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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Resumo: Trata-se de um questionário do tipo inquérito CAP - Conhecimento, 

atitude e prática -   a ser aplicado para os profissionais que atuam nas Comissões 

Intra-Hospitalares de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Na primeira etapa, foi 

realizado um levantamento bibliográfico e formulação do conteúdo das questões. 

Na segunda, ocorreu a seleção dos juízes e validação de face e conteúdo do 

questionário através do cálculo de Índice de Validade de Conteúdo, com valor 

de corte superior a 0,79. Na terceira etapa, foi realizada a síntese das revisões 

dos juízes e estruturação do instrumento. Resultados: Foi elaborado um 

instrumento de 25 questões divididos em conhecimento, atitude e prática. Como 

juízes, participaram nove profissionais. Todos os Índices de Validade de 

Conteúdos foram superiores a 0,889. Conclusão: O questionário construído 

apresenta evidências de validade.  

 

Os integrantes das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes - CIHDOTTs compõe a equipe em torno do qual é 

construído o processo de doação (detecção de Potencial Doador até a captação 

de órgãos e entrega do corpo), é necessário que a equipe seja formada por 

profissionais seguros e com um processo de tomada de decisão coerente e 

pautado no saber ético, legal e científico (BRASIL, 2005; ONT, 2011).  

Questionário do tipo CAP - conhecimento, 
atitude e prática- na doação de órgãos   	
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Para Roza e colaboradores (2006), é importante que a equipe esteja capacitada 

para atuar nessa área, uma vez que o conhecimento dos profissionais que 

trabalham com doação de órgãos e tecidos é um dos fatores que parece estar 

relacionado à melhoria de sobrevida do paciente (receptor) e até mesmo à 

viabilidade de enxerto (órgão ou tecido transplantado).  

Arcanjo, Oliveira e Silva (2013) destacam a importância da avaliação do 

profissional envolvido nesse processo de forma efetiva e constante, a fim de 

favorecer o processo de aprimoramento, baseado na experiência profissional e 

no aporte teórico, minimizando possíveis falhas que possam interferir na 

conversão do Potencial Doador em Doador Efetivo.  

Diante da necessidade de conhecer o perfil desses profissionais, pensou-se na 

formulação deste questionário avaliativo a fim de identificar informações 

errôneas e atitudes que são comumente realizadas pela população do estudo; 

especificar os fatores que influenciam o comportamento, as razões para suas 

atitudes e como e 78  

 
por que as pessoas praticam certos comportamentos de saúde; além de permitir a 

identificação das necessidades, dos problemas e das barreiras na execução de 

programas ou intervenções, assim como direcionar possíveis soluções para 

melhorar a qualidade e acessibilidade dos serviços (NICOLAU, 2011). 

Após a revisão de literatura, foi construído o questionário CAP, associando os 

achados da revisão sistemática e as legislações pertinentes. Após o 

levantamento dos itens relevantes, esses foram apresentados aos juízes que 

consideraram apropriados os tópicos a serem trabalhados no instrumento. 

Diante disso, foi elaborado o questionário com 25 questões, sendo 10 questões 

sobre o conhecimento, 10 sobre atitude e 5 questões relativas à prática. Tal 

instrumento trabalha com o constructo relacionado ao diagnóstico de morte 

encefálica (ME), condução do processo de doação e manutenção do potencial 

doador. Participaram nove juízes no processo de validade de conteúdo, sendo 

que seis eram profissionais atuantes nas atividades de plantão operacional, um 

é o enfermeiro que realiza o gerenciamento do sistema e outro atua na 

coordenação estadual da Comissão Intra-hospitalaresde doação de órgãos e 
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tecidos para transplantes (CIHDOTT). Também participou dessa etapa, uma 

enfermeira coordenadora da Central Estadual de Transplantes-Espírito Santo. 

 

O questionário, em sua versão final, contemplou três dimensões passíveis de 

serem analisadas, sendo elas: conhecimento, atitude e prática desenvolvida 

durante o processo de doação de órgãos e tecidos para transplante; e, 

consequentemente, a prática profissional da população estudada. Nessa 

perspectiva, o desenvolvimento de uma tecnologia embasada no referencial 

teórico conceitual atualizado e com o aporte legal vigente, em âmbito nacional, 

expõe o quanto esta produção pode contribuir para com a saúde pública em seus 

diversos níveis de atenção. 

 A fim de subsidiar ações de qualificação do processo de trabalho das CIHDOTTs 

estaduais e intervenções educacionais, foi elaborado este questionário avaliativo 

possibilitando realizar um diagnóstico situacional da população em estudo, 

podendo ser utilizado para autoconhecimento e também a nível de gestão, 

elucidando o que estes profissionais sabem, pensam e como agem perante o 

processo de doação de órgãos e tecidos. 

Quadro 1- Questionário CAP. Vitória, ES, Brasil, 2017 (parte 1/3) 

CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA SOBRE O PROCESSO DE 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS 
Conhecimento: Para as assertivas apresentadas abaixo, marque (x) de acordo com 
o seu conhecimento sobre o assunto. 

 
1 

A perda irreversível da função cortical cerebral é suficiente para uma pessoa ser 
declarada em morte encefálica? 
( ) VERDADEIRO ( ) FALSO ( ) NÃO SEI 

 
2 

No procedimento de abertura do protocolo de morte encefálica, uma vez definida 
a etiologia do coma, deve-se buscar a exclusão de cinco causas frequentemente 
citadas na literatura como potenciais mimetizadoras da morte encefálica: (1) uso 
de drogas depressoras do SNC; (2) distúrbios metabólicos graves; (3) hipotermia 
grave; (4) hipotensão grave; (5) drogas ou doenças causadoras de paralisia 
motora. 

 ( ) VERDADEIRO  ( ) FALSO  ( ) NÃO SEI 
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3 

A causa do coma aperceptivo e arreflexo não deve ser imputada aos Medicamentos 
Depressores do Sistema Nervoso Central (MDSNC) que não apresentam potencial 
para causar coma arreflexo, quando utilizados em doses terapêuticas usuais (por 
exemplo: fenobarbital enteral, fenitoína, clonidina, dexmedetomidina e morfina). 
No entanto, para os medicamentos MDSNC que podem ter potencial para induzir 
coma arreflexo, a sedação deve ter sido suspensa nas últimas 48 horas, para após 
ser realizada avaliação do paciente para abertura 
do protocolo de ME. 

 ( ) VERDADEIRO (  ) FALSO (  ) NÃO SEI 
 

4 
O protocolo de morte encefálica é composto por dois exames clínicos, respeitado 
o tempo de intervalo, e exame complementar. Assim, são elementos do exame 
neurológico: coma não perceptivo, pupilas fixas e arreativas; ausência de reflexo 
córneo-palpebral, óculo cefálico, provas calóricas e tosse. Além do teste de Apneia. 
Nesse contexto, deve-se atentar para a presença de respostas motoras de origem 
medular, pois diagnóstico de ME deve ser afastado até nova avaliação. 

 ( ) VERDADEIRO  ( ) FALSO  ( ) NÃO SEI 
 

5 
Durante o período de manutenção do Potencial Doador, são realizados vários 
exames e testes. São contraindicações absolutas para doação de órgãos: 
soropositividade para HIV I e II, soropositividade HTLV I e II; sepse refratária; 
tuberculose em atividade; infecções fúngicas graves ou potencialmente graves na 
presença de imunossupressão (exceto as hepatites B e C); neoplasias (exceto 
alguns tumores primários do SNC e carcinoma in situ de útero e pele). 

 ( ) VERDADEIRO (  ) FALSO (  ) NÃO SEI 
 

 

6 

Paciente adulto tem o primeiro exame clínico compatível com morte encefálica 
às 12h do dia de hoje. O segundo exame clínico é feito às 18h de hoje e não se 
altera. O paciente é mantido em suporte de vida até sofrer parada 
cardiorrespiratória às 20h do dia seguinte. A declaração de óbito deve declarar a 
Morte Encefálica às 18h. 
( ) VERDADEIRO ( ) FALSO ( ) NÃO SEI 

 

7 

Durante o período de manutenção do Potencial Doador, o manejo dos distúrbios 
hidroeletrolíticos é fundamental. Dentre as condutas a serem desenvolvidas, é 
imprescindível a reposição do sódio, potássio e magnésio. 

 ( ) VERDADEIRO  ( ) FALSO  ( ) NÃO SEI 

 
8 

A entrevista familiar deve ser realizada com o familiar de todos os potenciais 
doadores com diagnóstico de ME concluído. 

 ( ) VERDADEIRO (  ) FALSO (  ) NÃO SEI 
 

9 

A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para 
transplantes 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 à verificação da morte. 

 ( ) VERDADEIRO (  ) FALSO (  ) NÃO SEI 
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10 

Dentre as atribuições das CIHDOTTs, está a notificação de todos os casos com 
diagnóstico estabelecido de ME, inclusive nos casos em que a doação não seja 
efetivada, bem como informar o motivo da não doação. Ao se tratar dos casos 
daqueles em que não é possível excluir os critérios de contraindicação para doação 
de órgãos e tecidos, fica facultada à Instituição Hospitalar a notificação do 
protocolo de ME à CNCDO. 

 ( ) VERDADEIRO (  ) FALSO (  ) NÃO SEI 
 Atitude: Seguidamente será apresentada uma lista de afirmações. Por favor, leia 
com atenção e classifique a sua concordância/discordância com a mesma, 
colocando um (x) apenas na resposta que lhe pareça mais adequada. Exemplo: (x 
) Discordo Plenamente (DP) (   ) Discordo (D) (   ) Não tenho opinião 
( ) Concordo (C) ( ) Concordo Plenamente (CP) 

 
11 

A aceitação da morte encefálica é compreensível porque todo o funcionamento 
do encéfalo está irremediavelmente perdido. 
( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

 
12 

Retirar órgãos de uma pessoa antes de o coração parar de bater é uma violação de 
direitos. 
( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

 
13 

É importante discutir sobre doação de órgãos com membros da família depois de 
declarada a Morte Encefálica. 
( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

 
14 

Eu acredito que dar apoio à família do doador é mais estressante do que prestar 
cuidados ao doador. 

 ( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C (  ) CP 
 

15 
Os transplantes de órgãos mudarão favoravelmente a qualidade de vida do 
paciente receptor. 
( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

 
16 

A preocupação de cuidar de um indivíduo em morte encefálica é maior do que eu 
consigo suportar. 
( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

 
17 

Eu sinto que não tenho experiência/formação adequada para cuidar efetivamente d 
um potencial doador. 
( ) DP ( )D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

18 
Eu oponho-me à doação de órgãos devido a crenças religiosas. 
( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C ( ) CP 

 No acontecimento da minha morte, o meu desejo será de doar órgãos. 
19 ( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C  ( ) CP 

 
20 

Eu doaria os órgãos de membros da minha família se lhes fosse diagnosticada 
morte cerebral. 

 ( ) DP ( ) D ( ) NÃO TENHO OPINIÃO ( ) C (  ) CP 



	

Licença Creative Commons: 

 

8 

Prática: Para as assertivas apresentadas abaixo, marque (x) de acordo com a sua 
prática profissional. 

 
21 

Em sua instituição de atuação, durante o protocolo de ME, se o Potencial Doador 
apresentar PCR ele é reanimado? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 

22 

Mediante sua vivência prática como integrante de uma equipe multiprofissional, 
diante de um não doador, é possível suspender o suporte terapêutico após o 
diagnóstico de morte encefálica? 

 ( ) SIM ( ) NÃO        

 
23 

A Comissão de que você participa possui área física definida para o seu 
funcionamento, bem como para realizar a acolhida à família do potencial doador? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
24 

Sabendo da necessidade legal da realização do exame complementar, na 
instituição em que trabalha, há possibilidade de realizar o exame de imagem? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 Se não, especifique:                                                                                            

 
25 

Há ações, referentes à educação permanente, a respeito das temáticas que envolvem 
o processo de doação de órgãos na instituição hospitalar em que atua?   ( ) SIM ( ) 
NÃO 

 

Foi possível construir um questionário validado do tipo inquérito CAP, uma 

tecnologia gerencial, como forma de propiciar inquietações na comunidade 

acadêmica, a fim de subsidiar ações de ensino e pesquisa que interfiram 

diretamente na condução, conhecimento, atitude e prática do profissional 

envolvido no processo, bem como no nível de gestão. O mapeamento das 

fragilidades e potencialidades da assistência prestada pelos profissionais é uma 

forma de alertar as equipes de saúde e o poder público sobre a necessidade, ou 

não, de intervenções específicas para esse público alvo. A busca por 

aprimoramento deve ser constante e espera-se que este estudo possa contribuir 

para o alcance de melhores indicadores no processo de efetivação da doação 

de órgãos e tecidos. A escala CAP para doação de órgãos apresenta evidências 

de validade e pode ser aplicada nos profissionais de saúde envolvidos no 

processo de doação de órgãos. Outros estudos precisam ser realizados para 

avaliação da equivalência de mensuração e a fidedignidade da escala. 
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