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Resumo  

  É de extrema importância para a assistência humanizada o 

acolhimento às famílias de pacientes em morte encefálica, potenciais doadores 

de órgãos e tecidos. A orientação pode tornar este momento mais acolhedor, 

além de poder contribuir para a decisão da doação. O objetivo do estudo é 

averiguar como é realizado o acolhimento do enfermeiro do Serviço de Procura 

de Órgãos e Tecidos (SPOT) aos familiares de potenciais doadores. A 

pesquisa é prospectiva, de campo, exploratória e quantitativa, realizada no 

SPOT de um hospital filantrópico do município de São Paulo-SP. Os sujeitos 

são enfermeiros que atuam no SPOT que promovem o acolhimento aos 

familiares de potenciais doadores. Os resultados preliminares mostram que há 

uma preocupação com acolhimento em local adequado e com orientações 

esclarecedoras, porém admite-se que é necessário melhorar quanto às 

informações transmitidas e capacitação de toda equipe de saúde. 

Introdução 

Os transplantes de órgãos e tecidos são considerados um tratamento 

para diversas doenças crônicas e incapacitantes (1). Deve-se aplicar o protocolo 

de determinação de Morte Encefálica (ME) sempre diante de suspeita 

diagnóstica, independente da possibilidade de doação de órgãos e a famíla 

deve ser comunicada (2).. As centrais estaduais são responsáveis por todo o 

processo de doação, o estado de São Paulo conta com 24 unidades. 

Denominadas Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT), o qual é 

responsável por todo o processo de captação de órgãos e tecidos, é 

regionalizado e constituído por um ou mais hospitais em sua área de atuação 
(3,4). 

O processo de doação é definido como o conjunto de etapas que serão 

realizadas para converter o potencial doador em doador efetivo de órgãos e 

tecidos. O enfermeiro ou médico do SPOT realiza avaliação das condições 

clínicas do potencial doador (4).  Após o diagnóstico de ME, o médico da 

unidade onde o paciente é assistido e o enfermeiro do SPOT, devem 



comunicar a morte para a família e explicar os caminhos que podem ser 

seguidos para a doação de órgãos e tecidos (4). 

A recusa familiar tem sido apontada como fator limitante na 

disponibilização de órgãos e tecidos.   Algumas atitudes devem ser realizadas 

para que diante do sofrimento os familiares se sintam acolhidos de forma 

humanizada e humanitária: orientar a família sobre a suspeita de ME antes da 

realização dos exames para confirmar o diagnóstico; identificar os sentimentos 

dos familiares; permitir ao familiar ter o consentimento dos demais integrantes 

da família antes da tomada de decisão; dar as informações de todo o processo 

de doação; além de esclarecer, sem restrições, todas as dúvidas (5). 

Diante do exposto, tendo em vista que a morte é um momento de dor à 

família e que devido a isto o processo de doação deva ser estressante, é de 

extrema importância que a assistência de enfermagem seja acolhedora e 

humanizada.  

Objetivo: - Averiguar como é realizado o acolhimento do Enfermeiro do 

Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos aos familiares do potencial doador.  

Casuística e Método 

A pesquisa é prospectiva, de campo, exploratória e quantitativa, no SPOT de 

um hospital filantrópico, no município de São Paulo-SP. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Fizeram parte da amostra os 

enfermeiros que atuam no SPOT que promovem o acolhimento / assistência 

aos familiares de potenciais doadores, estes assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  Os dados são de janeiro a agosto de 2014. 

Foi elaborado, através de referencial bibliográfico científico, pela pesquisadora, 

um instrumento de coleta de dados sobre o tema que consiste em um 

formulário formado de duas partes: I. Caracterização Sócio-demográfica dos 

Enfermeiros; II. Averiguação do acolhimento aos familiares de potenciais 

doadores de órgãos e tecidos.  

Resultados Preliminares 



Dos sete enfermeiros entrevistados:  - A maioria, cinco (71,43%), é do sexo 

masculino; a média de idade foi 30 anos.  Três (42,86%) tiveram conteúdo de 

doação de órgãos e tecidos na graduação e três (42,9%) especializaram-se em 

captação e transplante de órgãos, os demais em Unidade de terapia intensiva 

(UTI) e/ou Urgência e Emergência.  Seis (85,7%), participaram em até três 

eventos sobre doação de órgãos. O tempo de atuação no SPOT variou de 

cinco meses a 4 quatro anos. 

Quanto ao acolhimento dos familiares : - a maioria dos atendimentos ocorre 

em uma sala na unidade do SPOT. Seis (71,43%) sujeitos relataram que outro 

profissional acompanha a entrevista com os familiares dos potenciais 

doadores, que pode ser outro enfermeiro, o médico ou o psicólogo. Todos os 

enfermeiros informam aos familiares quanto os caminhos que podem ser 

seguidos após o diagnóstico de ME e orientam sobre a possibilidade da 

doação. A carta é a maneira mais utilizada para agradecer, seguido da 

gratuidade do funeral. 

- O esclarecimento sobre a morte encefálica é realizada pelo médico, com 

métodos de clarificação e validação das informações. As orientações sobre o 

processo de doação são realizadas pelo enfermeiro e é individual, mas pode 

ocorrer em grupo. Orienta-se sobre (com impresso próprio): trâmites funerários, 

intercorrências e atrasos que podem ocorrer durante o processo, quantos 

órgãos serão captados e a disponibilidade do centro cirúrgico. Quando o 

familiar relata o interesse em conhecer o receptor o enfermeiro orienta que não 

é permitido pela legislação brasileira. Quanto aos sentimentos identificados nos 

familiares destaca-se a dúvida, além de medo e também vontade de ajudar. 

 - As Sugestões para acolher melhor são: divulgar sobre a doação em todos os 

veículos de comunicação; orientar melhor os familiares sobre o diagnóstico de 

ME; melhorar o acolhimento ao familiar por toda a equipe de saúde, 

capacitando todos à assistência humanizada. 
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