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Introdução: No Brasil, os transplantes de órgãos sólidos tiveram seu início na década de 60.
Primeiramente considerados como procedimentos clínicos experimentais, posteriormente
como “métodos terapêuticos de comprovada eficácia para tratamento de inúmeras doenças de
caráter progressivo e fatal”, influenciando tanto na qualidade, quanto na melhoria da
perspectiva de tempo de vida dos doentes, possibilitando o convívio social e o desempenho de
atividades profissionais (BACCHELLA & OLIVEIRA, 2006, p. 123). Dados fornecidos pelo
Ministério da Saúde, indicam que foram realizados 15.855 transplantes em 2007, com
aproximadamente 66.558 mil pessoas aguardando transplantes no país (BRASIL, 2007). No
primeiro semestre de 2008 a fila de espera encontrava-se com aproximadamente 68.906
pessoas, com a incidência de 34.247 transplantes de rim; 24.693 de córnea e 6.425 de fígado
(MARINHO, 2006). Entende-se que a constituição de uma Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) é uma possibilidade de
aperfeiçoar e contribuir para um efetivo processo de doação e transplante de órgãos.
Objetivo: Conhecer a percepção dos trabalhadores de saúde de um Hospital Universitário
(HU) acerca da implantação de uma CIHDOTT. Metodologia: Utilizou-se uma abordagem
qualitativa3. Os trabalhadores da saúde que constituíram os sujeitos foram três médicos, duas
enfermeiras e uma psicóloga, selecionados a partir de alguns critérios: estar ou já ter sido
envolvido numa CIHDOTT. Obteve-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa na Área
da Saúde - CEPAS da FURG sob o parecer nº. 70/2008. A coleta de dados foi realizada
através de entrevistas composta por questões abertas a fim de obter o relato das vivências dos
trabalhadores, possibilitando a interpretação dos sentidos e os significados das falas. A análise
dos dados foi realizada a partir da sua organização e da extração do seu significado na
pesquisa (POLIT; BECK & HUNGLER, 2004). Resultados e Discussão: As categorias de
análise foram: antecedentes da construção de uma CIHDOTT no HU; dificuldades e
necessidades evidenciadas para implementá-la e vantagens e/ou contribuições da implantação
da comissão. Na categoria antecedentes da construção de uma CIHDOTT, ficou evidenciado
uma tentativa anterior de implantação pela mobilização de alguns trabalhadores da saúde que
desenvolveram reuniões e cursos de capacitação para o processo. As dificuldades e
necessidades evidenciadas para implementar uma CIHDOTT estão relacionadas a recursos
materiais e humanos, a não destinação de carga horária de trabalho e remuneração para os
constituintes da comissão, a indisponibilidade para a aquisição de equipamentos e de uma
estrutura física adequada. Algumas das vantagens da existência da CIHDOTT referem-se
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tanto aos usuários que necessitam de um transplante para sobreviver, quanto para a própria
instituição, na medida em que contribui para aporte de recursos financeiros e atua como
laboratório no processo de formação dos acadêmicos da área da saúde, uma vez que no país,
são raras as universidades que possuem conteúdos específicos de transplante de órgãos em
seus currículos. Considerações Finais: Há a necessidade de uma reflexão e problematização
por parte dos educadores da área da saúde quanto à inserção desta temática em seus
currículos, a fim de formar profissionais com competência técnica e ética desde a abordagem
de um possível doador até a concretização do transplante. Ações de sensibilização e
conscientização de toda a sociedade, em especial dos trabalhadores da saúde, deve ser
iniciada. A constituição de uma CIHDOTT se faz necessária, tanto para favorecer o processo
de identificação de possíveis doadores para doação de órgãos, para implementar protocolos
para realização de testes diagnósticos, comprovar a existência de morte encefálica e notificá-
la, quanto para sensibilizar a família, reduzindo possíveis obstáculos para a efetivação de
transplantes no Brasil.
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