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RESUMO 

A morte encefálica e a doação de órgãos continuam sendo pouco conhecidas entre a população 

sendo recusa familiar o principal motivo para a insuficiência do número de doadores, aumentando 

cada dia mais a fila de espera. O objetivo do trabalho é identificar os principais motivos da recusa dos 

familiares à doação de órgãos. Essa pesquisa foi realizada através do levantamento em base de 

dados online e no site da Associação Brasileira de transplante de Órgãos (ABTO). Familiares se 

recusam a doar os órgãos de seus entes queridos, em geral, por desconhecimento do que é morte 

encefálica, motivo religioso e pelo despreparo do profissional de saúde para receber a família em seu 

processo de luto e aceitar a morte de seu ente querido. Conclui-se que existe pouca informação e 

divulgação da importância do conhecimento de todos os aspectos envolvidos na doação de órgãos. 

Palavras-chaves: Atuação do Enfermeiro, Doação, Morte Cerebral, Transplante. 
 
 

ABSTRACT 
 
Brain death and organ donation continue to be little known among the population being the family 

refusal the main reason for the insufficiency of the number of donors, increasing each day more the 

queue of waiting. The objective of the study is to identify the main reasons for family members refusing 

to donate organs. This research was carried out through an online database and the website of the 

Brazilian Association of Organ Transplants (ABTO). Relatives refuse to donate the organs of their 

loved ones, in general, by ignorance of what is encephalic death, religious reason and by the 

unprepared of the Professional of health to receive the family in its process of mourning and to accept 

the death of its loved one. It is concluded that there is little information and dissemination of the 

importance of knowledge of all aspects involved in organ donation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A recusa familiar em permitir a doação de órgãos pode estar ligada a falta de 
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informação sobre o tema, a difícil situação de lidar com a perda de um ente querido 

e a escolha em aceitar a doação. Para a família é muito difícil entender a morte 

cerebral. Para eles a aceitação de retirada dos órgãos acaba com a esperança do 

paciente ‘voltar à vida’. A equipe de enfermagem possui contato direto com a família 

do potencial doador. Muitos destes profissionais não estão preparados para lidar 

com essa situação, pois falta preparo e treinamento sobre o tema (MASSAROLO, 

2017). 

Os transplantes no Brasil iniciaram no final da década de 60 no estado de 

São Paulo. Em 1986 foi criado o São Paulo Interior Transplantes (SPIT) na cidade 

de Ribeirão Preto iniciando o sistema de transplantes do estado, coordenado pela 

Unidade de Transplante Renal – UTR do hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A partir de julho de 1990 

foi criado na Secretaria de Estado da Saúde o Banco de Órgãos, tecidos e 

substâncias humanas e desde então foram publicadas outras normas legais, 

melhorando as legislações anteriores, aperfeiçoando as atividades de retirada e 

transporte de órgãos e de tecidos. (SÃO PAULO, 2002). 

A lei 8.489, de novembro de 1992 regulamentada em 1993, além de 

incorporar o conceito de morte encefálica, proibiu os empregos de doadores vivos. A 

doação foi consentida e cadastrou equipes e hospitais de transplante. Antes mesmo 

da publicação da lei 9.434 de fevereiro de 1997, a  secretaria do Estado da Equipe 

de São Paulo instituiu, em abril de 1996, o cadastro técnico para seleção de 

receptores possíveis de transplantes de rim, fígado, coração, pulmão e córnea. O 

cadastro técnico único em São Paulo iniciado em junho de 1997, foi implantado para 

os pacientes, e adotou o conceito de doação presumida entrando em vigor em 

janeiro de 1998 (SÃO PAULO, 2002). 

SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE (2000) pela necessidade de uma 

estrutura que gerenciasse as ações relacionadas ao transplante de órgãos, foi 

instituída a Portaria Ministerial n° 901, de 16 de Agosto de 2000, a Central Nacional 

de transplante (CNT). A CNT foi criada para que houvesse transparência na 

distribuição de órgãos e tecidos, para controle de receptores estaduais, regionais e 8 

nacionais, sempre respeitando o critério de compatibilidade, urgência e tempo de 
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espera fila única de transplante. O Ministério da saúde comemora desde 2001, a 

cooperação da técnica entre Comando da Aeronáutica, empresas concessionárias, 

uma vez que permite o transporte gratuito dos órgãos e tecidos entre estados e 

equipes médicas. O funcionamento da CNT é de 24 horas por dia, sete dias por 

semana. 

Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (2014) para 

haver a possibilidade de transplante de órgãos é preciso que o doador tenha morte 

encefálica constatada. As causas da morte encefálica geralmente são causadas por 

tumores intracranianos, traumatismo craniano, causa isquêmico ou hemorrágico. É 

ocorrida por parada total das funções não havendo possibilidade de reversão. 

De acordo com Moraes (2012) o tema transplante de órgãos é polêmica e 

desperta curiosidade sobre o processo de doação e discussão em várias 

comunidades. A maneira que a mídia aborda o assunto de comércio ilegal de 

órgãos, a falta de conhecimento dos programas para conscientizar a população 

sobre a importância da doação de órgãos alimenta dúvidas, mitos e preconceito. 

Em 2017 o número de potenciais doadores foram 1.436, os que chegaram a 

serem doadores efetivos chegaram a 507, um número insuficiente para uma fila tão 

extensa RBT Veículo Oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 

Registro Brasileiro de Transplantes (MORAES 2012). 

Para diminuir esse conhecimento errôneo dos familiares quanto à 

importância da doação de órgãos que poderia aumentar o número de doações e 

diminuir as longas filas de transplante. Diante do exposto, Objetivou- se conhecer a 

percepção dos familiares de potenciais doadores sobre o processo de tomada de 

decisão para recusar a doação de órgãos para transplante. 

 
2. CONTEÚDO 

Morte encefálica é a definição legal de morte. É a completa e irreversível 

parada de todas as funções do cérebro. Isto significa que, como resultado de severa 

agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o 

cérebro é bloqueado e o cérebro morre (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Conforme a Resolução do Conselho Federal de Medicina (2012) n° 
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1.480/97. São necessárias duas avaliações para a confirmação da morte encefálica 

por idade do paciente, 48 horas para pacientes com 7 dias a 2 meses incompletos, 

24 horas de 2 meses a um ano incompleto, 12 horas de 1 a 2 anos incompletos e 6 

horas para pacientes acima de 2 anos. Os exames devem mostrar ausência de 

atividade elétrica cerebral, e ausência de circulação sanguínea. Todos esses 

exames devem ser registrados no prontuário do paciente só assim será informada a 

família do paciente, e a Central de captação de órgãos. 

Segundo o Ministério da Saúde (1997) os exames realizados para constatar 

a ME são: angiografia cerebral, cintilografia cerebral, ultrassom com Doppler 

transcrâniano ou eletroencefalograma. 

Para o Ministério da Saúde (2013) após a morte encefálica, a manutenção 

hemodinâmica o coração e o pulmão são induzidos a funcionar com o uso de 

medicamentos, o pulmão funciona com a ajuda de aparelhos e o corpo continua 

sendo alimentado por via endovenosa. 

Segundo Moraes e Massarolo (2009) a recusa familiar tem um papel 

importante na insuficiência do número de doadores, aumentando a lista de espera, 

sendo responsável pela escassez de órgãos e tecidos para transplante. 

Segundo Rosário et al (2003) há vários fatores que contribuem para a 

recusa, principalmente a falta de conhecimento sobre a doação. Outro fator é a falta 

de compreensão do conceito de morte encefálica. A doação também envolve 

questões morais e religiosas dos familiares envolvidos no luto, e a maneira como o 

profissional aborda a família no momento da perda do ente querido. Dependendo da 

abordagem a doação pode ser recusada. 

Para Moraes et al (2007) o desejo do paciente de não ser doador deve ser 

manifestado em vida, e deve ser respeitado. Mesmo que para muitos pareça 

egoísmo, para a família enlutada é um ato de acatar o último desejo de seu ente 

querido. A morte encefálica além de não ser muito compreendida ela é pouco 

divulgada. 

Pesquisa realizada por Pessoa et al (2013) em um hospital universitário de 

São Paulo entrevistando 42 famílias que se recusaram a doar os órgãos de seus 

entes falecidos, verificou que essa recusa foi motivada principalmente por: não 
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compreensão da morte encefálica (21%), religioso (19%), falta de competência 

técnica da equipe (19%), longo processo para devolver o corpo (10,2%). Nas causas 

destacadas pelos autores, observou-se que a recusa se dá devido à falta de 

compreensão do que é a morte encefálica. Outro fator é a religião e o despreparo do 

profissional para acolher a família em seu processo de luto. Um determinante para 

que a família decida é o conhecimento sobre o desejo do falecido em ser doador e o 

entendimento de que ao ser doador, o falecido leva muitas vidas a terem como única 

alternativa a sua doação. 

Segundo Rech e Rodrigues Filho (2014) há uma grande diferença no 

percentual de pessoas que são a favor da doação e daquelas que realmente 

aceitam doar. Provavelmente o distanciamento desses números seja o resultado da 

falta de informação dos familiares, palestras e campanhas educacionais que podem 

ajudar as famílias a entenderem mais sobre esse assunto, havendo a possibilidade 

de aumentar favoravelmente a taxa de doadores. 

Moraes e Massarolo (2009) em seu estudo com familiares de potencias 

doadores de uma Organização de procura de Órgãos do município de São Paulo, 

apontou que ainda há dificuldades na doação de órgãos por falta de conhecimento 

da população sobre a morte encefálica comprometendo a notificação e a possível 

doação. 

Para Moraes et al (2014) em um estudo realizado com dez enfermeiros de 

três serviços de procura de órgãos e tecidos, da cidade de São Paulo verificou-se 

que os motivos da recusa dos familiares são devido à falta de humanização no 

atendimento dos profissionais. É importante que a equipe ofereça apoio aos 

familiares do doador, com o intuito de amenizar a dor da família e proporcionar 

recursos, para que possam encarar e superar a perda de seu familiar. 

 
3. CONCLUSÃO 

Segundo a opinião dos autores, os principais motivos identificados para a 

recusa na doação dos órgãos são: falta de conhecimento sobre a morte encefálica, 

religião, incompetência dos profissionais da saúde ao acolher a família em seu 

processo de luto, falta de conhecimento dos familiares sobre o assunto e a falta de 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2017. 
 

humanização da equipe de saúde envolvida no aconselhamento para a doação. Se 

não houver preparo da equipe para a abordagem poderá haver um entendimento 

incorreto por parte da família e a negação da doação. 

Considerando que há uma grande diferença entre o número de pessoas 

doadoras e não doadoras por falta de informações aos familiares, falta de palestras 

e campanhas educacionais que possam ajudar a esclarecer dúvidas sobre o assunto 

e assim aumentar o número de doadores, e salvar outras vidas. O desejo do familiar 

em ser doador 
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