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DESCRIÇÃO:

A prática profissional na área de Captação de Órgãos se depara com desafios

diários e infinitos.  Para ocorrer uma doação de órgãos é necessário um doador e uma

família que a autorize. E na maioria das vezes esse doador é falecido. Eis que lidar com

a morte não é algo simples, parece técnico somente pois, aquele corpo encerrara suas

funções e a vida ali está finita. Quando a morte que ocorre é a encefálica (cerebral), o

dilema  entre  o  corpo  estar  vivo,  mas  o  cérebro  morto  gera  muita  angústia  e

desassossego para os profissionais que vão diagnosticar e comunicar o óbito a família. A

morte  não  é  somente  algo  técnico,  diria  que  uma  vasta  combinação  de  sensações,

problemas e pensamentos.

Boa parte da minha rotina de trabalho ocorre dentro de uma Unidade de Terapia

Intensiva (UTI). É um setor que presta assistência a pacientes com risco iminente de

morte,  uma  unidade  de  pacientes  críticos.  Por  possuir  essas  características,  é  uma

unidade que terá o número de óbitos maior do que outra unidade da instituição. 

Em  contato  com  a  equipe  da  UTI  (médicos,  enfermeiros,  técnicos  de

enfermagem e fisioterapeutas) vejo o desgaste diário que passam  a cada plantão , pois

estão em uma unidade restrita, o sofrimento emocional e psíquico tanto dos pacientes

como da equipe se reflete na dinâmica de trabalho.  Carrego a hipótese que para se

tornarem mais  resistentes  e  mais  “auto  imunizados”,  boa  parte  desses  profissionais

aderiram a automatismos cotidianos, enrijecendo se sobre aquele paciente que cuidaram,

pela pouca troca com os colegas e com a família dos pacientes. Para analisar essas

demandas e necessidades, esta proposta se volta para a maneira como foi produzida a

oferta (BAREMBLITT, 2002). 

Eis  que analisando  as  ofertas  que geraram certas  demandas  durante  algumas

atividades de educação permanente os profissionais relataram problemas como: falta de

trabalho em equipe, o médico como centralizador das decisões, o problema da escala

remanejada  e  alguns  referirem não  ter  perfil  para  trabalharem em UTI,  a  falta  de

espaços para educação permanente, falta de mais funcionários, a obrecarga do cotidiano

e etc.

Minha  pesquisa  tem  como  proposta  metodológica  buscar  o  que  ali  está,

acompanhar, imergir e produzir com as realidades daquele ambiente de trabalho, que

por  sua  vez  acaba  adoecendo  os  que  ali  operam.  Através  dessa  imersão,  busquei

desdobrar propostas que produzam construções coletivas. 



Produção Técnica:

Durante a pesquisa surgiu a idéia de construir um material  para a realização de

oficinas com profissionais da saúde . Tal material trata-se de uma caixa de ferramentas

composta por diversos materiais como: vídeos, animações, músicas , imagens , trechos

de narrativas e materiais de criação como giz de cera, papel, cola e tesoura.

A caixa sensibilizarte recombinante assim foi nomeada por permitir recombinar

diversos recursos – ao modo da concepção de corpo contemporâneo recombinante que

emergiu na pesquisa - para se recombinarem entre si nas oficinas, Há a idéia inicial de

utilizar esse material em oficinas com profissionais de saúde, principalmente da UTI do

Pronto  Socorro  Central,  lugar  que  realizei  a  pesquisa.  A caixa  foi  criada  em duas

versões: física e virtual. A caixa física conterá o material impresso juntamente com os

materiais de criação. A caixa virtual foi desenvolvida no software de apresentação Prezi,

lá conterá todo o material áudio visual bem como escrito. Será possível então abrir a

caixa e explorar seu conteúdo.

Compõem a caixa: vídeos estilo anima mundi:  A dama e a Morte,  Quando a

Morte falha, The Last Knit, Cérebro romântico. Trecho de narrativas, música de Arnaldo

Antunes “O Buraco” e “Budismo Moderno”, imagens do século XV produzidas pelo

pintor  Arcimboldo  que  permitem  recombinar  alimentos  na  formação  de  um  corpo,

pinturas de Francis Bacon e a imagem da sereia Ondina, uma experimentação estética

com mapas anatômicos de Walmor Correa.  Após estas apresentações pretende-se que os

profissionais desenhem ou registrem suas sensações, percepções e cenas que o ambiente

de trabalho instiga e na sequencia será proposta uma roda de discussões acerca dos

materiais e as noções de corpo, morte, doação, sobrevivência, vida entre outras questões

que emergirem.

Objetivos: Acompanhar processos e produzir experimentações com profissionais

que lidam diretamente om a morte na UTI do PSC, 

Conversar sobre a morte com menos resistência

Promover discussões sobre a doação de órgãos, vida e sobrevivência.

Compreender os automatismos frente a assistência de um paciente crítico e seus

familiares

Promover espaços de discussão sobre o processo de trabalho



Resultados Esperados:

Co-produzir  e  partilhar  com  os  profissionais  de  saúde  uma  análise  e

problematização das experiências de morte, sobrevivência e corpo no contemporâneo.

Favorecer  a  construção  de  um ambiente  de  trabalho  que  proporcione  menos

desgaste emocional (acolhimento) aos seus integrantes e uma prática (em) comum que

não abra mão do desassossego e do pensamento.

Sensibilizar  os  profissionais  em  relação  a  doação  de  órgãos  e  que  cada

profissional  construa  uma  posição  ética,  considerando  o  enredado  de  questões  que

acompanha um diagnóstico de morte encefálica. 

O Produto da Pesquisa:

A CAIXA SENSIBILIZARTE RECOMBINANTE.....



Abrindo a SENSIBILIZARTE RECOMBINANTE:

Imagens de Francis Bacon:





Imagem de Walmor Correa:

Imagens de Arcimboldo:

           



Músicas:

Budismo Moderno
Arnaldo Antunes
Poema de Augusto dos Anjos
 
Tome, Dr., essa tesoura, e... corte
Minha singularíssima pessoa.
Que importa a mim que a bicharia roa
Todo meu coração, depois da morte?!
 
Ah! Um urubu pousou na minha sorte!
Também, das diatomáceas da lagoa
A criptógama cápsula se esbroa
Ao contacto de bronca dextra forte!
 
Dissolva-se, portanto, minha vida
Igualmente a uma célula caída
Na aberração de um óvulo infecundo;
 
Mas o agregado abstracto das saudades
Fique batendo nas perpétuas grades
Do último verso que eu fizer no mundo!

BURACO
Arnaldo Antunes.

o buraco ensina a caber
a semente ensina a não caber em si
a terra sabe receber
a caveira ri
o céu ensina a tudo caber
o corpo cabe
a terra sabe receber
o cadáver
 
corpo enterrado
sobre corpo enterrado



adubando o chão
a morrer
ninguém foi ensinado
e todos morrerão
 
a chuva ensina a chorar
o tempo ensina a parar de chover
a terra sabe receber
a chuva
o buraco ensina tudo a acabar
no fundo
a terra sabe receber
o defunto
 
corpo enterrado
sobre corpo enterrado
adubando o chão
a morrer
ninguém foi ensinado
e todos morrerão

Somos todos constituídos de peças e pedaços

ajuntados de maneira casual e diversa, e cada

peça funciona independentemente das demais.

Daí ser tão grande a diferença entre nós e nós

mesmos quanto entre nós e outrem.

Montaigne

Trecho da Narrativa “A viagem in (finita):

Então  Dra  Mariane  com  o  auxílio  da  imagem  da  tomografia

explicou o que havia acontecido no cérebro de Iracema e disse

que infelizmente ela havia falecido que o seu cérebro parava ali



de enviar todos os comandos necessários para o corpo e sem isso

não era possível sobreviver. Todos choravam muito, dei lenços de

papeis  para  eles,  esperei  uns  minutos  e  perguntei  se  eles  não

haviam  entendido  algo  e  se  quisessem  perguntar,  eu  poderia

esclarecer. Então seu Dito disse: “ infelizmente eu já sentia que

minha esposa não estava mais entre nós sabe, já não via mais vida

nela desde ontem”, chorava muito. Então o irmão mais velho me

pergunta: a partir daí o que pode ser feito? Ela pode doar órgãos,

né?
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