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 INTRODUÇÃO 
 

O número de transplantes realizados tem crescido a cada ano, bem como o número de indicações de transplantes. Por 

outro lado há um grande desperdício dos potenciais doadores, sendo que apenas uma pequena parcela se tornadoador 

efetivo. Para organizar sua lista de transplantes hepáticos, Brasil adota, desde maio de 2006, o critério da gravidade de 

doença, baseado no “MELD” (Model for End-Stage Liver Disease – Modelo para Doenças Terminais do Fígado), o 

qual consiste em um modelo matemático, que varia de 6 (menor gravidade) a 40 (maior gravidade) e utiliza três 

parâmetros laboratoriais (creatinina, bilirrubina e RNI) para medir a gravidade da doença hepática apresentada.  

 

Conforme apresentado, o critério MELD é exato e matemático, baseando-se unicamente em cálculos e parâmetros 

laboratoriais para determinar a gravidade e contrastando com a notória grande influência que os valores morais 

exercem sobre a sociedade como um todo, tanto em sua visão de mundo, suas escolhas, posições tomadas e mesmo em 

atitudes cotidianas. Portanto, cabe questionar se a escolha desse critério corresponde com os valores e prioridades 

estabelecidos pela população, se esta permite que estes valores influenciem na temática em questão e em quais esferas 

essa influência se manifesta com maior intensidade, bem como as diferenças de prioridades desta população com os 

profissionais da saúde, sobretudo os médicos. 

  

Estudos sobre a influência dos valores morais na escolha de candidatos a transplante estao presentes na literatura 

internacional em formato similar ao que esta pesquisa pretende realizar, foram desenvolvidos nos Estados Unidos, 

Inglaterra e China (Hong Kong). Como principais resultados do estudo inglês, tem-se que as prioridades da população 

em geral tendem a ser diferentes das apresentadas pelos profissionais da saúde. Assim sendo, a população geral tendeu 

a priorizar as razões emocionais e a deixar em último lugar aqueles com comportamento anti-social (presidiário, 

alcoólatra e dependente químico). Enquanto que os médicos privilegiaram critérios como o prognóstico, idade e valor 

para a sociedade.  Já no estudo americano foi pedido que a população geral colocasse em ordem de prioridade 714 

doenças. Os resultados mostraram que os sujeitos levaram em consideração a etiologia da doença, sendo que os 

transplantes de pacientes com cirrose sem relação com o alcoolismo foram privilegiados (posição 364) em detrimento 

da mesma doença causada por efeitos do álcool (posição 695). Ressalta-se que a etiologia da doença não é utilizada 

como um critério válido pelo nosso sistema de saúde ao construir a fila de espera para transplantes. A pesquisa 

realizada em Hong Kong mostrou, mais uma vez, que a população geral acredita que a preferência deve ser dada 

àqueles que apresentam doença hepática e não tiveram nenhuma contribuição para o seu desenvolvimento em 

detrimento àqueles que, com o uso de álcool e outras substâncias químicas, contribuíram para o desenvolvimento ou 

agravamento de sua doença.  
  

 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo geral: Avaliar se os valores morais influenciam na escolha e na ordem dos candidatos ao transplante. 

Objetivos específicos: 

- Avaliar a posição de cada um dos três grupos representativos (população geral, clínicos gerais e gastroenterologistas). 

- Comparar os resultados obtidos nos três grupos, verificando as diferenças nos seus posicionamentos.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
  

O presente estudo possui um caráter quantitativo, foi realizado na cidade de Campinas, contando com um total de 

1100 sujeitos, sendo elas divididos em 2 grupos: 1000 pessoas da população geral (estudantes da UNICAMP, 

usuários de unidades básicas de saúde e usuários do HC da UNICAMP); 100 médicos clínicos gerais (do HC da 

UNICAMP). Os critérios de inclusão foram a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e ter 

respondido completamente as perguntas do questionário. Já o critério de exclusão consiste na não aceitação em 

participar da pesquisa. Nas entrevistas individuais foram coletados dados demográficos como idade, sexo, 

escolaridade, profissão, se já foi submetido a transplante e se possui algum familiar ou amigo próximo que já 

recebeu transplante.  Em seguida, foram apresentados seis casos, sendo que cada participante deve escolher três 

desses casos, explicitando a ordem quem que estes irão receber o órgão doado. Cada sujeito devia escolher, também, 

o caso em que o doente não deveria ser indicado como candidato à lista de transplantes. 

CASOS APRESENTADOS AOS SUJEITOS 
Qual você escolheria?? 
 

-Paciente 01: bebê de nove meses de idade com doença grave no fígado. Sem transplante morrerá em menos de um ano (limite de idade inferior); 

 

- Paciente 02: senhora de 68 anos que cuida de sua neta órfã de 12 anos. Ela apresenta doença séria do fígado e morrerá em 18 meses sem o transplante (limite 

de idade superior); 

 

- Paciente 03: uma moça de 20 anos de idade que teve uma overdose de um medicamento lesivo ao fígado em tentativa de suicídio após briga com seu 

namorado. Sem transplante morrerá em 4 dias (overdose); 

 

- Paciente 04: um advogado de 45 anos, com esposa e dois filhos que faz uso constante de bebidas alcoólicas desde seus 18 anos. O alcoolismo o levou à 

falência do fígado. Ele tem dois meses de vida se não for transplantado (alcoolismo); 

 

- Paciente 05: um presidiário de 50 anos, servindo uma longa pena, desde que ele tinha 18 anos, por crime de lesão corporal grave. Ele tem uma grave doença 

no fígado e, sem o transplante, morrerá em nove meses (valor para a sociedade); 

 

- Paciente 06: uma moça de 35 anos, mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 2 anos. Ela está grávida de 6 meses de mais uma menininha. Ela cuida de 

sua mãe de 70 anos diabética e hipertensa crônica. Ela morrerá em 6 meses sem o transplante, deixando seus filhos, sua neném recém-nascida e sua mãe 

desamparados (razão emocional). 

RESULTADOS - COMPARANDO OS DOIS GRUPOS  
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NDA DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

O critério MELD tem como objetivo de organizar os candidatos a transplante, por meio dos parâmetros já apresentados, de modo a colocar nas primeiras posições da fila para transplantes aqueles que apresentam doença de maior gravidade. Assim sendo, pelos casos 

apresentados, é possível inferir a gravidade pelo tempo de sobrevida apresentado por cada um dos pacientes, deste modo, o primeiro candidato da lista seria a paciente 03 (morreria em 4 dias), seguida do paciente 06 (o qual morreria em 6 meses) e ficando a paciente 05 

com o terceiro lugar por apresentar uma sobrevida de cerca de 9 meses.  

 

Realizadas tais considerações, temos que a maioria de ambos os grupos não seguiram a ordem estabelecida pelo MELD (pacientes 03, 06 e 05), uma vez que a ordem escolhida pela população geral foi o paciente 06, 01 e 02, enquanto que o grupo de médicos escolheu a 

ordem 03, 06, 01.Cabe destacar, contudo, que o grupo de médicos foi o que mais se aproximou da ordem estabelecida pelo MELD, não seguindo exatamente a ordem, mas sendo capaz de identificar o caso de maior gravidade e colocando entre os três primeiros da lista 2 

dos 3 casos mais graves. Deste modo, tem-se que a população geral elegeu como valores mais importantes a razão emocional (caso 06), o limite de idade inferior (caso 01) e limite de idade superior (caso 02); enquanto que a população médica elegeu o tempo de 

sobrevida (prognóstico – caso 03), razão emocional (caso 6) e limite de idade inferior (caso 01).Destaca-se, também, que o paciente 05, o qual deveria ocupar o terceiro lugar da lista de acordo com o critério MELD não foi escolhido por nenhum dos participantes da 

população geral em primeiro lugar, por 2,10% em segundo lugar e por apenas 10,70% dos sujeitos em terceiro lugar da lista. 

  

Com relação ao candidato que não deveria ser escolhido, havia 2 respostas corretas: o paciente 04 por apresentar alcoolismo ativo e a paciente 02 por ter idade superior a 65 anos. Entretanto os resultados obtidos por esta questão foram bastante interessantes uma vez que 

o grupo da população geral escolhera os casos 04 e 05 (praticamente empatados, apresentando os percentuais de 32% e 33% respectivamente), não por ser o caso que tem maior sobrevida (este paciente deveria se encontrar em 3º na lista de transplantes), mas sim, 

provavelmente, por se tratar de um presidiário já com idade mais avançada (50 anos) e pela ausência de contribuição para a sociedade, denotando o preconceito intrínseco existente contra esta classe da sociedade. O paciente 04 teve elevada porcentagem de escolha entre 

a população, contudo atribuímos esta eleição não ao conhecimento da condição deste paciente como contra-indicação ao transplante e sim, muito provavelmente, ao fato deste indivíduo ter sido considerado responsável pela sua lesão no fígado (ainda que existam outros 

fatores genéticos e ambientais que possam ter contribuído para a ocorrência de lesão) e, por isso, não merecedor de um novo órgão. Tal situação mostra claramente a influencia do juízo moral na escolha dos pacientes. Entretanto, cabe ressaltar que a paciente 03 (moça 

de 20 anos que realizou a tentativa de suicídio), assim como o paciente 04, também pode ser considerada como responsável pela lesão de seu fígado, todavia as circunstâncias de sua história (a tentativa de suicídio ocorreu após a briga com o namorado) juntamente com 

a sua idade, pareceram funcionar como atenuantes de sua “culpa”, provocando, pelo contrário, certa empatia por alguns dos participantes. Com relação aos médicos, observa-se que a maioria deles escolheu pelo menos uma das duas respostas corretas (paciente 02 e 04, 

19% e 37%, totalizando um percentual de 56%). Contudo, destaca-se que a paciente 02 foi a terceira escolhida como não candidata a lista de transplante, enquanto que o paciente 05 foi o segundo com 26%, mostrando mais uma vez a influência dos valores morais. 

 

Deste modo, ante os dados apresentados, a presente pesquisa apresentou resultados em concordância com a literatura mundial, demonstrando, mais uma vez, uma forte influência em ambos os grupos analisados dos valores morais que norteiam a sociedade como um 

todo contrastando com o método utilizado para a organização da lista de transplantes. Entretanto, cabe destacar que o objetivo do presente estudo não é criticar a postura adotada pela população geral e médica nem, tão pouco, criticar a metodologia utilizada para a 

organização da lista de transplantes, mas sim fomentar a reflexão e discussão acerca deste tema ainda bastante polêmico e relevante na sociedade brasileira. 


