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RESUMO 

A doação de órgãos é, ainda, um assunto polêmico. Dentro ou fora dos 

hospitais e até os profissionais de saúde, há falta de informações sobre o processo 

de doação para transplantes. Graduandos de Enfermagem, como futuros 

profissionais da saúde, tem papel importante neste contexto devido ao acesso a 

grande parte da população e por causarem impacto maior que outros meios de 

comunicação quando o assunto é doação de órgãos. Este trabalho teve por 

objetivos identificar o conhecimento dos graduandos de Enfermagem de uma 

Instituição de Ensino Superior sobre a doação de órgãos. Trata-se de um estudo 

descritivo-exploratório de abordagem quantitativa que contemplou 118 alunos, que 

responderam, após assinatura do TCLE, um questionário pré-codificado, individual e 

confidencial, com perguntas direcionadas aos objetivos da pesquisa.Predominou-se 

o gênero feminino (75%), sendo que apenas 28% dos entrevistados declararam 

serem doadores de órgãos. Cerca de 29% pontuaram ter conhecimento sobre os 

quesitos necessários para doação de órgãos. A grande maioria dos discentes (97%) 

está correta em afirmar que o transplante refere-se à transferência de células, 

tecidos ou órgãos de um doador a um receptor, já 67% mostraram ter conhecimento 

sobre o limite de idade para ser um doador de órgãos. Um total de 82% dos alunos 

tem conhecimento sobre quem poderá ser um doador de órgãos e apenas 42% 

sabem quais órgãos podem ser doados. A maioria (75%) dos acadêmicos declarou 

ter a intenção de doar seus órgãos após a morte, sendo que 83% destes já 

comunicaram a família. Os discentes que participaram deste estudo apresentaram 

boa percepção sobre o tema, bem como, reconheceram a importância deste, porém, 

sugerem-se intervenções curriculares visando uma abordagem direta e organizada 

desse assunto tão importante na atualidade.  

 

INTRODUÇÃO 

A doação de órgãos é um ato pelo qual se manifesta a vontade de que, a 

partir do momento da morte, os órgãos e tecidos em condições de serem 

aproveitados para transplantes sejam doados. O ideal, portanto, é que a pessoa em 

vida informe aos parentes que deseja ser um doador. A equipe de Enfermagem tem 

assinalado a importância na prestação de assistência adequada junto à família e 

também em relação a cuidados necessário, frente ao potencial doador. Por isso, é 

relevante que estes profissionais tenham conhecimento aprofundado sobre a doação 



de órgãos e tecidos, bem como, sobre os procedimentos necessários para captação 

e conservação do material biológico a ser doado. 

A disponibilidade de órgãos é muito menor que a demanda de transplantes, 

por isso é importante apontar os fatores que contribuem para que os indivíduos 

sejam favoráveis ou contra a doação de órgãos e tecidos. A Enfermagem está 

envolvida em diferentes atividades, conceitos e cuidado, relacionados não somente 

à ciência da saúde, como também, as ciências sociais e humanas. O profissional de 

saúde tem papel importante na divulgação e informação sobre doação de órgãos, 

pois está sempre em contato com potenciais doadores.  

O profissional de Enfermagem bem informado tem a capacidade de promover 

ações educativas com qualidade, obedecendo e respeitando os princípios do 

indivíduo, proporcionando maior racionalidade relacionada à doação de órgãos. 

Portanto, é fundamental ampliar os conhecimentos e esclarecimentos em relação à 

doação de órgãos, tanto para profissionais de saúde como para sociedade em geral, 

com intuito de que a prática de doação de órgãos seja constante e não se limite a 

casos isolados. Isso garantirá a sobrevivência de pessoas que exaustivamente 

encontra-se em filas de transplantes a espera de um doador, sonhando que a 

doação aconteça para sobreviver. 

A falta de conscientização da população brasileira sobre a importância da 

doação de órgãos e tecidos impede que muitos doentes tenham a possibilidade de 

cura, assim como, limita o número de transplantes no país.  

Portanto faz-se necessário capacitar o profissional da saúde, tornando-o apto 

a orientar e informar as pessoas e, sobretudo os familiares dos doadores em 

potencial. Mediante essas afirmações, nota-se a importância desse estudo, pois 

como futuro profissional da saúde, o graduando de Enfermagem, tem um papel 

importante na divulgação desta informação, devido ao acesso a grande parte da 

população e por causarem impacto maior que outros meios de comunicação quando 

o assunto é doação de órgãos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

- desvelar o nível de percepção relacionado à doação de órgãos e tecidos dos 

acadêmicos de Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior do município de 

Lins/SP; 



Objetivos Específicos 

- conhecer os fatores que contribuem para que os acadêmicos sejam 

favoráveis ou contra a doação de órgãos e tecidos; 

- identificar se os graduandos conhecem o limite de idade do doador de 

órgãos e quais as pessoas que podem ser consideradas potenciais doadoras; 

- saber qual o conhecimento dos alunos sobre os cuidados que devem ser 

dispensados ao doador falecido e quais os exames que precisam ser realizados em 

um candidato à doação; 

- identificar se os graduandos sabem descrever o que é uma doação 

intervivos e quais os órgãos possíveis de serem doados neste tipo de transplante. 

- desvendar o conhecimento dos acadêmicos sobre o controle da fila de 

doação de órgãos e transplantes. 

 

METODOLOGIA 

Tipo de Pesquisa  

Estudo de natureza exploratório-descritiva, cujo propósito é o de observar, 

descrever e explorar aspectos de uma situação, com a utilização do método 

quantitativo para a análise dos dados.  

Local da Pesquisa e Casuística 

A população alvo foi composta por 154 acadêmicos matriculados no curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins/SP - 

Unisalesiano. Utilizou-se a seguinte fórmula no = 1/Eo2 e n = N x no / N + no (SILVA; 

RODRIGUES, 2011), considerando um erro amostral de 5%. Assim, obteve-se um 

valor mínimo da amostra de 118 estudantes.  

A realização da coleta dos dados foi em salas de aula, em horário 

previamente agendado com os alunos e professores e com o consentimento da 

coordenação do curso. A coleta ocorreu entre os meses de abril e junho de 2016 por 

meio de um formulário para caracterização sociodemográfica e acadêmica dos 

discentes. 

Foram incluídos alunos do 1° ao 10° semestre, regularmente matriculados no 

Curso de Graduação em Enfermagem, com idade igual ou superior a 18 anos. Já os 

critérios de exclusão para o estudo foram idade inferior a 18 anos, tendo em vista a 

impossibilidade de assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

bem como, a não devolução dos questionários e do TCLE assinado.  



Instrumento de Coleta de Dados 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário com 14 

questões, que visam responder ao objetivo proposto pelo estudo. Na primeira parte 

do instrumento buscou-se caracterizar a amostra de acordo com: sexo, semestre, 

idade, se trabalha na área da Enfermagem.  

Na segunda parte objetivou-se caracterizar a amostra quanto ao 

conhecimento e acesso às informações sobre doação de órgãos, com as seguintes 

perguntas: 

- Você é doador de órgãos? Por quê?  

- Tem conhecimento sobre os quesitos para ser um doador? 

- Você tem conhecimento sobre os quesitos necessários para ser um doador? 

- Como futuro profissional da área da saúde, você se sente apto para orientar 

sobre o processo de doação de órgãos um amigo, um parente ou até mesmo um 

familiar de um possível doador? 

- Você já tece acesso a alguma informação sobre doação de órgãos? 

- Qual a frequência que tem contato com o assunto? 

- Qual foi o meio pelo qual obteve essa informação? 

Finalmente na terceira parte, buscou-se quantificar o conhecimento específico 

dos alunos referente ao assunto, através de questões que abordam critérios e 

conhecimentos sobre a doação de órgão (REIS; POPOV, 2009). Foram elas: limite 

de idade do doador de órgãos, se qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos, o 

que é doador falecido, quais os órgãos possíveis de ser doado em caso de morte 

encefálica, o que é transplante intervivos, quais os órgãos que podem ser doados 

nesse tipo de transplante, quais os exames necessários de serem realizados em um 

candidato à doação e quem controla a fila de doação de órgãos e transplantes. 

Aspectos Éticos 

Em respeito às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 196/96), foi disponibilizado aos 

participantes da pesquisa um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

o qual foi assinado após exposição e esclarecimentos por parte dos pesquisadores 

acerca da natureza da pesquisa. Não existiram riscos ou desconfortos previstos para 

os participantes da pesquisa, pois os mesmos responderam apenas um 

questionário, cujos dados foram mantidos em sigilo absoluto e utilizados apenas 

com fins científicos.  



Análise dos Resultados 

Após a coleta dos dados, construiu-se um banco de dados em planilha do 

programa Excel 2007 e os mesmos foram analisados pelo programa 

StatisticalAnalisys System (SAS), versão 9.1, e estatística, versão 7.1. Para as 

variáveis contínuas, utilizaram-se medidas de tendência central (média) e as 

mesmas apresentadas na forma de frequência relativa (%) e absoluta(n), as quais 

são exemplos de estatística descritiva, utilizadas para descrever, sintetizar e analisar 

os dados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Transplante é a transferência de células, tecidos ou órgãos de um doador a 

um receptor, ou de uma parte do corpo para outra, com o objetivo de restaurar uma 

função perdida. No sentido biológico, a morte é a perda da habilidade do organismo 

para regenerar-se, ou a ausência de vida potencial (ANDRADE NETO, 2002).  

O transplante proporciona benefícios ao receptor, solucionando problemas de 

saúde, que de outra maneira seriam incuráveis. Já a doação de órgãos parte de um 

princípio em torno da natureza humana, provida de cultura, de racionalidade, de 

valores éticos e de espiritualidade. A doação de órgão não é somente “um gesto 

solidário com significado ético, mas uma condição de sobrevivência” (GOÉS, 2002).  

Os transplantes de órgãos têm assumido papel de grande importância no 

tratamento e até mesmo na cura de doenças crônicas e terminais, resultando em 

uma sobrevida mais digna dos pacientes que precisam desta intervenção (MORAES 

et al., 2006).  

O ato de doar um órgão é uma decisão do ser humano enquanto vivo, o que 

torna necessária a abordagem e a discussão do assunto. A sociedade consciente é 

um campo fértil de doação (MOURA et al., 2011).  

Milhares de pessoas estão na lista de espera para transplante. Segundo o 

Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2008 havia 68.906 indivíduos a espera 

de atitudes positivas de doação de órgãos. No Brasil, a doação de órgãos e tecidos 

depende da autorização da família do doador. Porém, o principal obstáculo à 

efetivação da doação é representado pela alta taxa de famílias que negam 

consentimento (BATISTA et al., 2007). 

Apenas a metade dos potenciais doadores é notificada, porém, somente um 

em cada dez é transformado em um doador efetivo (AMORIM et al., 2010).  



Atualmente, há possibilidade de transplantes de diversos órgãos e tecidos 

humanos como fígado, coração, pulmão, rins, córneas, pâncreas, ossos, pele, veias, 

tendões e medula óssea, todos regulamentados pela OMS. Segundo o Ministério da 

Saúde (2010), o Brasil possui hoje um dos maiores programas públicos de 

transplantes de órgãos e tecidos do mundo, sendo que no primeiro semestre de 

2009 foram realizados cerca de 8192 procedimentos. A política Nacional de 

Transplantes de órgãos e tecidos está fundamentada nas leis nº 9.434/1997 e nº 

10.211/2001, tendo como diretrizes a gratuidade da doação, a beneficência em 

relação aos receptores e a não maleficência em relação aos doadores vivos. Nos 

últimos anos, tanto no Brasil como no restante do mundo, observou-se que a 

divulgação de informações e o número de doações de órgãos apresentaram um 

aumento significativo. No entanto não houve aumento concomitante do número de 

transplantes e da oferta ou disponibilidade de órgãos, como sugere a Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos através de dados que mostram que metade das 

famílias de potenciais doadores recusa a doação de órgãos (BATISTA et al., 2007). 

A doação de órgãos e tecidos ainda é assunto polêmico. Dentro ou fora dos 

hospitais e até os profissionais de saúde, há falta de informações sobre o processo 

de doação para transplantes. Muitos profissionais desconhecem o efetivo e 

adequado processo de doação, sua sistematização e regulamentação (REIS; 

POPOV, 2009). 

A falta de acesso à informação, a escassez de programas permanentes de 

conscientização voltados para a população, à veiculação de notícias pela mídia a 

respeito de tráfico de órgãos, o baixo incentivo para a doação de órgãos e a 

presença de conflitos de crenças e de valores contribuem para o surgimento de 

dúvidas, mitos e preconceitos a respeito deste tema (MORAES; et al., 2006). Tais 

entraves estão presentes entre estudantes da área de Ciências da Saúde (SHEEHY 

et al., 2003), o que pode prejudicar o esclarecimento sobre o processo de doação de 

órgãos aos futuros pacientes, além de afetar o número de potenciais doadores entre 

os acadêmicos.  

Acreditamos pelo exposto acima que pesquisar este assunto é relevante, pois 

a recusa à doação de órgãos com certeza remete a discussão de questões culturais, 

éticas, religiosas, dentre outras, tornando a reflexão sobre o assunto instigante. 

 

 



RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 118 alunos, sendo, 88 (75%) do gênero feminino 

e 30 (25%) do gênero masculino, com apenas 41 (35%) já trabalhando na área da 

Enfermagem. Apenas 33 entrevistados (28%) declararam serem doadores de 

órgãos.  

Um total de 52 alunos (29%) declarou ter conhecimento sobre os quesitos 

necessários para doação de órgãos, porém, 33 (28%) pontuaram não conhecer os 

quesitos necessários para que um indivíduo seja doador em potencial. Apenas 41 

alunos (35%) afirmaram ter tido acesso a esta informação. 

Cinquenta e dois indivíduos (44%) se sentem aptos para orientar alguém 

sobre a doação, trinta e um (27%) dizem não estarem aptos a orientar, e trinta e 

quatro (29%) dizem estares razoáveis para orientar (Figura 1). 

 

    Figura 1: Aptidão dos acadêmicos para orientar pessoas sobre  

           a doação de órgãos (Fonte: Elaborado pelos autores). 

 

Em relação ao conhecimento dos acadêmicos sobre o tema, 114 alunos 

(97%) estão corretos em afirmar que o transplante refere-se à transferência de 

células, tecidos ou órgão de um doador a um receptor (Figura 2).  

  

Figura 2: Opinião dos entrevistados acerca do contexto de  

 transplantes (Fonte: Elaborado pelos autores). 



Noventa e sete dos alunos (82%) estão cientes de que o transplante têm 

como objetivo restaurar uma função perdida (Figura 3).  

 

Figura 3: Opinião dos entrevistados acerca dos objetivos de  

 um transplante (Fonte: Elaborado pelos autores). 

 

Setenta e nove (67%) têm conhecimento sobre o limite de idade para ser um 

doador, já trinta e seis (30%) não têm conhecimento e três (3%) não souberam ou 

não responderam à pergunta. Na questão “podem ser doadores de órgãos”, a 

maioria dos alunos - noventa e sete deles (82%), possui conhecimento (Figura 4). 

 

Figura 4: Opinião dos entrevistados acerca de quais pessoas 

                         podem ser doadoras de órgãos (Fonte: Elaborado pelos autores). 

 

Dos alunos entrevistados, cerca de 82% sabem o significado de morte 

encefálica. Cento e três (87%) pontuaram, corretamente, que transplante intervivo é 

um procedimento que pode ser realizado com doador vivo, sendo que cinquenta e 

seis alunos (48%) disseram que seriam doadores nesta modalidade. Os que 

responderam “sim” doariam para pais, filhos, amigos, irmãos, primos, desconhecidos 

e cônjuges. Neste caso quarenta e nove (42%) sabem quais órgãos podem ser 

doados nesse transplante e setenta e cinco (64%) sabem dos riscos existentes no 

transplante intervivo.  



A maioria dos acadêmicos (75%) tem intenção de doar seus órgãos após a 

morte, desses, setenta e três (83%) já comunicaram os familiares. Já trinta alunos 

(25%) não possuem a intenção de se tornar um doador após a morte, sendo que 

67% simplesmente não querem e 33% não deram motivos.   

Setenta e quatro alunos (63%) acreditam que o critério a ser utilizado na 

distribuição do órgão doado aos pacientes listados deveria ser por gravidade do 

caso, já dezesseis (13%) citaram que deveria ser por critério cronológico e vinte e 

oito (24%) não opinaram. 

Oitenta e cinco acadêmicos (72%) consideram que o critério mais adequado 

para doação seria a consentida, vinte e seis (22%) consideram a doação presumida 

mais pertinente e sete (6%) não souberam ou não responderam.  

Noventa e oito (83%) alunos acreditam que a União deveria cobrir os custos 

dos transplantes, dezesseis (14%) acreditam que a União deveria arcar parcialmente 

com os custos e apenas quatro (3%) não souberam ou não responderam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de doação é definido como o conjunto de ações e procedimentos 

que conseguem transformar um potencial doador em doador efetivo, a partir do 

diagnóstico de morte encefálica. Após a confirmação da morte encefálica, que é um 

momento bastante difícil para a família, o processo de doação de órgãos e tecidos é 

iniciado. Os transplantes de órgãos tornam-se fonte importante no tratamento de 

doenças terminais sem possibilidade de terapêutica clínica ou cirúrgica e os 

resultados obtidos estão contribuindo para uma sobrevida mais digna dos pacientes 

que necessitem desse tipo de intervenção. 

Sabe-se que, momento atual, a assistência de Enfermagem está voltada para 

a sistematização do cuidado, preocupando-se em atender as necessidades 

humanas básicas do indivíduo, visando uma assistência de qualidade. Sendo o 

cuidar em Enfermagem algo complexo, exige-se cada vez mais uma quantidade de 

profissionais preparados para atender a demanda do serviço, pois esse tipo de 

assistência requer tempo disponível. 

Perante o exposto identificou-se que o graduando de Enfermagem, na sua 

maioria, detém conhecimento sobre o processo de doação e transplantes de órgãos. 

Porém há necessidade da abordagem do tema na universidade, pois como futuro 

profissional da Saúde, é necessário conhecer os aspectos importantes da sua 



atuação, procurando melhorar seu conhecimento sobre o tema, e não se limitar 

somente ao paciente e família em vida. Desta forma, a doação de órgãos se tornará 

uma alternativa cada vez mais próxima da realidade para aqueles que esperam pela 

vida na fila da morte. 
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