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Resumo 

Um dos principais problemas para a não efetivação da doação de órgão é a recusa 

familiar. Algumas questões que os fazem negar a doação são: falta de conhecimento 

sobre o processo, deformidade para o funeral, religião, má entrevista, pouco tempo 

para decisão, não conhecimento do desejo do potencial doador (PO), venda de 

órgãos no mercado negro e muitos outras, que se resumem em total falta de 

conhecimento sobre a real importância e eficácia neste processo. O objetivo deste 

Projeto de Iniciação Científica (PIC) é construir um vídeo de pequena duração para 

que sejam divulgadas nas redes sociais, escolas, jornais e na comunidade 

acadêmica e possam contribuir com a divulgação e conscientização das famílias em 

relação à doação de órgãos. Que esse assunto, doação de órgãos possa ser 

conversado e discutido entre os familiares, esclarecendo o desejo de cada membro 

da família sobre seu desejo em caso de morte.  

Introdução 

A doação de órgãos trata-se de um ato realizado após o óbito confirmado por morte 

encefálica (ME). O potencial doador (PO), ou seja, aquele em que se constatou com 

morte encefálica, pode salvar até 9 vidas, sendo que 2 pulmões, coração, 2 rins, 

córneas, pâncreas, tecidos e fígado são utilizados para doação. Porém ainda 

existem muitas pessoas nas filas de espera pelo transplante já que ainda há baixa 

autorização familiar para que a doação seja realmente efetiva. (BRASIL, 2016)  

O diagnóstico de morte encefálica é legalmente reconhecido como morte sendo 

baseado no exame clínico e em um exame complementar comprovando a ausência 

de atividades elétricas, ou de fluxo sanguíneo cerebral. O transplante entre doadores 

vivos é também regulado pelo Estado, requerendo uma autorização judicial em caso 

de doação entre pessoas sem parentesco. Todo este sistema é centralizado nas 

Secretarias Estaduais de Saúde com listas únicas regionais, supervisionada pelo 

Ministério Público (RAMB, 2003). 



O Brasil tem um dos maiores programas públicos de transplante de órgãos do 

mundo. Na fila de espera em setembro de 2017, foram constatadas 33.071 pessoas 

aguardando serem transplantadas, porém segundo a lei nº9.343, de 4 de fevereiro 

de 1997, capítulo II artigo 4º a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de 

pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica dependerá da 

autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, 

reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por 

duas testemunhas presentes a verificação da morte (BRASIL, 2017). Campanhas de 

esclarecimentos têm sido desenvolvidas, no Brasil, com objetivo de conscientização 

da população, para que este assunto, o desejo de ser um doador de órgãos, seja 

conversado dentro das casas e as famílias conheçam o desejo de seus potenciais 

doadores (BRASIL, 2016). 

Um dos principais problemas para a não efetivação da doação de órgão é a recusa 

familiar. Algumas questões que os fazem negar a doação são: falta de conhecimento 

sobre o processo, deformidade para o funeral, religião, má entrevista, pouco tempo 

para decisão, não conhecimento do desejo do PO, venda de órgãos no mercado 

negro e muitos outras, que se resumem em total falta de conhecimento sobre a real 

importância e eficácia neste processo. O objetivo deste Projeto de Iniciação 

Científica (PIC) é construir um vídeo de pequena duração para que seja divulgado 

nas redes sociais e possam contribuir com a divulgação e conscientização das 

famílias em relação a doação de órgãos. 

Metodologia 

Após estudo de revisão integrativa realizada sobre recusa familiar no processo de 

doação de órgãos, subentende-se que é necessário que haja alertas sobre a 

importância dos familiares estarem amplamente inseridos no processo, tendo a 

conversa em suas casas sobre o desejo, além de que órgãos responsáveis pela 

distribuição de informações precisem tomar providências quanto a este assunto. 

Será realizada gravação de vídeo sobre conscientização a doação de órgãos, de 

forma que a família seja o públicoa a ser atingido, por meio de que a maioria das 

causas de recusa familiar é pelo processo de não aceitação da família ao processo 

de doação de órgãos, inúmeras vezes pela falta de conhecimento sobre o desejo do 

ente em ser um doador. 

O vídeo será publicado em redes de grande acesso e as atrizes serão as próprias 

desenvolvedoras do projeto de iniciação científica. 



Com isto espera-se abranger um grande número de pessoas tendo acesso a este 

vídeo para que o assunto seja realmente levado a sério dentro das casas, escolas e 

em meio a todo convívio social, de modo que a fila de espera do processo de 

doação de órgãos tenha uma redução significativa. 

Resultados esperados 

Com esta pesquisa espera-se abranger um grande número de pessoas tendo 

acesso a este vídeo para que o assunto seja realmente levado a sério dentro das 

casas, escolas e em meio a todo convívio social, de modo que a fila de espera do 

processo de doação de órgãos tenha uma redução significativa.  

O resultado primordial é fazer com que as pessoas se conscientizem quanto à 

importância da doação de órgãos e entendam realmente o que é a morte encefálica, 

tendo em vista que nós como futuros profissionais da saúde teremos total 

responsabilidade neste processo de efetivação de uma doação de órgãos. 

Além de Divulgar entre os estudantes dos cursos do Centro Universitário de 

Jaguariúna-UNIFAJ e nas Redes Sociais. 

Apresentar nos eventos internos e externos do Centro Universitário de Jaguariúna-

UNIFAJ 
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