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RESUMO 
Trabalhadores que realizam entrevista familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante 
no estado do Paraná são submetidos a uma carga psíquica, física e social intensa devido à natureza da sua 
prática profissional diária. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo analisar se esses profissionais têm 
utilizado estratégias de enfrentamento para a manutenção da sua saúde para garantir qualidade de vida e 
evitar o adoecimento. A finalidade deste mapeamento é fomentar ações de promoção da saúde para este 
profissional. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, descritiva e analítica. A coleta 
de dados será realizada por meio do procedimento de entrevista individual em profundidade e a análise pela 
técnica da Análise de Conteúdo de Bardin. 
 
DESCRITORES: Obtenção de Órgãos e Tecidos, Trabalhadores da Saúde, Fadiga por Compaixão, 
Promoção da Saúde. 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos diversos avanços tecnológicos têm ocorrido e transformado o 
cuidado em saúde. No que diz respeito ao transplante de órgãos, os progressos 
científicos e organizacionais têm colaborado para o aumento do número de doação e 
captação de órgãos e tecidos para a realização de transplante, possibilitando assim que 
inúmeras pessoas possam beneficiar-se dessa terapêutica. (LIMA; BATISTA; BARBOSA, 
2013). No entanto, apesar deste fato, a desproporção entre o número de doações e o 
número de doentes na fila de espera por um órgão é preocupante em todo o mundo 
(RECH; RODRIGUES FILHO, 2007). 

Isto vem se tornando possível devido ao envolvimento, das equipes profissionais 
que têm buscado qualificação no sentido de aumentar as taxas de doações, e 
consequentemente, o transplante (RECH; RODRIGUES FILHO, 2007). Porém, para que o 
transplante ocorra é necessário que haja o encadeamento de processos que constituem-
se em protocolos de doação, captação e distribuição de órgãos e tecidos (BARBOSA; 
SOUZA; MOREIRA, 2014).  

Esse procedimento encadeado obedece a etapas fundamentais com passos 
imprescindíveis, no qual, a entrevista familiar é a definidora para o posicionamento da 
família em doar ou não o(s) órgão(s) de seu parente (FONSECA et al., 2016). 

A entrevista familiar é considerada a reunião entre os familiares do potencial 
doador com um ou mais profissionais da equipe de captação, ou outro profissional 
capacitado, a fim de obter o consentimento à doação (DOS SANTOS; MASSAROLLO, 
2011).  No entanto, este é um momento delicado no processo de doação, por que 
concretiza para a família a morte, a separação, a impotência e a finitude (VELLOSO 
CAJADO, 2017). Essa, não deve ser realizada somente para a obtenção da doação de 
órgãos e tecidos, há que ser também um momento de atenção e cuidado com a família 
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que se encontra fragilizada em processo do luto. Assim, os esforços e atenção devem ser 
voltados para a família, não no sentido de convencimento, mesmo porque a doação de 
órgãos não se dá pelo convencimento, mas a partir do momento em que a equipe realiza 
atendimento acolhedor, humanizado, o esclarecimento da morte e os motivos pela qual 
ela aconteceu, levando a família ao entendimento da situação e mesmo diante de 
tamanha tristeza e desolação, decide fazer a doação (PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 
2013). 

Logo, é essencial que a entrevista familiar seja realizada por uma equipe 
multidisciplinar, devidamente habilitada, por se tratar de um evento único para a família e 
também, para o entrevistador (SEGOVIA, 2017). Durante a entrevista, o profissional tem 
contato direto com a dor da perda familiar, e consequentemente, entra num mundo 
desconhecido da família, no qual, a tristeza e a sensação de morte eminente passam de 
uma possibilidade, para a certeza dela, ocorrendo assim uma ruptura e desorganização 
na estrutura dessa família, e nesse momento a perda do “ser” querido, representa o mais 
profundo sofrimento, desencadeado não somente aos familiares, mas também aos 
profissionais, por não conseguirem evitar tamanha consternação (BACKES; BACKES; 
ERDMANN, 2012). 

Em razão disso, é possível dizer que, ao deparar-se com tal situação, os 
profissionais, podem apresentar dificuldades para lidar com suas próprias emoções, em 
função das reações de difícil controle e manejo experiênciadas por eles, durante a 
entrevista familiar (FONSECA et al., 2016). 

Por este motivo, os profissionais que lidam constantemente com pessoas em risco 
de eminente de morte, e com a morte, seja de pacientes vitimados por situações 
traumáticas ou não, podem ser contagiados pela dor e pelo sofrimento do outro, e 
desenvolver problemas de saúde como a Síndrome de Burnout, estresse traumático 
secundário e fadiga por compaixão, sendo capaz de trazer agravos à sua saúde física, 
psíquica e social, os quais, podem ser uma ameaça à qualidade de vida desse 
trabalhador (BARBOSA; SOUZA; MOREIRA, 2014). Com o passar do tempo esses 
profissionais tornam-se mais vulneráveis não apenas porque lidam diretamente com 
pessoas em sofrimento, mas também porque a empatia e a compaixão são elementos 
essenciais para a realização eficaz de suas atividades. (CLÁUDIA QUINTANA ARANTES, 
2016). 
 Sendo assim este estudo busca analisar como os trabalhadores que realizam 
entrevista familiar no processo de doação e captação de órgãos e tecidos para 
transplante no estado do Paraná, lidam com sua saúde psíquica, física, social e quais 
estratégias de enfrentamento utilizam para a manutenção da sua saúde. 
 
2. MATERAIS E MÉTODOS 

 
2.1 Desenho metodológico   

 
Estudo de natureza aplicada, com abordagem metodológica qualitativa e com 

objetivos do tipo descritivo, analítico e transversal com base na Fenomenologia Social. A 
Fenomenologia Social enfoca objetos culturais e trata de compreender o seu significado, 
aplicando-lhes esquemas interpretativos (SCHÜTZ, 1979).  

 
2.2 Local de Pesquisa  

 
As Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 

(CIHDOTT) organizam no âmbito hospitalar o processo de remoção de órgãos e 
tecidos  para fins de transplantes da Organização por Procura de Órgãos e Tecidos 
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pertencentes (OPO) Central de Transplantes do Paraná (CET/PR) e atuam junto aos 
estabelecimentos de saúde de forma regionalizadas e metas estabelecidas para a 
detecção e demais procedimentos de viabilização de potencial doador de órgãos e tecidos 
para transplantes.   

 
2.3 Caracterização dos Participantes  

 
Os participantes do estudo serão membros da Comissão Intra-hospitalar de 

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) pertencentes à Organização 
de Procura de Órgãos (OPO) da  Central Estadual de Transplante do Estado do Paraná 
CET/PR. Estes profissionais trabalham com transplantes de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano, sejam eles, coordenadores ou membros da equipe multidisciplinar, 
denominados avançados em transplantes que são os responsáveis por realizarem a 
entrevista familiar para doação de órgãos e tecidos. Podem estar vinculados a uma 
unidade hospitalar representando uma CIHDOTT, ou mesmo representarem uma OPO, 
esta que está ligada a uma Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 
(CNCDO), nacional.  

  
2.4. Procedimentos  

 
Para que a pesquisa de campo se realize, serão coletados dados por meio do 

procedimento de entrevista em profundidade. Estes dados serão analisados utilizando-se 
a Análise de Conteúdo. 

  
2.4.1 Coleta de dados 

 
O primeiro contato com os profissionais dos serviços das CIHDOTT’s da OPO da 

CET/PR ocorrerá por meio de reunião, na qual, a pesquisadora apresentará os objetivos e 
esclarecerá as dúvidas pertinentes ao estudo. Após este, será realizado contato telefônico 
aos profissionais para saber se há interesse em participar da pesquisa, e se houver, será 
identificada a disponibilidade e o local de preferência para que a entrevista em profundida 
individual face a face seja realizada.  

Propõe-se que sejam realizadas entrevistas com tempo máximo de 1 hora. Que 
serão gravadas em vídeo, com a permissão dos entrevistados, para posterior análise. 
Posteriormente as mesmas serão transcritas e organizadas para que as categorias de 
análise possam ser definidas.  
  

2.4.2. Análise de dados 
 
Os dados serão analisados a partir da organização e codificação dos resultados; 

categorizações e inferências das entrevistas (BARDIN, 2011). Assim, após a transcrição 
das entrevistas na íntegra, serão feitas leituras iniciais das mesmas, afim de que sejam 
realizadas associações entre os dados. Neste momento os elementos principais das 
perguntas serão destacados para que se norteiem as buscas das unidades de 
significação correspondentes às questões postas e se possa codificar os resultados.  

A segunda etapa corresponde à transformação sistemática dos dados brutos em 
unidades de análise, as quais permitem descrever as características pertinentes ao 
conteúdo expresso no texto. E a terceira e última etapa consiste em se colocar em relevo 
as informações fornecidas pelas  unidades de significação que serão agrupadas em 
quadros. À medida que as respostas se repitam, a frequência será registrada por código 
do entrevistado ao lado das falas. Trechos que expliquem determinada situação que seja 
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julgada relevante para se constar na análise e que traga mais riqueza de detalhes da 
situação emocional que vivenciam os sujeitos também serão destacados.  
 

2.5 Aspectos éticos  
 
O projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de 

Maringá – Unicesumar, respeitando desta forma os princípios éticos que cabem em 
pesquisas com seres humanos, como disposto na Resolução nº 466/2012.   
 Em relação aos participantes da pesquisa, estes receberão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e serão orientados quanto: ao objetivo do 
estudo; a forma de armazenamento dos dados; quanto à possibilidade de desistência em 
caso de desconforto; quanto às contribuições que poderão advir do estudo; ao sigilo das 
informações fornecidas, que serão exclusivamente utilizadas para fins de pesquisa; 
assegurando  a preservação de seu anonimato; a ausência de custos (remuneração ou 
pagamento) relacionados à participação na pesquisa; e quanto a liberdade de desistirem 
de sua participação no decorrer do estudo. 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Espera-se que os resultados possam contribuir para fomentar a discussão e 
ampliação do conhecimento científico sobre a promoção da saúde e a melhoria da 
qualidade de vida dos profissionais que realizam entrevista familiar no processo de 
doação de órgãos e tecidos para transplante no estado do Paraná. 
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