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Resumo  

O artigo objetiva discutir as temáticas do abandono e doação de bebês, analisando-os 
através de referenciais teóricos, análise de legislação, e utilizando-se das considerações de 
profissionais da área da saúde atuantes nos casos de doação. Postula-se a importância de 
investigar a respeito do ato de abandonar e doar um bebê por haver o entendimento de que 
as temáticas obtém o mesmo significado. Os profissionais da área da saúde estão ligados aos 
temas do abandono e doação, possuindo opiniões diferentes a respeito dos mesmos. Trata-

se da necessidade de analisar a respeito do que pensam os profissionais sobre o assunto 
com o qual trabalham. Através das narrativas dos profissionais o conceito de abandono é 

considerado como ação negativa e o conceito da doação de um filho como uma ação 
responsável.  
Palavras-chave: doação; abandono; contemporâneo, subjetividade.  

ABANDONMENT VERSUS DONATION: SOME CONSIDERATIONS  
Abstract  
The article aims to discuss the themes of abandonment and donation of babies, analyzing 
them through theoretical references, analysis of legislation, and using the considerations of 
health professionals involved in donation cases. It is postulated the importance of 
investigating the act of abandoning and giving a baby because there is an understanding that 
the themes have the same meaning. The health professionals are linked to the themes of 

abandonment and donation, having different opinions about them. It is the need to analyze 
what the professionals think about the subject with which they work. Through the narratives 
of professionals, the concept of abandonment is considered as negative action and the 
concept of giving a child as responsible action.  

Keywords: donation; abandonment; contemporary; subjectivity.  

ABANDONO VERSUS DONACIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES  
Resumen  
El artículo tiene como objetivo discutir los temas de abandono y de donación de bebés, 
analizándolos a través de marcos teóricos, análisis de la legislación, y haciendo uso de las 
consideraciones de los profesionales de la salud que tienen actuación en casos de donación. 
Postula la importancia de investigar sobre el acto de abandonar y donar un bebé por tener el 
conocimiento de que las cuestiones reciben el mismo significado. Los profesionales de la 

salud están vinculados a los temas de abandono y la donación, pero tienen diferentes 
opiniones sobre el mismo. Habiendo la necesidad de analizar sobre lo que piensan los 
profesionales sobre la materia con la que trabajan. A través de las narrativas de los 
profesionales el concepto de abandono es considerada una acción negativa y el concepto de 
donar un hijo es una acción responsable.  
Palabras clave: donación; abandono; contemporáneo; subjetividad. 
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