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RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo reconhecer como deve ser realizado o processo de abordagem 
familiar para a doação de órgãos e quais razões leva as famílias a autorizarem ou não a doação. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, incluindo artigos pesquisados nas bases LILACS, Scielo, 
google acadêmico e REUOL, além dos dados do registro brasileiro de transplante. O estudo permitiu 
identificar as principais dificuldades encontradas pelos profissionais para uma abordagem adequada, 
a qual seja realizada com sucesso, obtendo assim o consentimento dos familiares para a doação, 
sendo a dificuldade que mais se destaca a falta de preparo dos próprios profissionais. O estudo 
permite também que se identifiquem quais pontos contribuem a favor da doação e os quais não 
contribuem para a mesma. Os pontos positivos devem ser bem destacados e muito bem enfatizados 
durante a abordagem, para que se tenha assim, com mais facilidade o consentimento dos familiares. 
Enquanto que os negativos devem ser melhores trabalhados para que ocorra a diminuição do número 
de pacientes na lista de espera. Consideração final, os enfermeiros necessitam de um preparo 
melhor, focando em mais capacitações a cerca da abordagem familiar e trabalhar meios para a 
divulgação da importância de se doar os órgãos. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, entrevista familiar, transplante. 
Linha de pesquisa: Saúde do Adulto, comunicação e trabalho em saúde.

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The present study aimed to recognize how the process of family approach to organ donation should 
be carried out and what reasons lead families to authorize or not to donate. This is a bibliographic 
review, including articles researched in LILACS, Scielo, google academic and REUOL databases, in 
addition to data from the Brazilian transplant registry. The study allowed the identification of the main 
difficulties encountered by professionals for an adequate approach, which is carried out successfully, 
thus obtaining the consent of family members for donation, the difficulty that most stands out is the 
lack of preparation by the professionals themselves. The study also allows the identification of which 
points contribute to the donation and which do not contribute to it. The positive points should be well 
highlighted and very well emphasized during the approach, so that it is easier to obtain the consent of 
family members. While the negatives should be better worked out so that the number of patients on 
the waiting list decreases. Final consideration, nurses need better preparation, focusing on more 
training around the family approach and working on ways to publicize the importance of donating 
organs. 
 
Keywords: Nursing, family interview, transplantation. 
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1. Introdução 

 

 

Doação de órgãos é o ato de doar, em vida ou após a morte, uma ou mais 

partes do nosso corpo, sendo órgãos ou tecidos, para ajudar pessoas que precisam 

de um transplante como recurso de tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

No Brasil, os transplantes de órgãos e tecidos surgiram na década de 1960, a 

partir de então, muito se evoluiu em relação à doação de órgãos. A primeira lei que 

norteou o transplante de órgãos no Brasil foi á lei 5.479 de 1968, há qual algum 

tempo depois foi revogada pela lei 8.489 de 1992, lei essa que dispunha sobre a 

retirada e transplante de órgãos e tecidos para fins terapêuticos e científicos 

(MOREIRA et al., 2016).  

Mais tarde para regulamentar o serviço de transplante no Brasil, criou-se o 

decreto 2.268 de 1997, onde, a partir dele foi criado o Sistema Nacional de 

Transplante (SNT) e para cada estado brasileiro, uma Central de Notificação, 

Captação e Distribuição de órgãos (CNCDO), que gerência as atividades do SNT, 

cujo encargo principal é coordenar as atividades de transplante no âmbito estadual, 

além da criação do Cadastro técnico (lista única), para facilitar na distribuição dos 

órgãos e tecidos. Esse decreto regulamenta a lei 9.434 de1997, a qual estabelecia 

que todos os cidadãos eram considerados doadores, a menos que constasse na 

carteira de identidade civil (RG) ou na carteira nacional de habilitação (CNH), á 

expressão não doador de órgãos e tecidos (FERANANDES; PEREIRA, 2009). 

Após 4 anos da promulgação dessa lei, ela sofreu algumas alterações, com a 

lei 10.211 de 2001, na qual a doação que antes era presumida, passou a ser 

obrigatoriamente consentida, ou seja, a família ou parente de até 2° grau precisa 

permitir a doação dos órgãos de seu parente falecido (ALMEIDA et al., 2003).  

De acordo com os dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT); 

(2019), nos últimos anos houve um grande aumento no número de doações de 
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órgãos no Brasil, mas apesar do aumento, a taxa de doação ainda é pequena em 

comparação com outros países. No Brasil são obtidos aproximadamente 18,1 

doadores por milhão de população (PMP)/ano, dos quais somente 15,4 doadores 

pmp/ano tem seus órgãos transplantados, enquanto que em países desenvolvidos 

essa taxa chega a aproximadamente 30 a 48 doadores pmp/ano.   

Apesar do aumento no número de doações, muitos pacientes da lista de 

espera vão a óbito, isso mostra que devido o grande índice de sucesso nos 

transplantes, consequentemente aumentou-se a procura, levando o Brasil a sofrer 

com a desproporção entre o número de doadores e o número de pessoas que 

necessitam de uma doação. Mesmo levando em consideração que um único doador 

pode chegar a beneficiar mais de 10 pacientes, ainda não se consegue suprir a 

demanda (ALMEIDA; BALDISSERA; BUENO, 2014). 

 No ano de 2019, totalizaram na lista de espera 37.946 pessoas, tendo 

somente 11.400 potenciais doadores (PD) dos quais apenas 3.768 se tornaram 

efetivos, ou seja, temos alguns fatores interferindo para que esses números não 

aumentem, e em muitas das vezes, esse fator esta relacionado com a forma em que 

as famílias são abordadas pelos profissionais, para a solicitação da doação. 

(CHIERATTO et al., 2017; RBT, 2019). 

São considerados PD todo paciente que venha a óbito em decorrência de 

morte encefálica (ME) ou parada cardíaca, o conselho federal de medicina definiu a 

ME como parada total e irreversível das funções encefálicas, os pacientes falecidos 

em decorrência da ME, podem doar o coração; os pulmões; o fígado; os rins; o 

pâncreas; o intestino; as córneas; ossos; pele e válvulas cardíacas. Já os pacientes 

falecidos em decorrência de parada cardíaca só podem doar as córneas; ossos; pele 

e válvulas cardíacas e somente até 6 horas após o óbito (PONTES et al., 2012). 

Conforme a resolução 292/2004 do Conselho Regional de Enfermagem 

(COFEN), algumas das atribuições do enfermeiro no processo para doação de 

órgãos são: planejar; executar; coordenar; supervisionar e avaliar os procedimentos 

de enfermagem prestados aos doadores, por meio da notificação as centrais de 

notificação, captação e distribuição de órgãos (CNCDO) da existência de um PD; 
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abordagem do responsável legal do PD; fornecer todas as informações necessárias 

aos familiares e sanar todas as suas duvidas; aplicar a sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE); receber e coordenar as equipes que irão realizar 

a captação dos órgãos; acompanhar e/ou supervisionar a entrega do corpo a família; 

deixar tudo registrado nos prontuários, tanto do doador como no do receptor e lidar 

com toda a documentação necessária (DORIA et al., 2015). 

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo reconhecer como deve ser 

realizado o processo de abordagem familiar para a doação de órgão e quais razões 

leva a família a autorizar ou não a doação. 

Sendo justificado pela necessidade de se entender como os profissionais que 

trabalham com a abordagem devem realizar esse processo, a fim de diminuir o 

número de pacientes na lista de espera (AGUIAR; MOREIRA, 2016). 

Esse artigo é uma revisão bibliográfica, as bases de dados utilizadas para a 

busca de trabalhos com temas relevantes foram: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientifc Electronic Library Online (Scielo); 

Google acadêmico e Revista de Enfermagem UFPE On Line (REUOL).  

Para o desenvolvimento dessa revisão foram percorridas algumas etapas, 

como: elaboração da questão norteadora; busca na literatura por artigos relevantes 

ao tema; critério de inclusão e exclusão e avaliação dos artigos selecionados. Após 

a leitura, foram selecionados artigos de 2003 a 2018, além de dados do RBT do ano 

de 2019. Foram totalizados 16 artigos, os quais passaram pela análise do programa 

Qualis, na plataforma Sucupira que classifica os artigos em: A1; A2; B1; B2; B3; B4; 

B5 e C, sendo A equivalente a peso máximo e C equivalente a peso 0.  

 
 

2. Desenvolvimento 

 

 

2.1 Como deve ser a abordagem familiar. 
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Para realizar uma abordagem eficaz com os familiares do PD, se faz necessário 

que o profissional tenha todo um preparo, tanto científico quanto emocional, e que 

esteja seguro para propor a doação, pois se trata de um assunto delicado, no qual 

além de suas emoções, o profissional deverá lidar com as emoções dos familiares. 

Antes que o enfermeiro inicie a abordagem se faz necessário que o médico 

responsável pelo paciente explique à família a causa da morte e a condição clinica 

do paciente (COIMBRA et al., 2009). 

O profissional que for realizar a abordagem não pode fazer parte da equipe de 

diagnóstico de ME, nem da equipe de transplante e remoção de órgãos e tecidos, 

mas deve ser membro do hospital, para iniciar a abordagem o enfermeiro deve 

direcionar os familiares até um local reservado, calmo e com acomodação para 

todos independente de quantos familiares e/ou amigos irão participar. O 

entrevistador deverá identificar qual a melhor pessoa para oferecer a opção de 

doação, está obrigatoriamente tem que ser da família, o profissional deve dar inicio 

se apresentando, informando aos familiares o motivo pelo qual estão ali e deixando 

claro a eles que a resposta não precisará ser dada no momento da entrevista, e que 

a decisão poderá ser mudada a qualquer momento, mesmo após a assinatura dos 

documentos. O profissional deve também investigar o quanto os familiares sabem do 

quadro do paciente, para então prosseguir, para uma abordagem que propicie 

maiores chances da família permitir a doação, a comunicação com os familiares 

deve ocorrer de forma clara, usando uma linguagem mais sensível, respeitosa e de 

fácil compreensão, para que todos entendam e tenham assim condições para tomar 

a decisão (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007).  

No decorrer da entrevista o enfermeiro deve manter-se sempre calmo, 

paciente e atencioso para com os familiares, permitindo assim que eles se sintam a 

vontade para expressar seus sentimentos e tirar suas dúvidas, conforme a entrevista 

transcorre, o enfermeiro deve esclarecer tudo sobre o processo de doação, deve 

explicar os aspectos éticos da mesma; onde e como será feito a confirmação da ME; 

como é a retirada dos órgãos e onde ocorrerá; como é feita a manutenção do corpo; 

como o corpo ficará após a retirada dos órgãos; sobre a liberação do corpo e demais 
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informações que se fizerem necessárias. E Como todo bom profissional que preza 

pela ética, o entrevistador deverá respeitar a decisão dos familiares sem questioná-

los, seja qual for, e ainda assim deverá tranquilizá-los quanto à opção escolhida 

(BOUSSO; PERUCHI, 2007). 

Vale ressaltar que a abordagem não é feita obrigatoriamente pelo enfermeiro, 

ela também pode ser realizada por outros profissionais da saúde, como psicólogos; 

assistentes sociais ou, até mesmo, por médicos, desde que estes estejam aptos 

para a abordagem. 

 
 
2.2 Abordagens no cenário Brasileiro. 

 
No atual cenário Brasileiro sobre a abordagem familiar para a doação de 

órgãos, podemos notar que em algumas instituições, a mesma ocorre de forma 

insatisfatória, sendo feita por profissionais que não contam com a devida 

qualificação para realizar tal ação, profissionais esses que além de não contemplar 

um conhecimento científico acerca do assunto, também não contam com um 

preparo emocional, o que se faz muito necessário nesse tipo de abordagem, devido 

à tensão do momento (CASTRO et al., 2018). 

A partir do momento em que estes profissionais são destinados para a 

entrevista com os familiares, a doação está destinada a ser negada, pois os 

familiares não ficam satisfeitos com a abordagem recebida, e não têm todas as suas 

duvidas esclarecidas, devido à falta de conhecimento e capacitação do profissional, 

o qual acaba não passando confiança aos familiares (CHIERRATO et al., 2017). 

Além desses fatores, muitas das abordagens ocorrem em local inadequado, e 

de forma muito técnica, fazendo assim, com que os familiares não entendam a fundo 

o tema que está sendo abordado e que não se sintam a vontade para debater sobre 

o assunto. A abordagem feita de forma inadequada segue sendo a maior causa da 

recusa dos familiares em efetivar a doação (MORAIS; MORAIS, 2012). 

 
 
2.3 Motivos que levam a não efetivação do PD. 
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São muitos os motivos que levam a não efetivação do PD, os principais estão 

relacionados à escolha dos familiares, que optam por não permitir a doação, 

especialmente se o diagnóstico for de ME, pois é difícil a aceitação desse quadro 

clinico, especialmente pelo fato de que o coração continua batendo. Porém, também 

temos alguns outros motivos que interferem bastante nas decisões, sendo eles: 

Paciente ter manifestado em vida não ser doador; apego dos familiares ao corpo; 

não aceitação do diagnostico de ME ou da morte; incapacidade de tomar decisão, 

devido à tensão do momento; receio de mutilação do corpo; insensibilidade dos 

profissionais de saúde na hospitalização; a crença religiosa; a crença de que o 

quadro poderá ser revertido, no caso da ME; medo da reação dos outros familiares; 

a falta de esclarecimento de como é feita a confirmação da ME; medo do comércio 

de órgãos e a não notificação as CNCDO (MORAIS; MORAIS, 2012). 

Além desses motivos, temos também alguns critérios já estabelecidos que 

excluem a possibilidade, sendo eles: algumas causas de morte; pessoas portadoras 

de doenças infecciosas ativas; pessoas que não possuem documentação e contra 

indicação médica. Contudo, a principal barreira para o crescimento do número de 

transplantes no Brasil ainda é a não autorização familiar (FERNANDES; PEREIRA, 

2009).  

 
 

2.4 Motivos que levam os familiares a permitir a doação. 
 

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) 

existem três fatores que contribuem para que a entrevista familiar seja concretizada 

com sucesso, sendo basicamente a habilidade e conhecimento do entrevistador; 

qualidade do atendimento hospitalar recebido e predisposição da família para a 

doação.  

Além desses fatores, existem também alguns motivos que tem grande peso 

na hora da decisão de permitir a doação, sendo eles: o PD ter referido em vida ser 

doador; ter conhecimento sobre o diagnostico de ME; crença; ser a favor da doação 

dos próprios órgãos; maior grau de escolaridade; ter algum conhecimento sobre 
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doação de órgãos; satisfação com o atendimento hospitalar prestado a família e ao 

PD; vontade de ajudar o próximo; sentimento de bem estar e paz pelo ato da doação 

e satisfação com a abordagem. De acordo com vários estudos, estes são os motivos 

que mais influenciam na decisão positiva dos familiares, com predominância de ser 

a vontade do PD e a sensação de paz por ajudar ao próximo (CORTE; OTTONI; 

PESSALACIA, 2011). 

 
 

3. Considerações finais  

 

 

Embora se encontre muitas publicações abordando essa temática, podemos 

notar que a dificuldade para aumentar o número de doadores é algo real e que se 

encontram muitas barreiras para mudar esse cenário. A abordagem do tema por 

meio de palestras, panfletos, redes sociais e mídias é uma grande oportunidade 

para que se esclareça duvidas sobre o assunto, visto que esses meios são os que 

conseguem abranger a maior parte da população.  

A partir do momento que essas informações chegam até a população, se 

espera despertar o interesse das pessoas pelo assunto, fazendo com que assim, ele 

seja discutido entre as famílias, para conseguirmos mudar esse cenário de 

desproporção entre número de doadores e número de pacientes que necessitam da 

doação. Diante dos artigos pesquisados e dos resultados encontrados, também 

notamos a grande necessidade de capacitação dos profissionais de saúde que 

atuam nessa área, sendo indispensável o preparo desses profissionais para tal 

abordagem. 
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