabalho daqueles que atuam na doação 

e transplantes de órgãos, principalmente porque mesmo em meio a inúmeras dificuldades, esses 

profissionais permanecem na busca por executar suas atividades com presteza e excelência. 

“E o coração que eu coloquei aqui fala do coração da minha colega. E coloquei aqui 

essa água porque a água nos lembra a humildade... então vocês que fazem parte desse 

processo só estão nisso porque são pessoas humildes, são pessoas que sabem valorizar o outro. 

E eu coloquei aqui o verde da esperança...”. 

Diante da escassez, da baixa taxa de efetivação de potenciais doadores e da alta demanda 

de pacientes que ingressam em lista todos os anos, há uma necessidade e uma obrigação dos 

profissionais de saúde, de buscar estratégias e ferramentas que assessoram o gerenciamento do 

sistema de doação de órgãos e tecidos. Dada à complexidade das etapas e do processo, é 

necessária uma avaliação contínua, exaustiva e sistemática de cada uma das fases que nos 

permita identificar possíveis deficiências, assim como criar estratégias para saná-las (FERRAZ, 

2013). 

Após a realização de cada processo, torna-se de grande relevância o aprimoramento da 

avaliação profissional, tomando como base os pontos positivos e negativos de cada experiência 

profissional. Essas experiências devem ser discutidas em reuniões organizadas para minimizar 

as possíveis falhas (ARCANJO, 2013). 

Os profissionais de saúde precisam ter o máximo de atenção no momento em que 
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estiverem atuando no processo de doação de órgãos no hospital, atentando também para a forma 

que é realizado o contato com os familiares de potenciais doadores, para que venha a ser 

transmitida o máximo de segurança possível, com o intuito de estabelecer laços de confiança 

mutua alicerçada pela humildade e valorização do outro. 

 

 

4.2.1.4 Agilidade - ultrapassando barreiras no processo de doação ao transplante 

 

No estimulo do paladar, no que se refere ao fato de ultrapassar as barreiras encontradas 

no processo de doação ao transplante, ao efetuar a degustação de determinados alimentos, foi 

remetido à rapidez e agilidade necessárias para que ocorra a doação e os transplantes, e como 

isso pode ocasionar dificuldades aos profissionais. 

“Então, o que eu fiz, eu desenhei como se fosse uma praia com o entardecer no final do 

dia, o que pra mim é a cena mais bonita que tem no mar. O sabor ácido eu associei a parte da 

agitação, das dificuldades que a gente tem no processo. E o doce no final, eu desenhei como se 

fosse um tesouro no final do fundo do mar - o sucesso no processo de doação”. 

A notificação mais rápida de potenciais doadores deve não só aumentar a proporção de 

efetivações de doações como também aperfeiçoar a manutenção do doador, aumentado a 

viabilidade e a qualidade funcional dos órgãos retirados e, possivelmente, reduzindo ainda mais 

a taxa de descarte (MEDINA, 2011). 

A agilidade passa a ser um dos fatores determinantes para a ocorrência da doação, ao 

passo que as atividades precisam ser executadas com precisão, pois cada falha pode impedir 

que o transplante aconteça. 

As principais dificuldades que podem ser encontradas no processo de doação ao 

transplante órgãos e tecidos são: a dificuldade do profissional em aceitar a morte encefálica 

como morte do individuo, a não aceitação em desconectar o ventilador mecânico do paciente 

em morte encefálica não doador de órgãos, o desconhecimento para a realização do protocolo 

de morte encefálica, a falta de comprometimento, o descaso no cuidado com o potencial doador 

a escassez de recursos humanos e materiais a crença religiosa e a falha na comunicação 

(ARAUJO, 2014). 

A fala do grupo-pesquisador evidencia que, mesmo em meio a todas as dificuldades 

pelas quais passa em seu cotidiano, mantém acesa a esperança na resolução final das situações. 
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Essa esperança é citada no transcorrer da oficina como motivadora para a continuação de tarefas 

e superação de barreiras e dificuldades. 

 

 

4.2.2 Lidar com Emoções 

 

A categoria temática “Emoções” foi constituída por meio dos temas individuais que se 

relacionavam a esse contexto.  

 

 

4.2.2.1 Prazer do resultado 

 

No momento em que foi feito o estimulo do tato, o grupo-pesquisador manifestou 

comoção. Ao estimular a visão, a emoção manifesta foi o prazer. 

“Cada protocolo aberto tem uma finalidade, mas trás uma comoção nos profissionais 

devido aos desafios encontrados no decorrer do processo”.  

“Mesmo sendo árduo, o processo de captação de órgão, promove sempre um gozo ao 

fim da doação”. 

Nos momentos em que os profissionais são confrontados com a finitude, passa a ocorrer 

uma quebra de expectativas anunciadas quase que em senso comum, gerando emoções e 

sentimentos de profunda comoção (FONSECA, 2014). 

A comoção é um tipo de emoção que pode se manifestar no processo de trabalho em 

doação e transplantes. Um dos motivos para essa manifestação pode ser atribuído ao confronto 

direto com a presença da finitude da vida. Entretanto, como observa-se nos depoimentos, com 

a ocorrência da doação e dos transplantes emerge grande satisfação por parte dos profissionais. 

A doação é um ato social individual que se expressa por e mediante a coletividade. 

Responde a diversas motivações pessoais, coletivas e necessidades institucionais e tem 

diferentes formas de expressão que são modeladas pelo ambiente social em que estão inseridas, 

além de concentrar elementos de toda ordem: religiosos, econômicos, políticos, socioculturais, 

simbólicos, etc. (LAZZARETTI, 2007). 

Com isso, no processo de doação, para que ocorra o transplante de órgãos e tecidos, fica 

diretamente vinculado a valores morais, éticos e religiosos das pessoas (ROZA, 2010). 
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Esses fatores tendem a levar tanto profissionais que trabalham nesse processo, quanto 

familiares que consentiram com a doação, a ter um sentimento de enorme prazer ao se 

depararem com a concretização da doação e ao refletirem posteriormente sobre o resultado de 

sua atitude. 

 

 

4.2.2.2 Da incerteza da doação à satisfação do transplante 

 

Ao ser estimulada a visão, foi manifesto no discurso do grupo a incerteza. No entanto, 

ao se estimular o paladar outra emoção se contrapôs, a satisfação. 

“Eu escolhi o cubo mágico, e desenhei um arco íris depois...  E a questão da ventania 

por não se saber como montar o cubo mágico e a questão do arco íris porque no final do 

processo seria a beleza que acontece no final”. 

“O processo de doação de órgãos ao transplante pode ser considerado como uma ajuda 

mutua, trazendo satisfação tanto a equipe quanto as famílias”. 

A família avalia o atendimento prestado ao paciente, durante a internação como 

satisfatório, quando observa que a assistência é adequada e que os profissionais estão 

empenhados no seu tratamento. Logo que percebe assistência inadequada, expressa atitudes de 

indignação, podendo manifestar-se contrária à doação de órgãos (CINQUE, 2010). 

Desse modo, a determinação do óbito pela ocorrência do diagnóstico de morte 

encefálica, que acontece ainda com o coração batendo, também remete a desconfianças e 

incertezas na prática dos profissionais de saúde, na ciência dos praticantes destas atividades 

(LIRA, 2012). 

Por conta disso, para os familiares, torna-se difícil racionalmente considerar morto o 

corpo mantido artificialmente em unidade de terapia intensiva (UTI), fato que traz ainda 

maiores dificuldades ao consentimento da doação. 

Independentemente da ocorrência de um aceite para doação ou de uma recusa, o papel 

principal de ter orientado os parentes quanto o processo da doação, o empoderando a decidir, é 

um dos grandes causadores de satisfação, num momento em que pequenos detalhes e 

esclarecimentos fazem toda a diferença (FONSECA, 2013 p. 149). 

Os profissionais de saúde e familiares, devido ao fato de não poderem se firmar em uma 

previsão que demonstre a exatidão do que possa ocorrer com o potencial doador, são tomados 
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pela incerteza. Ao passo que a satisfação que o transplante traz, torna-se um excelente promotor 

da elevação da auto-estima. 

 

 

4.2.2.3 A motivação para transformar a aflição em contentamento 

 

Quando foi estimulada a audição,manifestou-se a esperança como elemento motivador 

para o trabalho. Todavia, ao se estimular o paladar outra emoção se contrapôs, a aflição causada 

pela angustia. Que pode ser superada pelo contentamento que apareceu no discurso ainda no 

estimulo do paladar. 

“Ao escutar o coração da colegaeu senti como se fosse uma vida e uma esperança.Eu 

desenhei um coração de uma pessoa muito feliz”. 

“Em relação ao paladar e o processo todo no hospital ele tem sempre esse momento da 

esperança... Mas também tem a angustiada de quem está trabalhando, a angústia da família 

que está esperando em outro local, a angústia da família esperando uma notícia da morte e da 

doação... E eu acho que o sentimento que define o paladar”. 

“Diante de toda a problemática gerada no cotidiano dos trabalhadores que atuam na 

doação de órgão, há um contentamento no fim do processo”. 

No processo de doação ao transplante de órgãos, os familiares têm que trabalhar dois 

momentos quando se trata da morte encefálica, sendo inicialmente a aceitação da realidade da 

perda, seguida da aflição (DELL AGNOLO, 2009; FONSECA, 2013 p. 24). 

Verifica-se então a necessidade de apoio emocional para auxiliar os familiares a 

encontrarem as forças para vivenciar essas emoções, num momento da vida em que a maior 

parte dos indivíduos encontra-se fortemente fragilizado.  

Por isso, a autorização da doação conforta e ajuda a dar sentido à morte do familiar, por 

outro lado, não poder conhecer os receptores é uma grande frustração para a família, a qual 

convive com esta expectativa (Bousso, 2006 p. 82). 

Então, o surgimento e a elucidação de elementos motivadores no processo de doação de 

órgãos no hospital, deve permear o processo de trabalho dos profissionais que atuam nesse 

campo. Contudo, existe sempre uma aflição nos profissionais e familiares causadas pela 

angustia que emerge do processo. Que pode ser superada pelo contentamento que vem ao se 

dar conta de que ouve êxito na doação. 
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4.2.2.4 Da dor da perda ao jubilo por receber um órgão e finalmente obter qualidade de vida 

 

Ao ser estimulado o paladar, manifestou-se no discurso a dor que pode ocasionar a perda 

de um ente querido. Mas, ainda estimulando o paladar,outra emoção fez um contraponto - o 

jubilo da felicidade da família do receptor. Que poderá proporcionar a este receptor uma maior 

qualidade de vida, que surgiu no discurso do grupo quando foi estimulada a audição. 

“O processo de doação e captação de órgãos ao transplante possui dois extremos: a 

dor da família em luto, e o jubilo da família do receptor”. 

“A doação de órgãos traz como retorno positivo a possibilidade de uma vida com maior 

qualidade e perspectiva”. 

Tristeza e dor são as emoções que surgem com destaque nas experiências das famílias 

frente à abordagem para doação de órgãos no momento da morte encefálica (DELL AGNOLO, 

2009). 

Essas emoções precisão ser observadas no momento em que é feita a entrevista familiar. 

Dessa forma, os profissionais precisam estar atentos para não interferir no processo de luto e 

ainda precisam observar levar os familiares ao entendimento de que poderão ajudar outras 

famílias a, talvez, não passar pelo mesmo sofrimento de perda de ente querido. 

Com isso, vê-se a necessidade de que haja a compreensão de que os transplantes têm 

um impacto positivo e modificam a percepção da qualidade de vida dos pacientes. Pode-se 

observar que todos os domínios da qualidade de vida dos pacientes mostram melhora após o 

transplante, especialmente em relação à percepção geral de qualidade de vida (MENDONCA, 

2014). 

A dor da perda de um ente querido pode ser amenizada pelo fato de compreender que 

ao auxiliar outra pessoa que necessita de um órgão para continuar a viver, se poderá 

proporcionar uma felicidade maior a outros, além de qualidade de vida. 

 

 

4.2.3 Educação continuada 

 

Essa categoria temática foi estabelecida a partir dos temas individuais que guardavam 
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relação com esse assunto. 

 

 

4.2.3.1 Vislumbrando a ampliação do entendimento sobre os transplantes 

 

Os profissionais de saúde que atuam no processo de doação ao transplante demonstram 

que existe uma necessidade crescente de entender cada vez maior de adquirir conhecimentos 

relacionados a essa temática. 

Quando o sentido do tato foi estimulado se pode observar que os participantes 

conseguem entender a necessidade de ampliar a visão sobre a compreensão em relação da 

doação e transplantes de órgãos e as contribuições que podem proporcionar no cotidiano de 

trabalho. Nesse sentido, o grupo traz a tona a seguinte fala: 

 

 “Deu pra identificar imediatamente que eu peguei uns óculos... E eu pensei em 

ampliar a visão. Então dentro desse tema na minha área onde é muito importante meu 

trabalho em conjunto, eu mesma preciso ampliar minha visão com relação ao 

processo”. 

 

Desse modo, o aprimoramento dos profissionais de saúde precisavisar à qualificação do 

seu processo de trabalho a partir da organização de suas atividades e desenvolvimento de 

competências para melhorar em suas ações, contribuindo para sua formação profissional, 

otimizando os processos de saber-fazer e de ensino-aprendizagem (MANHÃES, 2015). 

Essa ampliação da visão também pode ser entendida como uma ampliação dos 

horizontes vislumbrados para além do que já vem sendo feito, más principalmente, no sentido 

da necessidade de adquirir conhecimentos, para que possam ser executadas ações que auxiliem 

o aumento do número de doações.  

Não se deve esquecer que a educação permanente dos funcionários de instituições onde 

existem serviços de doação e transplantes vai muito além de uma necessidade, mas é um dever 

das equipes que atuam diretamente no processo (conforme a Portaria 1.752/GM/MS), tendo 

como algumas de suas atribuições conceder  informações sobre os aspectos de doação e 

transplantes de órgãos e tecidos e também de organizar mecanismos para que seja possível 

responsabilizar-se pela educação continuada dos funcionários da instituição, familiares e 
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comunidade sobre aspectos de doação e transplante de órgãos e tecidos (ARCANJO, 2013).  

Nesse sentido, é necessário o estabelecimento de uma proposta de ação estratégica que 

tenha como objetivo contribuir para a qualificação das práticas exercidas no cotidiano de 

trabalho na doação e transplantes de órgãos e tecidos, em especial, para uma possível 

organização de ações nos serviços de saúde para o aumento do entendimento dos demais 

profissionais sobre esse processo. 

Todavia, não se deve esquecer de que a divulgação sobre a temática dos transplantes 

ainda é baixa. E ainda se deve observar o fato de que inexiste uma política de educação 

permanente para esses profissionais, quanto ao processo de doação-transplante. Por conta disso, 

desdobramentos decorrentes da falta de conhecimento sobre esse processo levam as causas de 

concretização dos transplantes (ARCANJO, 2013). 

É possível então chegar a compreensão de que é necessária a ampliação do entendimento 

sobre o processo de doação ao transplante de órgãos e tecidos para que, com isso, sejam 

aumentada a taxa de aceitação familiar. 

 

 

4.2.3.2 Educação continuada por meio da fala 

 

Ao estimular o sentido do paladar, a fala dos sujeitos trouxe as percepções sobre a 

necessidade da reflexão a respeito de se obter o conhecimento pertinente ao que se deve dizer 

ao realizar determinadas orientações: 

“E pensando em doação eu pensei no sentido de que no falar a educação continuada ela 

acaba saindo através do diálogo da conversa de uma orientação ela vai sair pela boca 

também, então nós temos que pensar no que sai”. 

Nessa perspectiva, por meio da articulação entre os profissionais de saúde e os usuários 

do SUS, haverá a oportunidade de reelaborar o cenário de ensino-aprendizagem, 

desmistificando e difundindo as informações necessárias. Além disso, o cenário acadêmico 

como centro formador de excelência, através de sua produção intelectual, poderá contribuir para 

alavancar o conhecimento dos trabalhadores da saúde naquilo que tiver demanda (FERREIRA, 

2015).  

Nessa perspectiva é necessário que sejam tomadas medidas de educação contínua entre 

os profissionais de saúde, iniciando, durante o período acadêmico, conscientizando da 
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importância dos profissionais no processo de doação, a fim de contribuir para a diminuição do 

tempo e no sofrimento para aqueles que aguardam um órgão na fila do transplante no Brasil 

(MATTIA, 2010). 

O processo de doação no hospital demanda um aporte de conhecimentos e informações 

bastante especificas no que tange as necessidades dos pacientes e usuários. Por isso, a obtenção 

e atualização desses conhecimentos é crucial para o êxito nesse serviço.  

As reuniões em equipe pareceram ser uma ferramenta importante de integração dos 

profissionais. Principalmente porque essas reuniões fomentaram ações de educação permanente 

importantes para a problematização das questões do trabalho em saúde no SUS (SANTOS, 

2015). 

O conhecimento da população e dos profissionais de saúde sobre doação e transplante 

de órgãos pode influenciar no processo de captação de órgãos. Além do mais, programas 

educativos praticados por profissionais no cotidiano de trabalho são efetivos para aumentar o 

interesse e melhorar a opinião dos demais colegas dos estabelecimentos de saúde e da população 

sobre doação de órgãos e, consequentemente, incrementar a doação de órgãos (COELHO, 

2007). 

Pode-se destacar então que, para que ocorra a multiplicação dos conhecimentos dos 

profissionais que fazem parte do processo de doação de órgãos no hospital, devem ocorrer: a 

oportunidade de aplicar novos conhecimentos, aprender a trabalhar em equipe, enriquecimento 

da aprendizagem por meio de mobilização de recursos internos, entendimento da necessidade 

da diversificação da atuação nos cenários onde são desenvolvidas as práticas laborais. 

4.2.4 Orientação familiar 

 

Por ultimo, a categoria temática “Orientação familiar” que, assim como as demais, foi 

constituída por meio dos temas individuais que se relacionavam a esse contexto. Devido a essa 

questão, abaixo seguem as falas dos sujeitos. 

 

 

4.2.4.1 Relevância do entendimento social sobre a doação  

 

Ao estimular o sentido do tato, as falas dos participantes remeteram a relevância do 

entendimento social sobre a doação de órgãos e transplantes. 
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“No sentido do tato eu fiz aqui uma mãozinha...  Eu fiz como se fosse o primeiro contato 

que teríamos... Como a família se sente por não conhecer, não saber como é que funciona o 

processo, então pra ele é mesmo como se ele fosse cego e não tem noção nenhuma de como 

funciona o processo de doação de captação de órgãos”. 

O baixo conhecimento da população e dos profissionais de saúde com relação ao 

processo de doação de órgãos pode ser apontado como um dos motivos que levam os familiares 

a recusarem a doação dos órgãos e tecidos do potencial doador em morte encefálica, bem como 

a falta de conhecimento do desejo do familiar sobre o tema doação de órgãos (PESSOA, 2013). 

Esse baixo conhecimento por parte da população somente poderá ser vencido, no 

momento em houver um maior esforço em priorizar a divulgação do processo de doação de 

órgãos, de maneira aberta e dinâmica na sociedade como um todo. 

Pode-se citar ainda que, algumas inadequações no processo de doação, percebidas pelas 

famílias e consideradas como motivos para recusar a doação dos órgãos e tecidos evidenciam 

que, antes de implementar qualquer programa de educação voltada para a população, faz-se 

necessário iniciar programas de educação permanente direcionados a equipe multiprofissional, 

enfatizando as implicações decorrentes do desconhecimento do processo de doação e 

transplante (MORAIS, 2009). 

Portanto, os profissionais de saúde que atuam no processo de doação ao transplante de 

órgãos e tecidos devem, ainda, ter educação permanente, pois, pelo fato de terem contato direto 

com a população e com familiares de os potenciais doadores, tornam-se fundamentais para a 

difusão do conhecimento na sociedade (SANTOS, 2012).  

Sendo assim, filmagens de entrevistas e depoimentos de familiares de potenciais 

doadores e de profissionais que atuam no processo de órgão e tecidos para transplante, podem 

ser utilizadas como estratégia de educação, pois possibilitam a discussão de pontos que 

ressaltam a relevância do entendimento social sobre a doação. 

 

 

4.2.4.2 Levar os familiares dos potenciais doadores a entenderem o processo 

 

Quando foi estimulado o sentido da audição, o grupo chegou à reflexão de que se deve 

levar os familiares dos potenciais doadores a entenderem o processo de doação.  

“E por fim... Eu fiz um desenho aqui é um monitor cardíaco e tem dois familiares aqui 
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olhando pro monitor. Então até a pessoa entender que aquele paciente faleceu... esse é o 

grande desafio...”. 

Uma vez que a doação no Brasil depende exclusivamente da vontade da família, 

campanhas que atuem sobre o esclarecimento da população, sobre o conceito de morte 

encefálica e especialmente que incentivem as pessoas a manifestar o desejo de ser doador e 

discutir sua decisão com a família parece ser uma estratégia importante para amenizar este 

problema (TRAIBER, 2006). 

A educação em saúde relacionada ao processo de doação de órgãos na sociedade 

brasileira, precisa trilhar um caminho de modo que não pairem duvidas acerca da idoneidade e 

clareza como ele ocorre. 

A educação, tanto pública quanto profissional, é essencial, pois nesta área, a 

participação dos profissionais de saúde e da sociedade é fator determinante dos programas de 

transplante. Entre essas medidas educacionais destacam-se: a) educação para estudantes da área 

de saúde (com curso específico de transplantes no currículo); b) educação para profissionais de 

saúde (encontros regulares com intensivistas e a realização de cursos de educação médica 

continuada); c) educação para a mídia e d) educação para a população. Também é medida 

importante a realização de palestras e debates nas escolas, clubes de serviços, universidades, 

sindicatos; os programas comunitários, religiosos e médicos; a formação de coordenadores 

educacionais, geralmente profissionais de saúde, estudantes universitários, voluntários que 

atuarão como formadores de opinião na área de doação e transplante, e participação de palestras 

e debates (FURLAN, 2010). 

Com isso, percebe-se que a educação das equipes que trabalham na doação de órgãos e 

tecidos ao transplante e da população, de modo geral, é fundamental para impulsionar a 

participação de todos nesse processo, sendo um dos fatores determinantes para o sucesso dos 

programas de transplantes (MORAIS, 2014).  

Se pode enfim chegar ao entendimento de que para que ocorra uma mudança dos pontos 

de vista existentes acerca do processo de doação de órgãos e tecidos ao transplante e que vem 

impedindo o crescimento desse setor da saúde, é importante intensificar a educação da equipe 

de saúde e da população buscando levar, em especial, os familiares dos potenciais doadores a 

entenderem esse processo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dessa pesquisa, foi possível chegar à compreensão de uma série de fatores que 

influenciam o trabalho dos profissionais que atuam no processo de doação ao transplante de 

órgãos e tecidos. 

Ao investigar as falas dos trabalhadores envolvidos no processo da doação de órgãos ao 

transplante foi possível enxergar de uma forma mais ampla o modo como esses profissionais 

compreendem sua prática no dia-a-dia de trabalho, bem como, algumas das estratégias 

utilizadas por estes na luta para realizarem suas tarefas cotidianas no processo de doação ao 

transplante de órgãos no hospital. 

Devido a singularidade e complexidade das tarefas exercidas, estes profissionais se 

tornam mais vulneráveis aos diversos desafios a que são submetidos, necessitando então de que 

seja levada em consideração a relevância das atividades exercidas por estes e a necessidade da 

multiplicação de estratégias para promover a melhoria do processo de doação ao transplante. 

Por meio da realização desse estudo foi possível responder a algumas questões que 

nortearam as etapas da pesquisa. Sendo então possível compreender como os enfermeiros de 

hospital geral de referência para OPO percebem o processo de trabalho na doação e transplantes 

de órgãos, além das dimensões do trabalho da equipe de saúde no processo de doação de órgãos 

e tecidos no âmbito de um hospital geral de referência para OPO. 

A partir disso, foi possível conseguir alcançar a meta estabelecida no objeto geral da 

pesquisa, que foi investigar as dimensões do trabalho no processo de doação de órgãos e tecidos 

no âmbito de um hospital geral de referência para OPO. Esse objetivo foi alcançado através do 

depoimento dos enfermeiros, das dimensões presentes no processo de trabalho de doação de 

órgão e tecidos no âmbito hospitalar, entre outros aspectos e ainda por meio da revisão de 

literatura e analise e discussão dos dados da pesquisa discutindo o processo de trabalho na 

doação e transplantes de órgãos com os trabalhadores. Também foi possível identificar as 

seguintes dimensões presentes no processo de trabalho (transformadas em categorias de análise) 

de doação de órgão e tecidos no âmbito hospitalar: Trabalho em equipe; Lidar com Emoções; 

Educação continuada; Orientação familiar. Essas dimensões foram transformadas em 

categorias de análise que possibilitaram inúmeras reflexões e discussões a respeito dessas 

dimensões. 

Percebeu-se,com isso, que a imprevisibilidade pode ser um fator limitante do êxito na 
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doação e no transplante de órgãos. Por isso, no que diz respeito a doação e aos transplantes de 

órgãos,acolher bem os usuários, e as famílias que encontram-se num momento muito difícil de 

suas vidas, torna-se preponderante para um cuidado humanizado. 

No momento em que estiverem atuando no processo de doação de órgãos no hospital, 

os profissionais de saúde precisam atentar para a forma que é realizado o contato com os 

familiares de potenciais doadores, para demonstrar segurança e estabelecer laços de confiança 

mutua alicerçada pela humildade e valorização do outro. Nisso, mesmo com todas as 

dificuldades pelas cotidianas, os profissionais e familiares mantém acesa a esperança na 

resolução final das situações. Essa esperança é citada no transcorrer da oficina como motivadora 

para a continuação de tarefas e superação de barreiras e dificuldades. 

A elucidação de elementos motivadores no processo de doação de órgãos no hospital 

deve permear o processo de trabalho. Entretanto, existe sempre uma aflição nos profissionais e 

familiares causadas pela angustia que emerge do processo. Que pode ser superada pelo 

contentamento que vem ao se dar conta de que ouve êxito na doação. 

É possível então chegar à compreensão de que é necessária a ampliação do entendimento 

sobre o processo de doação ao transplante de órgãos e tecidos para que, com isso, seja 

aumentada a taxa de aceitação familiar.  Pode-se destacar então que, para isso, devem ocorrer: 

a oportunidade de aplicar novos conhecimentos, aprender a trabalhar em equipe, 

enriquecimento da aprendizagem por meio de mobilização de recursos internos, entendimento 

da necessidade da diversificação da atuação nos cenários onde são desenvolvidas as práticas 

laborais. 

Pode-se dizer que entrevistas e filmagens de depoimentos de familiares de potenciais 

doadores e de profissionais que atuam no processo de órgão e tecidos para transplante, também 

podem ser utilizadas como estratégia de educação, pois possibilitam a discussão de pontos que 

ressaltam a relevância do entendimento social sobre a doação.Se pode também, chegar ao 

entendimento de que para que ocorra uma mudança dos pontos de vista existentes acerca do 

processo de doação de órgãos e tecidos ao transplante e que vem impedindo o crescimento desse 

setor da saúde, é importante intensificar a educação da equipe de saúde e da população buscando 

levar, em especial, os familiares dos potenciais doadores a entenderem esse processo. 

Sendo possível também analisar a dimensão imaginativa dos profissionais que atuam no 

processo de doação ao transplante no âmbito hospitalar sobre o seu processo de trabalho, 

entendendo diversos aspectos. 
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Nisso, se compreende que os profissionais de doação e transplantes de órgãos enxergam 

a relevância das suas atividades, principalmente, os elementos que potencializam sua motivação 

no cotidiano de trabalho. Esses profissionais devem ainda utilizar a sensibilidade como 

ferramenta para transpor os possíveis obstáculos que possam surgir em decorrência das ações 

que precisam tomar em seu cotidiano. 

Portanto, os membros das equipes de doação até o transplante de órgãos, carregam 

consigo grandes responsabilidades. Dentre elas, a de promover a melhoria do processo de 

doação ao transplante por meio da elaboração de estratégias cada vez mais sofisticadas para 

alcançar a doação.  

O processo de trabalho em doação e transplante de órgãos exige a realização de tarefas 

que demandam uma atenção muito grande por parte dos profissionais que atuam nesse setor da 

saúde, principalmente devido alta carga burocrática envolvida, exigindo uma tomada de decisão 

precisa e eficaz para que as doações não fiquem comprometidas. E é justamente pela dureza 

(física e mental) do trabalho e das atividades executadas na doação e transplantes de órgãos, 

que se optou por utilizar um método que tem como base a criatividade na produção de dados, a 

fim de trazer a tona nos discursos dos participantes, falas que poderiam não serem ditas, o que 

permitiu ao estudo lograr êxito. 

 Assim, identificamos que no cotidiano do processo de trabalho dos profissionais 

que atuam no processo de doação de órgãos e tecidos para o transplante, ocorrem momentos de 

sobrecarga que promovem, constantemente, fadiga corpórea e estresse emocional. Além disso, 

no trabalho na equipe OPO, também é possível vivenciar muitas situações em que se torna 

necessária a reação rápida e tomada de decisões que implicam em grande responsabilidade para 

estes. 

Diante de todos esses fatores, torna-se possível destacar a importância do estudo desta 

temática do processo de trabalho dos profissionais que atuam na doação e transplantes de órgãos 

e tecidos. Esperando ainda que outros estudos possam ser realizados a fim de promover o 

aumento do conhecimento existente a respeito desse assunto. 

Os membros das equipes de doação até o transplante de órgãos carregam consigo 

grandes responsabilidades. Dentre elas, a de promover a melhoria do processo de doação ao 

transplante por meio da elaboração de estratégias cada vez mais sofisticadas para alcançar a 

doação. Contudo, é necessária a ampliação do entendimento sobre o processo de doação ao 

transplante de órgãos e tecidos visando aumentar a taxa de aceitação familiar.   
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            Recomenda-se que os profissionais que trabalham com doação de órgãos 

utilizem a sensibilidade como ferramenta para transpor os possíveis obstáculos cotidianos e 

tenham o devido apoio institucional para que possam lidar com suas emoções contraditórias. 

Aponta-se como limitação do estudo, o fato de no processo de produção de dados da 

pesquisa, dificuldades que antecederam o início do Grupo Pesquisador como, por exemplo, a 

falta de apoio da secretaria de saúde do município, o descumprimento de algumas combinações 

por parte da OPO local e o atraso de duas horas na chegada dos participantes no local 

previamente definido para encontro. Também se pode apontar que, dos 14 convidados das 

diversas categorias profissionais que atuam no processo de doação ao transplante no cenário 

em questão, apenas 08 enfermeiros participaram. 
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Identificação da Etapa Início (dd/mm/aaaa) 
Término 

(dd/mm/aaaa) 

 

Definição do objeto, referencial teórico e 

metodologia 
10/06/2014 31/10/2014 

Envio ao Comitê de Ética 30/06/2014 31/10/2014 

Coleta de dados 03/11/2014 27/02/2015 

Análise dos dados 02/03/2015 30/10/2015 

Qualificação 01/07/2015 30/09/2015 

Defesa 09/12/2015 09/12/2015 

Publicação 02/03/2015 30/04/2015 

Publicação 01/12/2015 18/12/2015 
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Dados de identificação 
Título do Projeto:Saúde Mental dos Trabalhadores Envolvidos no Processo Doação/Transplante e as 

Medidas de Promoção a Saúde. 

Pesquisador Responsável:Thiago Nogueira Silva e Cláudia Mara de Melo Tavares (orientadora) 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 981089123  

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. _________________________ 

            O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa “Saúde Mental dos Trabalhadores 

Envolvidos no Processo Doação/Transplante e as Medidas de Promoção a Saúde” de 

responsabilidade do pesquisadorThiago Nogueira Silva. Sua participação não é obrigatória e a qualquer 

momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a Unidade de Origem.  

O objetivo geral deste estudo é investigar a saúde mental dos trabalhadores envolvidos no 

processo doação/transplante e as medidas de promoção à saúde. Sendo os objetivos 

específicosRelacionar as condições de trabalho da equipe envolvida no processo doação/transplante e a 

saúde mental dos trabalhadores deste setor; Conhecer a relação entre trabalho saúde e condições de vida; 

Apontar estratégias de promoção à saúde mental da equipe envolvida no processo doação/transplante.  

Para coleta de dados envolverão os seguintes instrumentos: questionário de caracterização 

socioeconômica e roteiro de entrevista semi-estruturado. 

As falas serão gravadas através de MP3, e serão transcritas e digitadas, posteriormente serão 

devolvidas aos sujeitos participantes, para que eles confirmem a transcrição. A identidade dos 

entrevistados será de total sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos.  

Em caso de dúvida em alguma pergunta da entrevista o voluntário poderá solicitar para que o 

entrevistador repita ou explique melhor a mesma.  

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este consentimento 

pode ser retirado a qualquer tempo.  

As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso a elas, o 

que garante a privacidade dos voluntários da pesquisa. 

A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

________________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

 

APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

Quadro 2: Síntese das falas dos participantes na dinâmica de apresentação. 

Caracteriz

ação 

Categoria 

N

º 

Sujeito Sentido Temático Sentido Simbólico 

 Percepção da 

relevância das 

atividades 

exercidas pelos 

profissionais  

Desafios do serviço 

 

Estratégias  

1 Huma-

nização 

O amor nasce 

através da dor do 

sacrifício de 

alguém que se 

doou para que 

outros tivessem 

vida... E a 

humanização pode 

ser considerada um 

ato de amor. 

 

O ponto 

fundamental é a 

humanização! Ela 

deve estar presente na 

doação que é um 

momento difícil na 

família. Para o 

receptor traz grande 

alegria, mas para a do 

doador traz grande 

tristeza. 

É preciso 

convencer os 

familiares da 

necessidade da 

doação. 

Amor. 

2 Doe-se A doação é a 

oportunidade de 

dar continuidade a 

vida. Esse processo 

é cíclico e não vai 

além de só doar 

órgãos, mas  també

m se refere a 

oportunidade de 

doar de si. 

  Oportu-nidade. 

3 Assistê

ncia 

Existe um 

envolvimento 

direto ou indireto 

dos profissionais na 

doação devido ao 

acompanhamento 

continuo, o que traz 

grande angústia.  

  Envol-vimento. 

4 3ª 

Esperan

ça 

Existe esperança no 

processo de 

doação... Mesmo 

na dor a 

esperança... 

 O incentivo à 

doação tem 

início na 

comunicação 

aos familiares da 

intenção de doar 

e apartir desse 

momento se 

Esperança. 
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começa a formar 

multiplicadores..

. 

5 1ª 

Esperan

ça 

 Necessidade de 

acolhimento e cuidado 

da família quando 

falece alguém por 

morte encefálica.  

As tarefas 

devem ser feitas 

com amor no 

processo de 

doação para  

atingir os 

objetivos ... 

Acolhimento, amor. 

6 Vida  Profissionais envolvid

os no processo ficam 

diate de: emoção e 

razão. 

 Emoção e razão. 

7 2ª 

Esperan

ça 

 No trabalho em 

doação a dedicação do 

profissional pode ser 

atribuída a esperança 

de promover a vida, 

mesmo aqueles que 

não estão diretamente 

no processo, mas que 

pode estar na 

observação do antes e 

depois,  ou no 

acolhimento. 

 Dedicação e 

acolhimento. 

8 Trabalh

o e 

Dedica

ção 

  Na doação de 

órgãos a 

união  e o 

agir em 

grupo  de 

maneira 

organiza-da e 

com 

responsabilidade

. 

União. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E 

 

Quadro 3: Falas dos participantes na dinâmica dos sentidos. 

 Tabela de categorização das falas dos participantes 

Caracteri-

zação 

Categoria 

N

º 

Sujeito Sentido Temático Sentido 

Simbólico 

 
Tato Visão Paladar Audição 

1 Doe-se No sentido do 

tato eu fiz aqui 

uma 

mãozinha...  E

u fiz como se 

fosse o 

primeiro 

contato que 

teríamos... 

Como a 

família se 

sente por não 

conhecer, não 

saber como é 

que funciona o 

processo, então 

pra ele é 

mesmo como 

se ele fosse 

cego e não tem 

noção 

nenhuma de 

como funciona 

o processo de 

doação de 

captação de 

órgãos  

Eu 

escolhi   uma  arv

orezinha bem 

pequenininha e as 

sementes sendo 

regadas e 

acrescentando... E 

o processo 

realmente começa 

pequeno mesmo 

como é semente e 

a gente vai 

crescer e 

realmente 

conseguir um 

objetivo maior 

por exemplo que 

é uma captação e 

doação de 

órgãos... 

 

No terceiro... 

Desenhei a carinha 

de uma pessoa 

mais azeda de 

repente um pouco 

mais arrogante e 

coloquei uma outra 

um pouco mais 

sorridente. Então a 

forma como você 

se apresenta para o 

familiar, por 

exemplo, uma 

forma de repente 

não tão arrogante, 

ou azedo, ou áspera 

como as frutinhas 

que eu provei, e 

isso pode 

comprometer todo 

o processo de 

captação de 

doação. Ai eu botei 

a carinha sorridente 

e isso tudo engloba, 

como já foi falado, 

a humanização em 

todo processo de 

doação. 

 Tato: 

primeiro 

contato. 

 

Visão: 

Processo de 

crescimento 

 

Paladar: 

Sorriso 

 

 

2 Assis-

tência 

Quando eu 

palpei o 

objeto, pareceu 

um brinquedo 

e me lembrou 

bastante 

criança, e 

existem 

crianças que 

desde recém 

 A questão de 

experimentar tem o 

lado doce e o lado 

amargo da vida e 

eu enxergo as 

pessoas que em 

determinados 

momentos da 

vida tem a ação de 

doar. Mas também 

Todos 

pra mim 

chegam 

num 

sentido 

só o que 

é o 

sentido 

da vida. 

Tato: 

Criança 

difícil e 

complicado 

de trabalhar. 

 

Paladar: 

Ação. 
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nascidos ou até 

com uma certa 

idade como a 

gente já 

trabalhou aqui 

na cidade que a 

gente 

acompanhou 

na unidade 

materno 

infantil que é 

um pouco mais 

difícil e 

complicado de 

trabalhar. 

 

as pessoas que tem 

a possibilidade de 

ajudar o próximo 

através da 

doação mas não 

ajudam. 

 

Audição: 

Vida. 

3 Humani

-zação 

Objeto que eu 

palpei foi um 

pente... Eu 

desenhei aqui 

essa 

menininha... e 

quando agente 

penteia os 

nossos cabelos 

está alinhando 

os fios. E para 

que o processo 

de doação 

ocorra com 

sucesso precisa 

de alinhamento 

de todos os 

colegas do 

hospital de 

todos os 

setores. 

O objeto que eu 

olhei foi o sofá. E 

o sofá nos lembra 

do quê?   E eu 

coloquei aqui do 

outro lado do sofá 

que seria a pessoa 

sentada, mas não 

no sentido do 

móvel depois do 

sofá no sentido da 

espera de você 

acolher. Eu 

coloquei também 

o sol... Então o 

sol é vida saúde e 

paz e alegria 

claridade. Ele tem 

o poder de 

transformar e de 

tornar 

transparente. 

E na hora do 

paladar eu 

coloquei a 

língua.  Porque 

você tem que ter 

cuidado com que 

você fala,  as suas 

palavras no 

momento da 

doação de órgãos 

no hospital... 

Quando você faz 

abordagem familiar 

é um momento de 

dor é o momento 

de sensibilidade 

então você tem que 

sempre que se 

colocar no lugar do 

outro porque a 

língua ela tanto 

pode abençoar 

como ela pode 

prejudicar também 

todo o processo de 

doação. 

E 

o coraçã

o que eu 

coloquei 

aqui fala 

do 

coração 

da minha 

colega. E 

coloquei 

aqui essa 

água 

porque a 

água nos 

lembra a 

humildad

e então 

vocês 

que 

fazem 

parte 

desse 

processo 

você só 

está 

nisso 

porque 

vocês 

são 

pessoas 

humildes 

são 

Tato: 

Parceria. 

 

Visão: 

Acolher e 

transformaç

ão. 

 

Paladar: 

Sensibili-

dade. 

 

Audição: 

Humilda-

de, valoriza-

ção, 

esperança. 
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pessoas 

que sabe 

valorizar 

o outro. 

E eu 

coloquei 

aqui o 

verde da 

esperanç

a... 

 

4 2ª 

Esperan

-ça 

Eu desenhei 

um paciente na 

maca com um 

profissional do 

lado que 

muitas vezes 

não sabe o que 

fazer com esse 

paciente... 

Então foi essa 

sensação que 

tive  com os 

olhos 

vendados.  Eu 

não sabia o 

que viria pela 

frente e por 

mais que eu 

conheça você 

soubesse que 

você não ia 

fazer 

nada qualquer 

coisa pode 

acontecer.  

Eu escolhi um o 

cubo mágico, e 

desenhei um arco 

íris depois. Então 

eu coloquei o 

cacto porque é 

uma coisa que 

muita gente não 

sabe a 

importância só 

sabe que é 

espinhoso e que 

não se pode 

encostar.  E a 

questão da 

ventania por não 

se saber como 

montar o cubo 

mágico e a 

questão do arco 

íris porque no 

final do processo 

seria a beleza que 

acontece no final. 

Então, o que eu fiz, 

eu desenhei como 

se fosse uma praia 

com o entardecer 

no final do dia que 

pra mim a cena 

mais bonita que 

tem no mar.  Daí a 

parte do ácido eu 

associei como se 

fosse a parte da 

agitação  e das 

dificuldades que a 

gente tem no 

processo. E o doce 

no final eu 

desenhei como se 

fosse um tesouro 

no final no fundo 

do mar que seria o 

sucesso no 

processo de 

doação. 

 

Por 

último... 

Eu fiz 

um nasce

r do sol 

que é 

sempre o 

nascer de 

uma 

nova 

vida e 

vários 

corações 

que 

seriam 

renascer 

de várias 

vidas 

seria usar 

o 

processo 

de 

doação 

com o 

nascimen

to de 

novas 

vidas. 

 

Tato: 

Desconhe-

cimento. 

 

Visão: 

Beleza. 

 

Paladar: 

Dificulda-

des e 

sucesso. 

 

Audição: 

Nascimen-

to. 

5 Trabalh

o e 

Dedica

ção 

Deu pra 

identificar 

imediatamente 

que eu peguei 

um óculos... E 

eu pensei em 

ampliar a 

visão.  Então 

Eu comecei a 

olhar pra areia eu 

comecei a 

visualizar e 

comecei a pensar 

que a areia 

sozinha, ela mais 

incomoda né... 

Já no paladar, eu 

pensei que pela 

boca pode entrar o 

doce e sair o 

amargo. E 

pensando em 

doação eu 

pensei no sentido 

E, ao ouvir o 

coração da 

minha 

colega eu só 

pude pensar na 

emoção que 

você 

sente.  Por que 

Tato: 

Ampli

ar a 

visão, 

trabal

ho em 

equip

e. 
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dentro desse 

tema na minha 

área onde é 

muito 

importante me

u trabalho em 

conjunto,  eu 

mesma preciso 

ampliar minha 

visão com 

relação ao 

processo. 

Mas em união, se 

você juntar você 

consegue 

construir... Então 

assim areia eu 

pensei em 

construção na 

edificação. 

de que no falar a 

educação 

continuada ela 

acaba saindo 

através do diálogo 

da conversa de uma 

orientação ela vai 

sair pela boca 

também, então nós 

temos que pensar 

no que sai.  

é vida, e a vida 

ela começa e 

quando ela 

cessa também 

cessa o som.  E 

a doação de 

órgãos ela te 

da uma 

utilidade e ela 

é o melhor 

processo que 

tem dentro do 

hospital.  

 

Visão: 

Const

ru-ção 

 

Palad

ar: 

Educa

ção 

contin

uada 

 

Audiç

ão: 

Emoç

ão 

6 Vida Meu primeiro 

desenho eu 

acabei 

desenhando 

uma coisa que 

eu não quero 

falar sobre 

ela...  

 

No segundo 

desenho,   eu 

prestei atenção no 

globo.  Porque no 

mundo inteiro 

existem pessoas e 

eu fiz o desenho 

sozinho de 

pessoas que 

estavam 

legais pessoas 

tristes pessoas 

tristes pessoas 

felizes. 

No terceiro, 

que foi a do 

paladar,  ao  sabore

ar tangerina eu 

senti alegria e eu 

pensei em 

alegria.  Então, é 

como se 

fosse alguém que 

recebeu uma boa 

notícia alguém que 

recebeu 

esperança de um 

órgão que iria vir. 

 

No quarto ao 

escutar o 

coração dá pra 

colega eu ouvi 

o coração 

dela eu senti 

como se fosse 

uma vida e 

uma 

esperança e 

aqueles que eu 

desenhei um 

coração de 

uma pessoa 

muito feliz. 

Tato:? 

 

Visão: 

Globa

liza-

ção 

 

Palad

ar: 

Algria 

e 

espera

nça. 

 

Audiç

ão: 

Esper

ança. 

7 3ª 

Esperan

ça 

Recebi um 

cubo 

mágico. Sensa

ção que eu tive 

num primeiro 

momento foi 

de uma 

angustia 

extrema... E 

quando eu 

comecei a 

mexer eu vi 

um 

círculo porque 

 Em relação ao 

paladar e o 

processo todo no 

hospital ele tem 

sempre esse 

momento né da 

esperança... Porque 

você tá diante de 

um ser que está 

dando vida para 

outro. Mas também 

tem a angustiada de 

quem tá 

trabalhando, a 

E deixa eu 

falar do 

coração do 

colega e eu 

entendi que o 

coração dele 

bate muito 

forte eu acho 

que ele está 

sempre 

ajudando no 

processo ele 

tem direito no 

processo e 

Tato: 

Angus

tia. 

 

Visão:

? 

 

Palad

ar: 

Vida e 

angust

ia. 
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você vai 

mexendo e vai 

girando... 

Entendi que é 

um círculo que 

o processo é 

um 

círculo... Eu 

entendi que o 

paciente ele sai 

da sociedade e 

o processo faz 

com que ele 

volte para a 

sociedade. 

angústia da família 

que tá esperando 

em outro local, a 

angústia da família 

que tá esperando 

uma notícia da 

morte e da 

doação... E eu acho 

que o sentimento 

que define o 

paladar. 

sempre tá 

disposto então 

é uma pessoa 

muito 

abençoada que 

tem um brilho 

e eu acho que 

o coração com 

brilho e ele 

traz 

tranquilidade 

satisfação. 

Audiç

ão: 

Ajuda

r, 

Dispo

si-ção, 

tranqu

ili-

dade e 

satisfa

ção. 

8 1ª 

Esperan

ça 

Eu desenhei 

um caminho de 

forma que esse 

caminho eu 

não pudesse 

ver o que 

vinha depois 

né. E no 

processo de 

doação eu acho 

que se encaixa 

porque as 

pessoas não 

sabem que 

pode acontecer 

alguma coisa 

pode atrapalhar 

pessoas podem 

se perder então 

é um caminho 

que a gente 

não sabe muita 

das vezes o 

que vai 

acontecer. 

Na segunda 

atividade que foi 

olhar o objeto, eu 

escolhi a pedra 

porque eu acho 

que a pedra 

representa muito 

esse processo que 

a gente faz. Eu 

acho que o que a 

gente tem que 

fazer pular todos 

os obstáculos 

tanto da parte 

técnica quanto da 

arte prática de 

divulgação do 

manejo do 

paciente.  

E na comida eu 

peguei uma balinha 

que começa azeda 

e termina 

doce. Então eu 

desenhei duas 

carinhas, uma 

carinha mais triste 

outra carinha mais 

alegre e essas duas 

carinhas que 

representam muitas 

coisas nesse 

processo desde 

uma família mais 

triste até uma só 

vida pra ficar mais 

alegre no final das 

contas né. 

E por fim... Eu 

fiz um desenho 

aqui é um 

monitor 

cardíaco e tem 

dois familiares 

aqui olhando 

pro monitor. 

Então até a 

pessoa 

entender que 

aquele paciente 

faleceu... esse 

é o grande 

desafio...  

Tato: 

Desco

nhe-

cimen

to. 

 

Visão: 

Perce

ve-

rança. 

 

Palad

ar: 

Triste

za e 

alegri

a. 

 

Audiç

ão: 

Desafi

o. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE F 

 

Quadro 4: Síntese de categorização das falas dos participantes na dinâmica dos sentidos 

Caracterizaç

ão 

Categoria 

Nº Sujeito Sentido Temático Sentido 

Simbólico 

 
Tato Visão Paladar Audição 

1 Doe-se A apresentação 

do profissional 

a família deve 

se dar de forma 

propicia, já 

que se trata de 

um momento 

doloroso, e 

muitas famílias 

não possuem 

conhecimento 

com relação a 

doação de 

órgãos.  

E necessário a 

ampliação da 

visão da 

sociedade diante 

do que 

realmente é a 

doação de 

órgãos. Mesmo 

que tal ação 

demore em 

surtir o efeito 

esperado. 

A abordagem feita ao 

familiar que se da no 

inicio do processo de 

doação é importante, 

já que o acolhimento 

no primeiro contato se 

torna primordial para 

o sucesso da proposta 

da equipe.  

 Tato: 

primeiro 

contato. 

Visão: 

Processo 

de 

cresciment

o 

Paladar: 

Sorriso 

 

 

2 Assis-

tência 

Processo de 

doação de 

órgãos, 

especialmente 

quando se trata 

de crianças, 

possui grandes 

desafios a 

serem 

vencidos. 

Promovendo, 

não só na 

família, mais 

também a 

equipe, uma 

maior 

comoção no 

desenvolvimen

to das ações 

necessárias.  

 É necessária uma 

atuação eficaz da 

equipe diante da 

família para o 

esclarecimento da 

importância da doação 

dos órgãos  

 

Todo o 

esforço 

desencade

ado 

promove 

benefícios 

para a 

equipe e 

para os 

familiares 

que podem 

ser 

observado

s na 

transforma

ção da 

qualidade 

de vida do 

paciente 

transplanta

do. 

Tato:Crian

ça difícil e 

complicad

o de 

trabalhar. 

Paladar: 

Ação. 

Audição: 

Vida. 

3 Humani

-zação 

O trabalho 

deve ser 

realizado em 

união para que 

o objetivo 

Fazer uso em 

todo o processo 

da doação e 

captação de 

órgãos das 

A postura profissional 

pode fazer toda a 

diferença no processo 

de captação dos 

órgãos (“ética”). 

É trabalhar 

de forma 

digna em 

prol de 

outras 

Tato: 

Parceria. 

Visão: 

Acolher e 
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proposto seja 

alcançado  

 

 

politicas de 

humanização. 

vidas, 

valorizand

o cada 

pessoa em 

todas as 

formas 

desde a 

concepção 

até a 

morte. 

 

transforma

ção. 

Paladar: 

Sensibili-

dade. 

Audição: 

Humilda-

de, 

valoriza-

ção, 

esperança. 

4 2ª 

Esperan

-ça 

Cada protocolo 

aberto tem 

uma 

finalidade, mas 

trás uma 

consternação 

nos 

profissionais 

devido aos 

desafios 

encontrados no 

decorrer do 

processo.  

 

Mesmo sendo 

árduo, o 

processo de 

captação de 

órgão, promove 

sempre um gozo 

ao fim da 

doação. 

Diante de toda a 

problemática gerada 

no cotidiano dos 

trabalhadores que 

atuam na doação de 

órgão, a um 

contentamento no fim 

do processo. 

O 

processo 

de doação 

concede 

ao 

receptor 

uma nova 

oportunida

de de 

viver. 

 

 

Tato: 

Desconhe-

cimento. 

Visão: 

Beleza. 

Paladar: 

Dificulda-

des e 

sucesso. 

Audição: 

Nascimen-

to. 

5 Trabalh

o e 

Dedica

ção 

É necessária a 

aplicação da 

educação 

continuada 

para a 

construção e 

adequação do 

conhecimento 

da equipe que 

trabalha com 

doação de 

órgãos. 

Para se atingir 

metas é preciso 

uma união de 

todos os 

integrantes da 

equipe em proou 

da consolidação 

do processo de 

captação de 

órgãos.  

 

O processo de 

aprendizado deve ser 

constante buscando 

sempre o 

aperfeiçoamento 

principalmente na 

abordagem familiar. 

A 

motivação 

para 

trabalhar 

na doação 

de órgãos 

reside na 

sensação 

de estar 

realizando 

uma 

atividade 

de grande 

relevância 

para saúde 

de muitas 

pessoas. 

 

 

Tato: 

Ampliar a 

visão, 

trabalho 

em equipe. 

Visão: 

Constru-

ção 

Paladar: 

Educação 

continuada 

Audição: 

Emoção 
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6 Vida  O processo de 

doação de 

órgãos ao 

transplante pode 

ser considerado 

como uma ajuda 

mutua, trazendo 

satisfação tanto 

a equipe quanto 

as famílias. 

Mesmo diante de 

tantas adversidades no 

desempenhar das 

atividades para a 

captação dos órgãos a 

uma satisfação quanto 

ao transplante 

realizado. 

A doação 

de órgãos 

traz como 

retorno 

positivo a 

possibilida

de de uma 

vida com 

maior 

qualidade 

e 

perspectiv

a.  

Visão: 

Globaliza-

ção 

Paladar: 

Algria e 

esperança. 

Audição: 

Esperança. 

7 3ª 

Esperan

ça 

A necessidade 

de atuar, 

levando a 

sociedade ao 

entendimento 

acerca da 

relevância de 

ser doador e a 

respeito dos 

beneficio que a 

doação trás 

para a 

população. 

 

 

 

 Todo o processo traz 

certa aflição diante 

dos conflitos em torno 

do familiar do doador 

e do receptor. 

O 

comprome

timento e 

empenho 

da equipe 

e de cada 

um 

individual

mente 

facilita o 

processo 

do 

trabalho.  

 

Tato: 

Angustia. 

Paladar: 

Vida e 

angustia. 

Audição: 

Ajudar, 

Disposi-

ção, 

tranquili-

dade e 

satisfação. 

8 1ª 

Esperan

ça 

O processo de 

doação 

apresenta certa 

imprevisibilida

de no que 

tange a 

ocorrência de 

situações 

inesperadas 

que podem 

atrapalhar a 

captação de 

órgãos. 

As dificuldades 

encontradas nos 

fechamentos de 

protocolos são 

muitas, tornando 

incerta a 

captação dos 

órgãos. 

O processo de doação 

e captação de órgãos 

ao transplante possui 

dois extremos: a dor 

da família em luto, e o 

jubilo da família do 

receptor.  

Um 

grande 

obstáculo 

enfrentado 

pelos 

profission

ais na 

doação de 

órgãos é 

levar os 

familiares 

dos 

doadores a 

entender o 

protocolo 

de morte 

encefálica. 

 

Tato: 

Desconhe-

cimento. 

Visão:Perc

eve-rança. 

Paladar: 

Tristeza e 

alegria. 

Audição: 

Desafio. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO A 
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