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RESUMO

O transplante de órgãos é frequentemente o único tratamento para salvar a vida de pacientes com insuficiência orgânica em estágio final. Dentre 
os fatores limitantes podem ser citados a não notificação de pacientes em morte encefálica, captação e distribuição de órgãos deficiente, falta de 
política de educação aos profissionais de saúde e o não conhecimento do processo, além da recusa familiar. Este trabalho tem por objetivo avaliar 
o conhecimento de universitários na cidade do Rio de Janeiro, de diversas áreas de formação, sobre as normas e as estratégias de doações de 
órgãos para transplante no Brasil. Foi realizado um estudo observacional, qualitativo, cujo instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário, 
anônimo, com aplicação física e digital pelo programa de coletas e organização Google Forms, formatado em dez perguntas fechadas acerca do 
conhecimento geral sobre doação e transplante de órgãos, incluindo: contraindicações, legislação, órgãos que podem ser doados e o arbítrio em 
ser doador ou não. Foram preenchidos 587 questionários.  Os participantes foram divididos em três grupos de acordo com a área de 
conhecimento, apresentando os seguintes resultados: 256 humanas (43,6%), 159 tecnológicas (27,1%) e 172 biomédicas (29,3%). Acerca do 
conhecimento sobre os critérios necessários para ser doador de órgãos para transplante, 396 (67,5%) entrevistados não souberam responder. 
Sobre o conhecimento dos participantes sobre a legislação brasileira vigente sobre o tema, 504 (85,9%) responderam não conhecer, enquanto 83 
(14,1%) responderam ter conhecimento. Acerca da existência de transplante entre pessoas vivas, 561 (95,6%) responderam que sabiam, 
enquanto 26 (4,4%) desconheciam a existência desta possibilidade de transplante, aliado a isso apenas 178 (30,3%) disseram conhecer alguém 
que tenha realizado transplante, enquanto 409 (69,7%) afirmaram não conhecer. Outra indagação aos participantes foi sobre quais órgãos 
poderiam ser doados e as opções foram: pulmão, córnea, coração, pele, rim, cartilagem, pâncreas, osso, fígado e todos. Apenas 190 (32,4%) dos 
entrevistados responderam todos. Desta forma, pode-se concluir que existe um significativo desconhecimento da população universitária sobre 
os aspectos que organizam o sistema de doação e transplante de órgãos no Brasil.
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