
ENTREVISTA FAMILIAR  
e 

COMUNICAÇÃO DE MÁS 
NOTÍCIAS 



Familiares que ficaram satisfeitos com a 
entrevista familiar têm 9,53 vezes mais 

chances de fazer nova doação do que os que 
ficaram insatisfeitos. 

 

 

 

 

Fonte: Roza BA. Efeitos do processo de doação de órgãos e tecidos em familiares: intencionalidade de uma nova doação. Tese de 

Mestrado [LILACS ID: lil-419499 ] 

 

Qual a importância da entrevista?? 



Contexto Familiar 

• Morte súbita 

• TCE : 41% 

• AVE: 46% 

• Outros: 13% (Encefalopatia anóxica, Neoplasia SNC, Infecção SNC) 

 

•  Esperança na recuperação 

 

• Medo da morte 

 

Fonte: RBT Ano XVII – nº4 – Jan/Dez 2011  



A família frente à morte encefálica 

• Desgaste emocional (tempo do processo); 

• ME = MORTE??; 

• Perda; 

• Doação de órgãos; 

• Tomada de decisão. 

 

 
Fonte: Moraes EL, Massarollo MCKB. Family refusal to donate organs and tissue for transplantation. Rev Latino-am Enf. 2008 mai-jun; 16(3):458-64. 

 



Fases do Luto 

 

• Negação 

• Revolta 

• Barganha 

• Depressão 

• Aceitação 

 
Fonte: Kübler-Ross E. On Death and Dying: what the dying have to teath doctors, nurses, cleargy and their own families. Editora: Scribner, 1969. 
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Recusa familiar 

• Crença religiosa;  

• Espera de um milagre;  

• Não compreensão do diagnóstico de morte 

encefálica e a crença na reversão do quadro; 

• Não aceitação da manipulação do corpo;  

• Medo da reação da família;  

 
Moraes EL, Massarollo MCKB. A Recusa  Familiar para a Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Rev Latino-am 
Enfermagem 2008 maio-junho; 16(3) 
 



• Inadequação da informação e a ausência de confirmação da 

morte encefálica;  

• Desconfiança na assistência e o medo do comércio de órgãos;  

• Inadequação no processo de doação;  

• Desejo do paciente falecido, manifestado em vida, de não ser 

um doador de órgãos;  

• Medo da perda do ente querido. 

Moraes EL, Massarollo MCKB. A Recusa  Familiar para a Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Rev Latino-am Enfermagem 2008 maio-
junho; 16(3) 
 

Recusa familiar 



Fatores Favoráveis à Doação 
• Conhecer a vontade do parente para ser doador; 

• Opinião positiva sobre o processo de doação; 

• Bom relacionamento com as equipes médica e de enfermagem; 

• Assistência adequada durante toda a internação; 

• Boa explicação sobre morte encefálica, antes da solicitação da doação; 

• Percepção sobre postura sensível e acolhedora do entrevistador; 

• Tempo gasto com a abordagem. 

 
Fonte: Kesselring A, Kainz M, Kiss A. Traumatic memories of relatives regarding Brain Death, request for organ donation and 

interactions with professionals in the ICU. Am J Transplant; 7: 211-17, 2009. 



A Entrevista 

• Acolhimento 

• Empatia 

• Respeito 

• Possibilitar ajuda 

• Diminuir a tensão 

• Informar a possibilidade de  doação 



          Elementos da Comunicação 

 

Interferências 

(ruídos) 

 

Silêncio 



          Elementos da Comunicação 
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A conumicação é imporfante 
 para obter um bom resuotado. 
 

A comunicação é importante 

para obter um bom resultado. 



             Entrevista 

QUANDO?  

ONDE?  

COM 
QUEM?  

POR QUEM?  

COMO?  



Quando realizar?? 

• Após: 

• exames neurológicos realizados (ME confirmada); 

• coleta de informações sobre o potencial doador; 

• avaliação da condição emocional da família; 

• certificação de que a família já foi informada do 

diagnóstico. 

Fonte: Guía de buenas prácticas en el proceso de donación de órganos. Organización Nacional de Trasplantes, 2011. 



Onde realizar?? 

Fonte: Guía de buenas prácticas en el proceso de donación de órganos. Organización Nacional de Trasplantes, 2011. 



Como?? 

Semi-estruturada: 

• Elucidação do diagnóstico de ME; 

• Apoio familiar; 

• Introdução ao assunto de doação; 

• Aceitação da decisão familiar. 

 Fonte: Guía de buenas prácticas en el proceso de donación de órganos. Organización Nacional de Trasplantes, 2011. 



Como?? 

• Não limitar o número de pessoas da família; 

• Não pré-julgar o resultado; 

• Não estabelecer um tempo máximo; 

• É aconselhável que a equipe do hospital conduza o entrevistador até a família; 

• O médico responsável pelo caso é quem fala o diagnóstico de ME; 

• Acolher a família – estabelecer uma relação de ajuda – facilitar a confiança; 

• Saber e respeitar as condições emocionais da família (considerar as fases do 

luto); 

• Não esperar que a família tenha reações lógicas; 



Quem realiza?? 

Membro da CNCDO/ SPOT / CIHDOTT  

(DEVIDAMENTE TREINADO) 

 

Profissional: 
 

• Discreto 

• Linguagem simples 

• Empático 

• Honesto 

• Sensível 

• Seguro 

• Dominar o processo de doação-transplante 

 



Com quem?? 

Avós 
Pais 

Filhos Netos 

Irmãos 

Cônjuge / Companheiro(a) 

1º grau 1º grau 2º grau 2º grau 

2º grau 

Doador 

Comprovar 
relação 

Lei n°10.211/1998 



Termo de Autorização 



Termo de Autorização 



Principais perguntas 

• Quais os órgãos que podem ser utilizados? 

• Como vai ficar o corpo? 

• Quanto tempo demora todo o processo? 

• Haverá alguma despesa para família? 

• Haverá alguma dor? 

• O que vai acontecer a partir de agora? 

• É possível conhecer os receptores? 











RDC nº 66/2009 



Reconstituição do corpo 
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Slide cedido pelo Enf José Santos da Silva Júnior 



Há sempre um 
caminho... 

...Se você é Doador, 
avise sua família 

Obrigado! 

Doação de Orgãos - Considerações sobre o tempo.mp4

