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DINÂMICA AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA E A FILA 
DE ESPERA POR UMA CÓRNEA NO ESTADO DO PARÁ 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma configuração geral do contexto do Transplante de 
Córnea no Brasil e no estado do Pará, discorre sobre realidade acerca do fluxo de 
encaminhamento e avaliação dos pacientes submetidos ao transplante de Córnea feita no 
Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza ao Hospital Ophir Loyola revelando a realidade 
de espera na fila de transplante, espera essa, que afeta duramente o núcleo familiar nos 
aspectos sociais, econômicos e emocionais, revelando o papel do assistente social em meio à 
questão. 
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Abstract: This article presents a general configuration of the context of Corneal Transplantation 
in Brazil and in the state of Pará, discusses about the reality of flow routing and evaluation of 
patients undergoing transplantation at the University Hospital Cornea made Bettina Ferro de 
Souza Ophir Loyola Hospital revealing the reality of transplant waiting in line, waiting this that 
affects hard core family in the social, economic and emotional, revealing the role of the social 
worker amid question. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As reflexões ao longo deste artigo foram elaboradas a partir dos dados e informações 

adquiridas no desenvolvimento da pesquisa: “A intervenção do Serviço Social no Ambulatório 

de Transplante de Córnea do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza” elaborado durante 

o Estágio Supervisionado em Serviço Social no Setor de Oftalmologia, no Ambulatório de 

Transplante de Córnea do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza na Universidade 

Federal do Pará-UFPA. 

Esta proposta de pesquisa nasce da consciência sobre a necessidade e a possibilidade 

de aprofundamento da articulação da área da Saúde e do Serviço Social na região. Surge 

diante da realidade da longa fila de espera por uma córnea no Pará e da necessidade de 

estudar e pesquisar sobre a realidade social do transplante de córnea no Estado, uma forma de 

também contribuir com o conhecimento, alcançando as equipes de saúde e os pacientes, que 

além de desconhecer seus direitos sobre a Política de Saúde (serviços) tem dificuldade na 

compreensão acerca do transplante.   
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Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi necessário um conjunto de atividades 

relevantes: o estudo da literatura que aborda a trajetória do Transplante de Córnea no Pará e 

no Brasil, a Política de Transplantes e de Saúde, o papel do Estado frente a política, assim 

como sobre o desenvolvimento da profissão de Serviço Social frente a este contexto. Como 

atividade complementar buscou-se junto aos hospitais os dados referentes aos familiares e 

pacientes encaminhados. 

Neste sentido, apresentaremos uma reflexão da importância do serviço de transplante de 

córnea na região paraense e da necessidade de diminuir a fila de espera por uma córnea e 

relatar a atuação do profissional de Serviço Social no Ambulatório de Transplante de Córnea 

em meio à equipe multiprofissional. 

2. A POLÍTICA DE TRANSPLANTE  

 
A Política Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos está fundamentada na 

Legislação (Lei nº 9.434/1997 e Lei nº 10.211/2001), onde a primeira dispõe sobre a remoção 

de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, e a 

segunda altera dispositivos da Lei nº 9.434, estas propõem a gratuidade da doação de tecidos, 

órgãos e partes do corpo humano, em vida ou após a morte, para fins de transplante e 

tratamento, estabelecendo que só possa ser realizado por estabelecimento de saúde, público 

ou privado, e por equipes médicas-cirúrgicas de remoção e transplante previamente 

autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Toda a política de 

transplante está em sintonia com as Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, que regem o 

funcionamento do SUS (BRASIL, 2012). 

Responsável pela administração dos transplantes financiados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Brasil, o Sistema Nacional de Transplante (SNT) dispõe da criação das 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), por meio do Decreto nº 

2.268 de 30 de Junho de 1997, incumbindo-as de coordenar as atividades de transplantes no 

âmbito estadual, promovendo a inscrição de potenciais receptores, com todas as indicações 

necessárias à sua rápida localização e à verificação de compatibilidade do respectivo 

organismo para o transplante ou enxerto de tecidos, órgãos e partes disponíveis, de que 

necessite. 

No Brasil, o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) dispõe 25 Centrais de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), em cada estado brasileiro e no Distrito Federal a 

Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNNCDO). 

No Estado do Pará, o transplante de córnea não é realizado em grande escala. O 

Hospital Ophir Loyola, considerado referência em tratamento oncológico, é também referência 

em transplantes via Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição pública realiza transplante de 
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córnea desde o ano de 2008 e ainda assim, não consegue absorver a demanda de pacientes 

na região, colaborando para a longa fila de espera. 

 

 
2.1 O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza e o Ambulatório de Transplante de 

Córnea  

 

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) iniciou suas atividades, no ano 

de sua fundação em 1993, atendendo primeiramente a comunidade ao redor de suas 

instalações, no entanto desde a década de 1990 vem reforçando sua atuação multiprofissional 

na média e alta complexidade. Para que isso ocorresse, o hospital necessitou passar por um 

longo processo de reestruturação, onde ao passar dos anos, seguiu do atendimento 

ambulatorial para atendimentos especializados e cirurgias de complexidade avançada. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 2011). 

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) é uma unidade especializada 

em Oftalmologia, Otorrinolaringologia – oferecendo Residência Médica nessas duas 

especialidades – e em Crescimento e Desenvolvimento Infantil, é uma unidade hospitalar onde 

formam profissionais de graduação e pós-graduação, contemplando o ensino, a pesquisa e 

extensão. A instituição é uma unidade vinculada a Universidade Federal do Pará (UFPA), e 

atende exclusivamente paciente do SUS. 

O Ambulatório de Transplante de Córnea, presente no serviço de Oftalmologia do 

HUBFS, se responsabiliza por avaliar os pacientes com indicação de transplante de córnea que 

chegam ao hospital, o Ambulatório é composto por uma equipe multiprofissional: Médicos 

Especialistas, Médicos Residentes, Psicóloga, Assistente Social e Enfermeiras, são atendidos 

cerca de quinze pacientes por Ambulatório. 

Após os pacientes serem avaliados em consultório, a equipe médica determinava as 

peculiaridades da cirurgia, e em seguida - até o mês de abril de 2012, mês em que o HUBFS 

recebe autorização do Ministério da Saúde e passa a cadastrar efetivamente os usuários na fila 

de espera, não sendo necessário o encaminhamento a outros estabelecimentos de saúde - os 

pacientes considerados aptos à cirurgia de transplante, seja ele urgente ou eletivo, eram 

encaminhados ao Hospital Ophir Loyola (HOL), estabelecimento de saúde cadastrado e apto a 

realizar o transplante e a inscrição do paciente na Fila de espera por uma córnea naquela 

época. 

Em escala regional, segundo o Hospital Ophir Loyola (2010), desde 2008, a instituição de 

saúde faz transplantes de córneas, a maioria devido a lesões na córnea provocadas, entre 

outros motivos, pelo uso indevido de lentes de contato. 
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No HUBFS se confirmado a indicação de transplante de córnea, feita pela equipe de 

médicos, após vários exames específicos no Ambulatório, o médico oftalmologista preenchia os 

documentos necessários ao transplante e encaminhava imediatamente ao Serviço Social, lá o 

paciente era esclarecido acerca do fluxo, era ouvido e auxiliado a esclarecer suas duvidas.  

Segundo informações obtidas no Livro de Registros do Serviço Social, constatou-se que 

no ano de 2010, 102 pacientes foram avaliados no Ambulatório de Transplante de Córnea e 

encaminhados ao HOL, sendo que 74 pacientes foram encaminhados ao HOL a fim de realizar 

um transplante de caráter eletivo e 28 de caráter urgente, segundo o quadro nº1. O mês agosto 

de 2010, foi o período em que mais pacientes foram encaminhados ao HOL, 11 de caráter 

eletivo e 04 urgentes. 

 

 
    
        Mês 

Pacientes 
Eletivos 

Pacientes 
Urgentes 

Total 
Encaminhados 

no mês 

Janeiro 05 0 05 

Fevereiro 01 01 02 

Março 04 04 08 

Abril 01 04 05 

Maio 10 02 12 

Junho 02 02 04 

Julho 11 01 12 

Agosto 11 04 15 

Setembro 09 04 13 

Outubro 03 02 05 
Novembro 10 01 11 

Dezembro 06 04 10 

Quadro 01 - Número de Pacientes Avaliados e Encaminhados do Ambulatório de 

Transplante do HUBFS ao HOL - 2010. 

Fonte: Livro de Registro do Serviço Social, HUBFS, UFPA, 2010. 

 

Para averiguar a situação na fila de espera desses pacientes encaminhados em 2010, foi 

utilizado, através do Livro de Registro de Encaminhamentos, informações dos usuários a 

respeito de seus números de telefone e de familiares. Após a realização das ligações 

telefônicas, no período de Junho de 2012, foi constatado que dos 102 casos encaminhados, 13 

já realizaram o transplante de córnea que necessitavam, e 40 ainda aguardam o transplante na 

fila de espera. Através do contato telefônico, não foi possível a comunicação com 49 pacientes, 

pois dois haviam falecido e os outros 47 pacientes, o telefone já não funcionava mais e assim o 

contato ficou perdido. 

No ano de 2011, conforme o quadro nº 2, foram encaminhados ao HOL, 84 

pacientes, sendo 43 a fim de realizar o transplante de córnea de caráter eletivo e 41 pacientes 

urgentes. Nesse ano, observa-se uma queda no número de pacientes encaminhados, sendo 18 
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a menos em relação aos ano 2010. O mês de maio e julho foram os que mais demandaram, 

totalizando 11 em cada mês. 

 

 

 
 

    
        Mês 

Pacientes 
Eletivos 

Pacientes 
Urgentes 

Total 
Encaminhados 

no mês 

Janeiro 0 07 07 

Fevereiro 03 03 06 

Março 04 03 07 

Abril 03 01 04 

Maio 08 03 11 

Junho 04 02 06 

Julho 05 06 11 

Agosto 04 04 08 

Setembro 03 02 05 

Outubro 02 04 06 
Novembro 02 06 08 

Dezembro 05 0 05 

Quadro 02 - Número de Pacientes Avaliados e Encaminhados do Ambulatório de 
Transplante do HUBFS ao HOL - 2011. 

Fonte: Livro de Registro do Serviço Social, HUBFS, UFPA, 2011b. 
 

 

A maioria dos encaminhamentos para a cirurgia de transplante no ano de 2011 

foram iguais as do ano de 2010, de pacientes eletivos, no entanto, diminuíram 

consideravelmente, de 74 pacientes em 2010, para 43 em 2011, onde conseguimos visualizar 

no gráfico nº 2. Os pacientes de caráter urgente aumentaram no ano de 2011, 41 usuários no 

total, diferentemente em relação ao ano de 2010 que foram apenas 28. 

Após a realização das ligações telefônicas, no mês de Junho de 2012, foi 

constatado que dos 84 casos encaminhados em 2011, 29 já realizaram o transplante de córnea 

que necessitavam, e 24 ainda aguardam o transplante na Fila de Espera. 

Durante as ligações telefônicas, também ocorreu dificuldade na comunicação com 

os pacientes, pois 30 pacientes ficaram incomunicáveis. 

 Um usuário que foi encaminhado ao HOL, não chegou a realizar a cirurgia, pois 

seu caso era gravíssimo e acabou perdendo o olho, hoje ele espera uma prótese ocular 

externa, com isso não será mais necessária a cirurgia, e conseqüentemente aguardar na fila de 

espera. 

Estudar e discutir sobre esta temática vai além de uma experiência valiosa, é 

contribuir para os estudos de forma aperfeiçoar os serviços e propor alternativas para as 

questões apresentadas. 
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Os estudos a cerca da fila de espera dos usuários encaminhados nos anos de 2010 

e 2011 colaboram para a reflexão do dimensionamento do problema que precisa ser 

enfrentado. Várias pessoas continuam na fila de Espera e outras já até faleceram aguardando 

o transplante. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Colocando-se entre a instituição e a comunidade, o assistente social, procura 

assegurar os direitos dos usuários, e viabilizar o acesso destes à saúde. Sua atuação é 

pautada nos princípios do Código de Ética Profissional que assegura o livre exercício das 

atividades inerentes à profissão, atuando de forma qualitativa e participativa, através disto, o 

profissional tem a possibilidade de refletir e ser sensível a realidade das enormes filas de 

espera para o transplante de córnea no Brasil. 

Segundo o Conselho Federal de Serviço Social (2009) as atribuições e 

competências dos profissionais, sejam aquelas realizadas na saúde ou em outro espaço sócio 

ocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética 

Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e 

respeitados, tanto pelos profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. 

O Serviço Social do Setor de Oftalmologia recebe os pacientes e familiares 

fragilizados, com sentimentos de dor, tristeza, angústia, desespero e os esclarecimentos neste 

momento são importantes para amenizar a dor. Contudo, a intervenção do serviço social 

precisa ter direcionamento adequado neste momento, é necessário posse do conhecimento 

das questões norteadoras e princípios acerca do assunto para que a intervenção tenha 

sucesso, mas de que forma o assistente social intervém na dinâmica de doação de órgãos e 

proporcionando aos usuários a construção do saber? Saber este que, que qualifica o usuário a 

discutir e refletir sobre sua própria situação de espera. 

O papel do assistente social, durante o acolhimento, é fornecer diversas 

informações sobre o processo de doação e transplante de córnea à família e ao paciente, 

contribuindo para a cultura positiva de doação de órgãos e desmitificando o assunto, 

colaborando para a divulgação, mesmo sendo em pequena escala em casa, no trabalho, na 

vizinhança. 

Contudo, a atuação do assistente social em nenhum momento fere princípios 

doutrinários do SUS, da autonomia em querer ser doador ou não, o profissional de Serviço 

Social apenas reflete e esclarece junto à família. 

A dinâmica de doações e transplante não é tão simples e fácil do usuário entender, 

por isso não ignorando os princípios do Serviço Social, o assistente social deve incidir, revelar 

junto ao paciente e seu ente, a razão e as possíveis conseqüências para seu estado no 
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momento - estado de espera - espera essa, que não podemos identificar quando irá cessar, 

não impondo ou lhes pondo a aceitar, mas refletindo toda a situação, é importante pôr-se a 

ouvir o usuário, diminuindo sua ansiedade. 

Os usuários têm a necessidade de receber atendimento médico e psicossocial, com 

orientação de modo deixá-los mais informados em relação toda a dinâmica de doação de 

órgãos, surgimento de córneas para ser doadas, informações em relação a sua situação na fila 

de espera e do acompanhamento médico em Ambulatório.  

O importante é ter o conhecimento que os usuários que demandam o serviço, não 

são apenas usuários, não podemos massificá-los e homogeneizá-los, são histórias de vidas 

diferentes, são indivíduos com cultura, aptidões, sensibilidade e consciências desiguais e 

variadas. Com isso, a equidade é um princípio do Sistema Único de saúde (SUS) importante, e 

que deve ser valorizado e observado diante as circunstâncias apresentadas pelo Ambulatório, 

o princípio assegura a atenção às diferenças de condições e necessidades de cada pessoa, 

oferecendo um tratamento conveniente e sensato aos usuários fragilizados. 

Portanto, o profissional de Serviço Social busca a tensão de olhar, de ouvir e de ter 

concentração para compreender os aspectos da vida dos indivíduos que necessitam na região 

de um Transplante de Córnea, sendo este um grande influenciador na sua recuperação da 

saúde e na dinâmica do Sistema de Transplantes no Pará, buscando zelar pelo atendimento 

adequado às suas necessidades. 
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