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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O número de transplantes 
de órgãos é limitado no Brasil e no mundo, devido ao escasso 
número de doadores. Isso ocorre, principalmente, pela recusa dos 
familiares na autorização para doação de órgãos do paciente em 
morte encefálica (ME). Essa recusa motivou o objetivo deste es-
tudo em avaliar o conhecimento sobre ME dos pacientes e verifi-
car sua influência na doação de órgãos.
MÉTODO: Foram entrevistados 136 pacientes cadastrados no 
Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco), vinculado à Uni-
versidade do Estado do Pará, em Belém-PA, sobre ME e doação de 
órgãos, incluídos os dados sócio-demográficos desse centro.
RESULTADOS: Noventa e três entrevistados eram do sexo femi-
nino e 43 do sexo masculino; idade média de 39 anos. 84,6% são 
favoráveis à doação de órgãos e aceitariam que ela fosse feita após 
sua morte. 19,9% souberam informar o que é ME. 85,3% acre-
ditam que o médico pode se equivocar na firmação do estado de 
ME de um paciente, enquanto, 18,4% confiam no diagnóstico 
clínico. Há uma relação estatisticamente significante (p < 0,01) 
entre o grau de confiança no diagnóstico de ME e a pessoa aceitar 
doar seus órgãos após sua morte.
CONCLUSÃO: Oitenta por cento da população estudada não 
compreende o significado da ME, e acredita que o paciente tem 
condições de viver mesmo firmado o diagnóstico de ME. Existe 
um baixo grau de confiança no processo de diagnóstico de ME 
e na capacidade de verificar tal estado, o que influencia na dimi-
nuição de chances dos familiares autorizarem a doação de órgãos.
Descritores: Conhecimento, Doação de órgãos, Morte encefálica.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The rate of transplanta-
tion is limited in Brazil and in the world due the lack of donors. 
This occurs mainly by the refusal of family in the consent for 
organ donation of patient’s brain death (BD). The objective of 
this paper is to evaluate the knowledge of BD of the patients and 
to assess its influence on organ donation.
METHOD: 136 patients of a Brazilian University Health Center 
were interviewed using a research protocol, which was analyzed 
about BD and organ donation knowledge, besides socio-demo-
graphic data.
RESULTS: Ninety-three respondents were female and 43 male, 
the average age was 39 years. 84.6% are in favor of organ dona-
tion and would agree that it was made after
their deaths. 19.9% knew what is BD. 85.3% believe that the doctor 
can make a mistake in the state of BD diagnosis of a patient, while 
18.4% trust in the diagnosis. There is a statistically significance (p < 
0.01) between the degree of confidence in the diagnosis of BD and 
the people accepting donate their organs after their death.
CONCLUSION: Eighty percent of the studied population 
didn’t understand the meaning of BD, and believes that the pa-
tient has conditions of living after the diagnosis of BD. There is 
a low degree of confidence in the process of diagnosis of BD and 
the ability to verify such state, which influences in the reduction 
of the chances of a family member to authorize organ donation. 
This occurs mainly by the refusal of family in the consent for 
organ donation of the patient’s BD.
Keywords: Brain death, Directed tissue donation, Knowledge. 

intRODUÇÃO

O aprimoramento das técnicas cirúrgicas e a elevação da qualida-
de de vida de pacientes transplantados resultaram no crescimento 
de indicações para transplantes de órgãos e no aumento signifi-
cativo do número de pacientes à procura dessa terapia nas duas 
últimas décadas1.
A demanda para transplantes é elevada e não condiz com a disponi-
bilidade de órgãos. Em diversos países, essa escassez torna expressiva 
a fila de espera e alto o número de pacientes que morrem enquanto 
aguardam a chance de um transplante2. Existem estudos realizados 
e há diversas propostas elaboradas para aumentar a captação de ór-
gãos, pois a baixa percentagem de doadores é citada como um fator 
limitante no incremento do número de transplantes2,3.
No Brasil, não há muitos dados a respeito da opinião geral da 
população acerca do processo de doação de órgãos4,5. Dados da 
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Associação Brasileira de Transplante de Órgãos afirmam que me-
tade das famílias dos potenciais doadores recusa essa doação6. Os 
motivos dessa recusa ainda não estão bem elucidados, no entanto, 
acredita-se que o desconhecimento sobre morte encefálica (ME) 
seja um desses motivos5.
O protocolo indicado para se obter a autorização dos familiares 
para a doação de órgãos consiste no médico assistente explicar à 
família o que significa o paciente estar em ME e que este é um 
potencial doador de órgão. Após essa primeira abordagem, uma 
equipe multiprofissional treinada conversa com a família sobre a 
doação de órgãos7. 
É de fundamental importância tornar claro para os familiares ou 
responsável legal o que é ME, pois a desconfiança pela população 
leiga desse diagnóstico correto limita a doação8.
O conceito de ME, definido pelo Conselho Federal de Medicina 
em 19979, determina que a pessoa encontra-se morta. Essa afir-
mação é de extrema importância, porque somente assim pode-se 
eticamente retirar um órgão de uma pessoa para transplantar. No 
entanto, o conhecimento da população sobre este tema é pouco 
estudado, avaliado, discutido e divulgado, principalmente, para 
a população leiga.
O objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento sobre 
ME e verificar como essa noção influencia na doação de órgãos.

MÉtODO

De acordo com os preceitos da Declaração de Helsinque e do 
Código de Nuremberg, além da Resolução196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, realizou um estudo prospectivo, transver-
sal e observacional, no qual foi aplicada uma entrevista baseada 
em um questionário padronizado a 136 pacientes do Centro de 
Saúde Escola do Marco (CSE-Marco) em Belém-PA. Antes da 
aplicação desse questionário, obteve-se a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por cada paciente. 
Esse questionário apresentava questões relativas ao conhecimento 
sobre ME e sua influência na doação de órgãos, além de dados 
sócio-demográficos.
Os critérios de inclusão foram: ser paciente cadastrado no CSE-
-Marco; homens e mulheres; e ser maior de 18 anos. Os critérios 
de exclusão foram: ser menor de idade; não estar cadastrado no 
CSE-Marco; ser acompanhante de paciente e não aceitar assinar 
o TCLE.
Foi utilizado o software BIOESTAT 5.0, para análise estatística 
quantitativa, de acordo com a natureza das variáveis. Foi aplicada 
análise estatística descritiva e informados os valores percentuais 
dos dados verificados. Além de empregar o teste de Contingência 
C para verificar as relações entre os dados sócio-demográficos e 

o conhecimento sobre ME, adotou-se um valor de p < 0,05 para 
rejeitar a hipótese de nulidade.
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade do Estado do Pará, sob nº 40/2011.

RESUltADOS

Foram realizadas entrevistas com 136 pacientes, descritos da se-
guinte forma: 93 (68,4%) do sexo feminino e 43 (31,6%) do 
sexo masculino; idade média de 39 ± 13,66 anos, o valor míni-
mo de 18 e máximo de 81 anos; estado civil: 46,3% solteiros, 
39,7% casados, 8% viúvos e 6% separados; escolaridade: 57,4% 
possuíam ensino médio completo, 27,9% ensino fundamental, 
14% ensino superior e 0,7% eram analfabetas; religiosidade: 
54,4% católicos, 40,4% evangélicos e 5,2% professavam outras 
religiões. Quando questionados sobre doação de órgãos, 84,6% 
declararam-se favoráveis, porém, 5,9% não tinham opinião for-
mada sobre o assunto e 9,5% eram contra a doação. Em relação a 
doar seus órgãos após a morte, 72% eram a favor, 15,5% contra 
e 12,5% não possuíam opinião acerca disso. Com relação à auto-
rização para doação de órgãos de parentes de primeiro grau, 72% 
afirmaram que permitiriam; 7,4% que não e 20,6% preferiram 
não opinar. 
Referente à condição em que o paciente diagnosticado com ME 
se encontra, as respostas foram: 19,9% afirmaram que este se en-
contraria de fato morto; 48,6% acreditam que apenas o cérebro 
estaria morto e o paciente teria condições de viver; 28,4% creem 
que o paciente estaria parcialmente vivo, com condições de viver, 
se tratado; e 23% não sabiam o significado do termo ME. Não 
houve relação estatística entre o conhecimento de ME e a escola-
ridade do paciente (p > 0,05).
Outro ponto relevante no estudo mostra que 85,3% acreditam 
que o médico poderia se equivocar ao dar um diagnóstico de ME 
e o paciente ainda estar vivo. Quanto à confiança dos pacien-
tes no diagnóstico, 26,5% não acreditam no diagnóstico de ME 
dado pelo médico, 55,1% confiam parcialmente e 18,4% con-
fiam plenamente, há uma grande relação estatística (p = 0,003) 
entre o paciente acreditar na capacidade do médico de firmar o 
diagnóstico e a confiança no diagnóstico.
Não houve relação estatística quando comparado se a pessoa era 
a favor da doação de órgãos e o seu conhecimento sobre o signifi-
cado de ME (p = 0,15) e se a pessoa confia no diagnóstico de ME 
(p = 0,08). Contudo, houve relação estatisticamente significante 
entre o grau de confiança no diagnóstico de ME e aceitar doar 
seus órgãos (p < 0,05), como apresentado na tabela 1, e autorizar 
a doação de órgãos de parentes de primeiro grau ou sob sua res-
ponsabilidade (p < 0,05) (Tabela 2).

Tabela 1 – Relação entre aceitar a doação de seus órgãos e a confiança no diagnóstico de morte encefálica.

Confia plenamente  
no diagnóstico

% Confia parcialmente  
no diagnóstico

% Não confia no 
diagnóstico

%

A favor da doação de seus órgãos 23 16,91 56 41,17 20 14,7
Contra a doação de seus órgãos 2 1,47 9 6,6 10 7,35
Não soube informar 0 0 11 8,08 6 4,41
Total 25 18,38 75 55,14 36 26,47

p = 0,0192 (teste de Contingência C)



320

Gonçalves TB, Teixeira RKC, Hosoume VSN e col.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 jul-ago;10(4):318-21

DiSCUSSÃO

O presente estudo buscou verificar se um dos fatores limitantes da 
doação de órgãos é a falta de conhecimento dos familiares sobre 
ME. Para atingir esse objetivo, elegeu-se um centro de referência 
na atenção primária e secundária e na realização de atendimentos 
de média complexidade, atende pacientes das mais variadas faixas 
etárias e situações socioeconômicas.
Com relação aos participantes, os dados sócio-demográficos en-
contrados foram pertinentes à realidade do Estado, e mostrou 
que não houve concentração de entrevistados à um determinado 
grupo, como pode ser comprovado pela grande variação na idade 
dos pesquisados.
A quantidade de pessoas favoráveis à doação de órgãos foi 
elevada, semelhante ao da população estudada por Farias e 
col.10 que encontrou 92% de aceitação à doação de órgãos. 
Contudo, na presente pesquisa, a resposta do entrevistado se 
aceitaria doar seus órgãos após sua morte, esse valor diminui 
consideravelmente.
É importante a família compreender o significado do conceito de 
ME para entender que aquele órgão não tem mais utilidade para 
o paciente, mas pode salvar vidas caso seja transplantado. Além 
disso, o fato de o paciente estar morto reflete a não necessidade de 
utilização de tratamento da doença de base, exceto para o trans-
plante de órgãos, dilema ético, caso o paciente estivesse vivo9,11.
No Brasil, desde 2001, vigora o consentimento informado, ou 
seja, a decisão da doação de órgãos é realizada pelos parentes mais 
próximos do potencial doador, não pela decisão em vida do pa-
ciente, mesmo que expressa em documentos de identidade9.
A ME não deve apenas ser vista como uma condição para se rea-
lizar a doação de órgãos, ela também tem uma importância ética 
para a equipe médica, visto que evita o tratamento desnecessário, 
minimiza a distanásia e encurta verdadeiros velórios nas unidades 
de terapia intensiva12.
Esta pesquisa mostra 19,9% da população estudada acreditava 
que em ME o paciente encontrava-se morto, já o restante dos 
entrevistados acreditavam que o paciente poderia estar vivo, mes-
mo parcialmente. 23% da população não sabia o significado de 
ME. Verificou-se que esse desconhecimento de um quesito fun-
damental para autorização do transplante não apresenta ligação 
com a escolaridade do entrevistado, é resultado da ausência de 
campanhas públicas explicando sobre o tema. Esse dado foi no-
tado em pesquisa realizada por Schein e col.13 que os médicos in-
tensivistas erraram o momento do paciente com ME encontrar-se 
morto. Revela-nos a lacuna desse conhecimento não é limitada à 
população leiga.
O adiamento, por parte da família, no início da abertura do 

protocolo de doação de órgãos pode inviabilizar a utilização 
destes ou limitar a quantidade de órgãos que poderiam ser do-
ados13. É consequência do não conhecimento sobre ME e falta 
de confiança no médico que emite o diagnóstico, pois este pode 
cometer um equívoco no parecer e o paciente ainda estar vivo. 
Esse pensamento da população precisa mudar para minimizar o 
adiamento da doação.
Vivencia-se um contexto no qual a presença de uma grande 
quantidade de informações associadas a uma realidade de erro 
médico faz com que o paciente tenha receio do diagnóstico, prin-
cipalmente, ao se tratar sobre a morte de um parente. Essa des-
confiança já fora suspeitada como uma grande causa de recusa na 
doação em estudo de Meneses e col.8.
A confiança no diagnóstico de ME aumenta as chances de 
uma pessoa aceitar doar seus órgãos e órgãos de algum parente. 
Informação que obteve significância estatística (p < 0,05), e é 
semelhante ao de Siminoff, Mercer e Arnold14 no qual afirma 
que famílias que entendem bem o conceito de ME são mais pro-
pensas a aceitar a doação de órgãos. Verificou-se a importância 
de aumentar a confiança da população na capacidade do médico 
em conduzir um paciente com ME, contudo, há uma dificuldade 
em crescer essa credibilidade visto que até mesmo acadêmicos de 
medicina não doariam seu órgãos devido a não acreditarem no 
sistema de saúde brasileiro15.
Ressalta-se que parte dos entrevistados, em várias perguntas, não 
apresentou uma opinião formada, mostraram “descaso” ou com-
pleto desconhecimento com o tema. A realização de campanhas 
sobre transplantes e ME, no intuito de diminuir dúvidas e com-
bater os mitos sobre esse tema pode auxiliar na forma de aumen-
tar significativamente o número de doações16.

COnClUSÃO

Observou-se que 80,1% da população estudada não compre-
ende o significado da ME e acredita que o paciente tem con-
dições de viver mesmo firmado o diagnóstico. Há um baixo 
grau de confiança no processo de diagnóstico de ME e na ca-
pacidade de verificar tal estado. Essa desconfiança influencia 
na diminuição de chances dos familiares autorizarem a doação 
de órgãos. Esse parâmetro de pensamento da população reve-
la, também, que os futuros profissionais de medicina deverão 
lutar para aumentar a confiabilidade nessa doação em face da 
incredulidade do sistema de saúde nacional. O tema aborda-
do deve ser explorado por meio de campanhas públicas para 
informar e conscientizar para uma decisão mais eficaz pela po-
pulação no ato de autorizar a doação de órgãos de pacientes 
com ME.

Tabela 2 – Relação entre aceitar a doação de órgãos de parentes de primeiro grau ou sob sua responsabilidade e a confiança no diagnóstico de morte encefálica.

Confia plenamente  
no diagnóstico

% Confia parcialmente 
no diagnóstico

% Não confia no 
diagnóstico

%

A favor da doação de órgãos 24 17,64 52 38,23 22 16,17
Contra a doação de órgãos 0 0 5 3,6 5 3,6
Não soube informar 1 0,7 18 13,2 9 6,6
Total 25 18,38 75 55,14 36 26,47

p = 0,0295 (teste de Contingência C)
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