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1. RESUMO  

A presente pesquisa tem como proposta estudar um momento de profunda tristeza 

(morte) e ao mesmo tempo um ato de solidariedade (doação) envolvendo a tomada 

de decisão das famílias de pacientes considerados potencial doador de órgãos, 

considerando então essa dicotomia como forma de aliviar o sofrimento e ausência 

dos pacientes falecidos em prol de atentar ao surgimento de novas vidas, 

entrelaçadas com o ganho de um novo órgão. Trata-se de uma revisão bibliográfica 

não-estruturada, envolvendo publicações e livros concisos nas áreas de ética, 

teologia, psicologia e medicina.  

2. INTRODUÇÃO 

A doação de órgãos e tecidos é um ato pelo qual manifesta-se a vontade de oferecer 

uma ou mais partes do corpo do possível doador, em prol de auxiliar no tratamento 

de uma ou mais pessoas. A complicação na prática da doação, resume-se 

principalmente ao doador decorrente de morte encefálica, ou ME, (interrupção visível 

das atividades cerebrais), ao qual são caracterizadas por pessoas que sofreram 

acidentes que evoluíram para um traumatismo cranioencefálico (TCE), tumores ou 

derrames cerebrais. Para cada órgão e tecido, existe um tempo máximo para a 

retirada (em via cirúrgica) do doador até sua chegada ao receptor, quanto mais 

nobre e sensível for o órgão e/ou tecido, menor é o tempo de sobrevida sem aporte 

sanguíneo, por isso a importância de rápidas decisões no quesito de doar ou não os 

órgãos do ente querido que sofreu a evolução do óbito. O processo de doação e 

liberação de órgãos e tecidos respeita uma hierarquia de etapas e processos 

propícios ao bom andamento do processo, desde a notícia da evolução do óbito ao 

recebimento dos novos órgãos aos receptores, sendo processo bem similar ao que 

ocorre em doadores vivos. Pelo processo ser de certa forma longo, pode ser 

caracterizado como burocrático, porém, é importante que todas as etapas sejam 

rigorosamente concluídas visando sempre o resultado final: saúde do órgão e 

paciente transplantado. Tratando-se de algo voluntário, existe a possibilidade da 

recusa da doação sendo essa explanada por familiares próximos ao possível 

doador. E dentro dessas recusas, existe uma gama de razões apresentadas, 

variando desde a negação do próprio paciente em vida (o possível doador tinha o 

desejo de não ser doador de órgãos), ausência de comunicação desse porte na 



residência (familiares nunca conversaram sobre o assunto) e religião. Alguns 

familiares chegam a comunicar que baseado nos preceitos da religião que os 

parentes seguem a doação não pode então ser realizada. Uma vez obtendo a 

negação familiar, interrompe-se o processo de retirada de órgãos e tecidos e o 

potencial doador deixa de ter esse título, seguindo então completamente intacto, 

com todos os órgãos sem nenhuma retirada. Levantando então a problemática de 

religião, fé e doação de órgãos, construiu-se essa pesquisa, buscando então meios 

para compreender a importância da espiritualidade e fé na tomada de uma decisão 

tão forte e importante para os entes queridos: a retirada ou não dos órgãos. Tem-se 

ciência de que se trata de um assunto extremamente delicado, uma vez que lida 

tanto com um momento de profunda tristeza e dor (morte), com motivação e forças 

(religião/fé) e com momentos de muita alegria para quem tem a notícia da chegada 

de um novo órgão (recomeço da uma nova vida). Para tal, buscou-se entender o 

significado de fé, religião, saúde, transplantes, envolvimento da enfermagem com 

esses clientes e também com familiares. 

3. OBJETIVOS  

Definir e identificar a posição, importância e relação da fé frente à liberação/prática 

de doação de órgãos e tecidos. 

4. METODOLOGIA  

Pesquisa de revisão bibliográfica de caráter descritivo e exploratório, com 

levantamento de dados através de bibliotecas virtuais, como: Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além de livros específicos 

da área. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Iniciou-se o mapeamento da pesquisa com avaliação dos processos de busca bem 

como análise do tipo de literatura a ser abordada: artigos, livros, periódicos. Foram 

selecionados 10 artigos divididos entre equipes multiprofissionais (médicos, 

enfermeiros e sociólogos, dentro deles cabendo a maior parte à enfermagem), e um 

livro. Não há materiais em língua estrangeira e o livro selecionado foi traduzido para 

o português. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Numa sociedade religiosa como a qual pertencemos, é comum às pessoas 

dependerem de crenças e práticas religiosas para lidar com dores, perdas, ou 

situações estressantes, em geral, as religiões são capazes de auxiliar as pessoas a 

se adaptarem a situações mais difíceis, além se serem fortes suportes sociais 

(missas, cultos, por exemplo). Contudo, baseado nessa mesma teoria, crenças e 

ensinamentos religiosos incentivam pessoas a se tornarem bons cidadãos, auxiliam 

a tomarem boas decisões, aumentando a probabilidade das pessoas serem mais 

generosas com o tempo, auxiliando o próximo, sendo então altruístas. Ou seja, 

torna-se incompatível a negação da doação de órgãos embasando-se em pilares 

religiosos, uma vez que os mesmos não são compatíveis a essa conduta, o que 

remete então avalição: verificar se esses familiares estão bem assessorados pela 

enfermagem, a falta de sucesso em tal processo pode estar regada a falta de 

informações sobre as etapas de doação ou por total despreparo familiar em lidar 

com a perda. A enfermagem tem papel extremamente forte e potencial nos cuidados 

e manutenção do cliente possível doador de órgãos (bem como aos receptores em 

questão).   

7. FONTES CONSULTADAS 

1. ERBS, J.L., FERRAZ, A.S., SANTOS, L.G.M., ROZA, B.A., SCHIRMER, J., 

KNIHS, N.S., Revisão integrativa: indicadores de resultado processo de 

doação de órgãos e transplantes. J Bras Nefrol 2013;35(3):220-228.  

2. GUETTI, N.R., MARQUES, I.R., Assistência de enfermagem ao potencial 

doador de órgãos em morte encefálica. Rev Bras Enferm. 2008; 61(1):91-7. 

3. KOENING, H.G., Medicina, Religião e Saúde: o encontro da ciência e da 

espiritualidade. 1ª edição. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012. 

4. MASSAROLLO, M.C.K.B,  MORAES, E.L., Recusa de doação de órgãos e 

tecidos para transplante relatados por familiares de potenciais doadores. Acta 

Paul Enferm. 2009; 22(2):131 

5. PESSOA, J.L.E., ROZA, B.A., SCHIRMER, J., Avaliação das causas de 

recusa familiar a doação de órgãos e tecidos. Acta Paul Enferm. 2013; 

26(4):323-30 

 


