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RESUMO 

Introdução: O transplante é a alternativa para melhora do quadro clínico e que 

pode proporcionar melhorias na qualidade de vida (QV), aumentando as 

chances de um retorno à vida normal. Objetivo geral: Avaliar a percepção da 

QV de paciente submetidos a transplantes de órgãos e os fatores 

socioeconômicos associados. Método: Trata-se de um estudo descritivo, com 

perspectiva quantitativa e de caráter transversal, desenvolvido em uma unidade 

de atendimento ambulatorial, de um hospital referência na cidade de Recife – 

PE. Participaram 258 pacientes transplantados, que tinham no mínimo 3 meses 

e no máximo 3 anos de transplante e que fossem acompanhados nesse 

ambulatório. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). Os dados foram 

coletados no período de janeiro a abril de 2016, através de dois instrumentos, 

um questionário socioeconômico e um questionário estruturado padronizado de 

qualidade de vida, o World Health Organization Quality of Life, WHOQOL –Bref. 

Os dados foram analisados pelo SPSS versão 22.0. Foi utilizado o teste U de 

Mann-Whitney para comparação entre dois grupos e Teste Kruskall-Walis para 

comparação com mais de dois grupos, assim como a correlação de Spearman. 

O nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados: Participaram 258 

pacientes, sendo a maioria do sexo masculino, casados ou em união estável, 

com idade média de 44,81 anos (± 14,24), escolaridade até ensino fundamental 

completo e renda de até 1 salário mínimo. Predominância do transplante renal, 

do doador falecido e média de tempo de transplante de 17,19 meses (± 12,81). 

Na avaliação da QV através do Whoqol-Bref, o domínio psicológico e o domínio 

meio ambiente obtiveram melhores e piores escores, com médias de 16,81(± 

2,34) e 14,91(± 2,63), respectivamente. As variáveis socioeconômicas 

influenciaram a percepção da QV. O domínio psicológico foi influenciado pela 

situação conjugal. Evidenciou-se que ter um companheiro refletiu em melhores 

escores. Quanto maior a renda, melhor foi a percepção da QV nos domínios 

físico e meio ambiente, assim como na QV geral. A idade apresentou 

correlação inversa com a QV. O transplantado de fígado apresentou melhores 

escores na auto avaliação da QV e não houve influência quanto ao tipo de 

doador, sexo, tempo de transplante e escolaridade. Conclusões: Pacientes 

transplantados perceberam a QV de forma satisfatória e aspectos financeiros e 

capacidade para trabalhar impactaram na percepção da qualidade de vida. 

 
Descritores: Qualidade de vida; Transplante; Fatores socioeconômicos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Transplant is an alternative to improve one’s clinical scenario and 

to allow improvements in quality of life (QL), increasing the chances of having a 

normal life. Objectives: To evaluate the perception of QL and its associated 

socioeconomic factors in patients who underwent organ transplants. Methods: 

The present study is a descriptive cross-sectional study, with a quantitative 

perspective, which took place in an outpatient care unit of a reference hospital 

of the city of Recife – PE. Two hundred and fifty-eight (258) transplanted 

patients, with at least 3 months and a maximum of 3 years of transplant, who 

attended in the care unit, participated in the study. The study was approved by 

the Research and Ethics Committee of the Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco (IMIP). Data was collected between January and April of 2016 

using two instruments: a socioeconomic questionnaire and a standardized 

structured QL questionnaire, the World Health Organization Quality of Life, 

WHOQOL –Bref. Data were stored in an electronic spreadsheet using Microsoft 

Excel and exported to SPSS version 22.0. Mann-Whitney’s U test was used to 

compare two groups, and Kruskall-Walis’ test was performed to compare three 

or more groups. Spearman’s correlation was also used. The significance level 

adopted was p≤0.05. Results: the majority of the 258 participants were male 

(60.1%), married or in a stable relationship (63.6%), had a mean age of 44.18 

years (± 14.24), completed middle school and had an income of 1 minimum 

wage salary. The majority of the transplants were kidney transplants, from a 

deceased donor and the mean time of transplant was 17.19 months (± 12.81). 

In the evaluation of QL using the WHOQOL –Bref, the psychological and 

environmental domains obtained the best and the worst scored, with means of 

16.81 (± 2.34) and 14.91 (± 2.63), respectively. The socioeconomic variables 

influenced the perception of QL. Marital status influenced the psychological 

domain, in which having a partner resulted in better scores. Monthly income 

influenced the perception of QL in the physical, environmental and global 

domains, where participants who earned more, had a better perception of QL. 

Age presented an inverse correlation with QL, while time of transplant was 

positively associated with QL. In addition, patients who underwent liver 

transplants presented higher scores in the self-evaltuation domain of QL and no 

differences were found between QL regarding the type of donor, sex, time of 

transplant and schooling. Conclusions: Patients who underwent organ 

transplants presented a satisfactory perception of QL and monthly income and 

work capacity affected the perception of QL. 

 

Keywords: Quality of life, transplant, socioeconomic factors. 
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1. INTRODUÇÃO  

O primeiro transplante humano realizado foi o transplante renal, que 

ocorreu em 1933 nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, essas práticas 

só foram iniciadas de forma ativa em 1964. Com o aprimoramento das 

técnicas, a partir do ano 2000, o transplante se destacou em políticas públicas 

e desde então é notório o progresso deste programa em todo o mundo 

(FREIRE et al., 2014; POMPEU et al., 2014; SENNA, 2014).  

No Brasil, o número de transplantes aumentou consideravelmente na 

última década, possuindo o maior programa público de transplantes e uma das 

mais rigorosas legislações do mundo. Para maior entendimento ético-legal, a 

Lei dos Transplantes, Lei 9.434 de 1997, veio a nortear todas as ações 

envolvendo o processo de doação e transplante, associado à Resolução 

1.480/97 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que definiu os critérios para 

o diagnóstico de Morte Encefálica (ME) (TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 

2011). 

Em Pernambuco, o número de transplantes de órgãos vem aumentando 

significativamente nas modalidades que realiza. No ano de 2015, foram 

realizados 517 transplantes de órgãos, representando um aumento de 17,9% 

em relação à 2014, ocupando o segundo lugar em número de doações efetivas 

no Norte/Nordeste e a oitava posição no Brasil (ABTO, 2015; SECRETARIA 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2015). 

Esse aumento expressivo associado aos avanços na ciência e 

tecnologia relacionados aos transplantes, tem propiciado procedimentos e 

beneficiado milhares de pessoas que receberam o órgão. Assim, pode-se 

oferecer melhor resposta através de medicamentos e equipamentos para esta 

terapia, para que o paciente seja socialmente integrado e se sinta 

funcionalmente competente (SILVA; SOUZA; NEJO, 2011). 

Mendonça et al. (2014) e Aguiar et al. (2011) dizem que o transplante de 

órgãos configura a única fonte de tratamento para muitos pacientes que 

apresentam algum tipo de patologia, representando o principal recurso para a 

manutenção da vida. Ressaltam que o transplante é considerado a última 

possibilidade e melhor opção terapêutica, causando impacto positivo na 

qualidade de vida desses pacientes. 
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No que tange à qualidade de vida (QV), após ser debatida por vários 

estudiosos, foi conceituada em 1995 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), como a percepção do indivíduo sobre ele mesmo, dentro do meio em 

que vive e levando em conta suas expectativas, objetivos e preocupações, 

atrelados a valores sociais e culturais (OLIVEIRA; ORSINI, 2008; ALVES, 

2011; GORDIA, 2011; KOGIEN; CEDARO, 2014). 

Portanto, o transplante de órgãos é a alternativa para melhora do quadro 

clínico e que pode proporcionar melhorias na QV, e aqueles que a ele se 

submetem, aumentam as chances de um retorno à vida normal. Sendo assim, 

mensurar a QV em pacientes transplantados nos permite identificar a 

percepção destes acerca da sua vida e modificações causadas pela doença e 

tratamento, assim como os efeitos desta terapia (DE ARAÚJO; MASSAROLLO, 

2014; MENDONÇA et al., 2014; MENDONÇA et al., 2015). 

Dessa forma, é possível entender o quão esta intervenção pode 

interferir na vida das pessoas, através de um olhar voltado não só para o 

tratamento fisiológico, mas também para um contexto social, pessoal e 

psicológico, considerando as implicações para sua vida (COSTA; 

NOGUEIRA, 2014). 

Entretanto, essa terapia também pode trazer sentimento de culpa, 

medos e incertezas, pois as complicações após o transplante são consideradas 

a primeira causa de mortalidade e a expectativa de vida é influenciada pelo 

acompanhamento eficaz após o transplante, pois há necessidade de 

adaptações à nova rotina (MANGINI et al., 2015).  

No Brasil, decorridos quase 20 anos da Lei de dos Transplantes, 

onde vislumbra-se um importante crescimento desse programa, poucos 

estudos têm relatado a QV dos pacientes. Apenas alguns estados como 

Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul trazem pesquisas acerca de qualidade de vida após o transplante, 

percebendo-se lacunas quanto à essas informações. 

Percebe-se acentuado desenvolvimento desta terapia no estado de 

Pernambuco, sem real conhecimento da QV dos pacientes após a 

implantação do órgão, não só sentido terapêutico, assim como em tudo que 

envolve o seu bem-estar.  
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Nesse sentido, considera-se importante conhecer a qualidade de vida 

dos pacientes transplantados no estado de Pernambuco, assim como os 

fatores que podem interferir nesta percepção, para que se possa identificar 

o que causa maior insatisfação aos pacientes e planejar estratégias para 

melhorias. 

Ressalta-se também, que conhecer o olhar desses pacientes acerca 

do tratamento é um importante indicador para todos os envolvidos no 

processo de doação e transplante, para que se possa também repensar e 

melhorar as ações. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Morte Encefálica (ME)  

 Durante muito tempo se associou a morte à ausência de batimentos 

cardíacos ou incursões respiratórias espontâneas, pois a morte encefálica e a 

doação de órgãos são práticas culturais contemporâneas. Somente a partir do 

século XX, através de avanços científicos, o olhar sobre a morte mudou e 

deixou de estar atrelada apenas aos critérios cardiorrespiratórios, uma vez que 

estes poderiam ser mantidos de forma artificial, e critérios neurológicos de 

morte começaram a ser discutidos (PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013; 

FILHO; JUNGUES, 2015). 

 Os primeiros relatos sobre o assunto datam de 1950, quando a parada 

circulatória cerebral começou a ser abordada. Em 1959 houve um marco na 

formulação deste conceito, quando neurologistas franceses publicaram estudos 

sobre a morte do sistema nervoso. Anos depois, novos estudos mostraram 

pacientes em coma profundo sem reflexos primitivos e com atividade cerebral 

ausente evidenciada por um eletrencefalograma (EEG), e após essas 

observações, em 1963, foi realizado por médicos belgas a primeira retirada de 

um órgão após a morte cerebral (PABISIAK, 2016). 

 Somente em 1981, nos Estados Unidos, uma comissão definiu o 

conceito de Morte Encefálica (ME) como a perda total e irreversível do 

funcionamento do encéfalo. No Brasil, o conceito de ME foi definido pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) através da Resolução 1.480/97, que traz 

todos os critérios para constatação da morte encefálica e a define como: “A 

parada total e irreversível das funções encefálicas, de causa conhecida e 

constatada de modo indiscutível” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

1997; FREIRE et al., 2012). 

 Para sua constatação, inicialmente, é necessário certificar-se de que o 

paciente possua identificação, causa do coma estabelecida e conhecida, não 

esteja hipotérmico (temperatura inferior a 32,5ºC) e não esteja usando drogas 

depressoras do Sistema Nervoso Central (SNC) (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 1997). 

 São consideradas drogas depressoras de SNC aquelas capazes de 

diminuir a atividade do cérebro, deprimindo o seu funcionamento, como o grupo 
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de barbitúricos, ansiolíticos e opiáceos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

1997; FREIRE et al., 2012). 

 Após tais certificações, o diagnóstico de ME é determinado pelo exame 

clínico neurológico, a partir da ausência evidente de reflexos do tronco 

cerebral, onde paciente é submetido a dois exames neurológicos que avaliam a 

integridade do tronco cerebral. Os exames são realizados por dois médicos 

diferentes e consistem em verificação de coma aperceptivo, pupilas fixas e 

arreativas, ausência de reflexo córneo-palpebral, ausência de reflexo 

oculocefálico, ausência de respostas às provas calóricas, ausência de reflexo 

de tosse e apnéia comprovada (FREIRE et al., 2012; DE ARAÚJO; 

MASSAROLLO, 2014; MAGALHAES et al., 2016).  

 Conforme previsto na Resolução CFM 1.480/97, o exame clínico deverá 

respeitar os intervalos mínimos de tempo entre o primeiro e segundo exames 

consoante à idade do paciente: considerar 48 horas para pacientes entre 7 dias 

e 2 meses incompletos; 24 horas para pacientes entre 2 meses e 1 ano 

incompleto; 12 horas para pacientes entre 1 ano e 2 anos incompletos e 6 

horas para pacientes acima de 2 anos.  

 Entre os exames ou após o segundo exame clínico é realizado um 

exame complementar que deverá mostrar ausência de perfusão sanguínea 

cerebral, que pode ser Doppler Transcraniano, Eletrencefalograma ou 

Angiografia Cerebral. A realização dos dois exames clínicos e um exame de 

imagem, totalizando três exames, configura o protocolo de ME (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 1997; FREIRE et al., 2012; DE ARAÚJO; 

MASSAROLLO, 2014).  

 É através desta confirmação que se constata o falecimento do indivíduo 

por ME, e somente a partir daí pode-se pensar em retirar eticamente o órgão 

para fins de transplante. Os médicos envolvidos na realização desses exames 

não podem fazer parte das equipes de captação e transplante (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 1997; TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 2012). 

 Atualmente, o número absoluto de notificações de casos de morte 

encefálica apresentou discreto aumento no Brasil. No ano de 2015 foram 9.698 

casos, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior, sendo o maior 

número de casos notificados pela Região Sudeste, seguidos pela Região 

Nordeste, com 4.474 e 2.208 casos, respectivamente. As causas mais 
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frequentes que levam a esse quadro são Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 

Traumatismo Crâneo-Encefálico (TCE) (TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 

2012; ABTO, 2015). 

 De acordo com a legislação brasileira, através da resolução do CFM 

1.826/07, deverá ser realizada a suspensão dos procedimentos de suporte 

terapêutico quando da determinação de morte encefálica de indivíduo não-

doador, uma vez que se trata de um paciente falecido e é considerada a hora 

do óbito aquela na qual foi realizada o último dos três exames (MAGALHAES et 

al., 2016). 

 

2.2  Doação de órgãos e Consentimento familiar 

A doação de órgãos é um processo complexo e prolongado, envolvendo 

várias etapas, englobando não somente a doação e o transplante, mas também 

trata de questões éticas, morais e religiosas do contexto familiar. O processo 

de doação trata-se de um conjunto de ações e procedimentos que transformam 

um potencial doador em um doador efetivo. Efetividade é a capacidade de 

atingir os resultados esperados e no caso da doação, torna-se efetiva quando 

esta ocorre e o transplante é realizado com sucesso (BRASIL, 1997; ROSÁRIO 

et al., 2013; FERNANDES; BITTENCOURT; BOIN, 2015). 

O processo tem início com a identificação do Potencial Doador (PD), que 

é todo paciente com o diagnóstico de morte encefálica e que preenche os 

critérios para doação. Esses critérios se referem a avaliação desses pacientes 

no intuito de evitar a transmissão de enfermidades infecciosas ou neoplásicas 

(FREIRE et al., 2012; MORAIS; MORAIS, 2012; SANTOS; MASSAROLO; 

MORAES, 2012; ROSÁRIO et al., 2013).   

Após conclusão do diagnóstico é possível ocorrer a doação de órgãos, 

deve ser feito o contato com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) da 

região, para que seja realizada a notificação à Central de Notificação, Captação 

e Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDO) do estado. Isso configura um 

compromisso ético, pois a morte encefálica é um diagnóstico de notificação 

compulsória (MORAIS; MORAIS, 2012; GROSSI et al., 2014).  

As etapas do processo de doação são conduzidas pelas OPO’s e 

Serviços de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT’s) de cada estado, que tem 

por finalidade viabilizar os órgãos para transplante em sua área de atuação. A 
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avaliação do potencial doador é feita pela OPO, na qual se identificam 

possíveis contraindicações médicas e limitações dos órgãos, a partir dos 

resultados dos exames (SANTOS; MASSAROLO; MORAES, 2012; GROSSI et 

al., 2014). 

Os critérios para aceitação de doadores têm sido cada vez mais 

ampliados devido à sua escassez. São consideradas como contraindicações 

médicas absolutas apenas os tumores malignos, sorologias para o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) ou Vírus Linfotrópico da Célula Humana 

(HTLV) I e II, infecções fúngicas, sepse ativa não controlada e tuberculose em 

atividade. Quando alguma contraindicação é identificada, realiza-se o protocolo 

apenas para notificação e confirmação diagnóstica (PEREIRA et al., 2009). 

Uma vez que esse PD é considerado viável pelas equipes, deverá 

também ser realizada a sua manutenção hemodinâmica, que consiste em 

garantir assistência adequada para preservar e otimizar os órgãos para o 

transplante, pois diversas alterações fisiológicas da ME podem contribuir para a 

não efetivação. São consideradas as alterações mais frequentes: hipotensão, 

hipotermia, hipernatremia e infecções (FREIRE et al., 2012). 

A equipe da OPO também é treinada para realizar o acolhimento 

familiar, pelo qual profissionais capacitados esclarecem as informações e dão o 

suporte necessário aos familiares no momento que são comunicados do 

falecimento pela equipe médica. Posteriormente, após o entendimento da 

morte, se oferece a opção de doação de órgãos, etapa chamada entrevista 

familiar, na qual a família é consultada sobre o desejo de doar ou não os 

órgãos do seu familiar (SANTOS; MASSAROLO; MORAES, 2012; GROSSI et 

al., 2014).   

A entrevista familiar é uma etapa importante do processo de doação, 

pois envolve grande carga emocional, e nesse momento é definida a 

possibilidade de um transplante. A forma como a família é comunicada sobre a 

morte é fator fundamental para a discussão sobre a doação de órgãos, onde 

clareza e objetividade são pontos importantes para ajudar no entendimento dos 

familiares (FONSECA; TAVARES, 2015; MORAES et al., 2015).  

Em conformidade com a legislação brasileira, através da lei 

10.211/2001, poderão ter os órgãos disponíveis para transplantes aqueles com 

autorização familiar consentida, pelo cônjuge ou parente maior de idade, com 
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parentesco até segundo grau, sendo obedecida a linha sucessória, na 

presença de duas testemunhas. Isso ocorre com o intuito de outorgar à família 

do doador a decisão quanto à doação de órgãos, evitar desconfiança 

relacionada a todo o processo e garantir que após a retirada dos órgãos, o 

corpo seja condignamente recomposto para ser entregue aos seus familiares 

(BRASIL, 2001; GROSSI et al., 2014).  

Uma vez favoráveis, tem-se um doador efetivo, iniciando-se a 

organização da logística para a retirada desses órgãos, assim como a seleção 

dos pacientes compatíveis com o doador para definição de receptores. 

Havendo a recusa para doação, é realizada a entrega do corpo à família 

(SANTOS; MASSAROLO; MORAES, 2012; GROSSI et al., 2014). 

Após a definição dos receptores, as equipes transplantadoras são 

informadas e se organizam para realizar a retirada dos órgãos. A cirurgia é 

realizada no hospital onde o doador se encontra, dentro de uma sala cirúrgica e 

com toda técnica asséptica, onde os órgãos são retirados e acondicionados de 

forma ideal para melhor preservação até o implante (MORAIS; MORAIS, 2012; 

GROSSI et al., 2014; FREIRE et al., 2015). 

De um doador falecido podem ser retirados órgãos sólidos como 

coração, fígado, rins, pâncreas, intestino e pulmões, e ainda tecidos, como 

córneas, osso, cartilagem, tendão e valva cardíaca (FREIRE et al., 2015). 

Finalizada a retirada dos órgãos, as equipes seguem para os hospitais 

onde serão realizados os transplantes. Caso não haja receptor compatível 

dentro do estado, estes órgãos são ofertados para a Central Nacional e podem 

seguir para outros estados, de acordo com o órgão e a logística possível. 

Terminado o procedimento cirúrgico, o corpo do doador é entregue à família 

(MORAIS; MORAIS, 2012). 

A logística da retirada dos órgãos é organizada pela CNCDO do estado, 

onde é oferecido todo suporte ao processo de doação de acordo com o tempo 

de isquemia fria desses órgãos, isto é, tempo que pode ficar acondicionado 

fora do corpo. Posteriormente, a CNCDO se responsabiliza pela distribuição 

dos órgãos, conforme regulamenta o Decreto 2.268/97 (PEREIRA et al., 2009). 
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Figura 1. Fluxograma das etapas do Processo de Doação. 

 

 

 

 

                                         

                             

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Senna (2014). 

 

O outro tipo de doação pode ocorrer a partir do doador vivo, pois em 

algumas situações pode-se realizar a retirada de um órgão ou parte dele para 

ser doado. Podem ser retirados em vida um rim, parte do fígado e lobo do 

pulmão, além de tecidos, e de acordo com a Lei 9.434/97, podem ser doados, 
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autorização judicial (CRUZ et al., 2015).  
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A doação inter-vivo não é um processo simples, pois envolve aspectos 

éticos e realização de exames específicos com doador e receptor. Relações 

familiares podem ficar abaladas pelos riscos de uma cirurgia em alguém 

saudável, havendo necessidade de equilíbrio por parte dos envolvidos (CRUZ 

et al., 2015). 

Apesar desta possibilidade, o doador falecido é mais frequente que o 

doador vivo, pela disponibilidade, compatibilidade e aspectos legais envolvidos. 

Ressalta-se ainda que muitos dos transplantes precisam de órgãos de 

doadores exclusivamente falecidos. Atualmente, o número de pacientes que 

aguardam por um transplante é bem maior do que a oferta e isso se deve não 

somente ao fato das doações estarem muito aquém das nossas necessidades, 

mas também à dificuldade da efetivação da doação (SANTOS; MASSAROLO; 

MORAES, 2012; TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 2012; DOS REIS et al., 

2013; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013; FREIRE et al., 2014). 

A doação é vista como ato de amor e solidariedade, no entanto exige 

tomada de decisão no momento da dor pela perda e notícia da morte, onde 

pela falta de esclarecimento, os familiares tendem a ficar confusos. E essa 

decisão tem influência de vários fatores, pois além de habilidades do 

entrevistador, um acolhimento efetivo, o entendimento sobre a ME, a forma 

com que esse paciente foi atendido na unidade hospitalar e até uma opinião 

pré-formada podem definir a escolha da família (MORAIS; MORAIS, 2012; 

GROSSI et al., 2014). 

Importante ressaltar que na maioria das vezes, a ME é consequência de 

situações agudas e inesperadas, o que dificulta ainda mais o processo de 

entendimento e disposição à doação. Por outro lado, são considerados 

aspectos facilitadores, a assistência prestada não somente ao potencial 

doador, mas também aos familiares e o esclarecimento de informações durante 

cada etapa do processo (GROSSI et al., 2014).  

A família tem autonomia na escolha do que fazer com o corpo do 

parente falecido, e seja esta qual for, precisa ser respeitada. Deve existir uma 

preocupação para com a família em virtude da fragilidade em que se encontra 

e do momento delicado do luto, onde a doação não é o foco da atenção, e sim 

o acolhimento (PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013). 
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2.3  Dificuldades para efetivação da Doação  

Elencando os motivos da recusa por parte dos familiares, são ditos 

religiosidade, dúvidas relacionadas ao diagnóstico, medo de mutilação, receio 

de comercialização de órgãos e insatisfação no atendimento. Destaca-se 

também o desconhecimento do desejo do falecido sobre a doação ou 

manifestação contrária em vida (LIRA et al., 2012; TEIXEIRA; GONÇALVES; 

SILVA, 2012; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013; ROSARIO et al., 2013; 

GROSSI et al., 2014; FREIRE et al., 2015). 

Pessoa e cols. (2013) dizem que a falta de compreensão do diagnóstico 

de ME, assim como a não confiança neste diagnostico, tanto de familiares 

como de profissionais de saúde que atuam no processo de doação, estão 

fortemente relacionadas às recusas familiares.  

São fatores também relevantes a falta de preparo dos profissionais e 

local apropriado para a conversa com os familiares, assim como o tempo de 

decidir pela doação, geralmente é insuficiente, pois a família precisa assimilar 

as informações e processar o luto (MORAIS; MORAIS, 2012; PESSOA; 

SCHIRMER; ROZA, 2013). 

A religião é citada como motivo para a recusa, no entanto, nenhuma 

religião se mostrou contraria à doação de órgãos, o que se observa são 

interpretações pessoais sobre passagens doutrinárias, e que podem levar a 

uma postura desfavorável. Esse somatório de fatores pode interferir na tomada 

de decisão (MORAIS; MORAIS, 2012; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013). 

No Brasil, em 2015, a taxa de recusa familiar foi de 44%, e quando se 

avalia por estados, os maiores índices de recusa foram em Tocantins (100%) e 

Sergipe (81%), sendo os menores índices no Distrito Federal, com 35%, e em 

São Paulo e Ceará, ambos com 38%. Pernambuco apresentou uma taxa de 

recusa de 50% (ABTO, 2015). 

O número reduzido de doadores tem relação com o processo de doação 

de órgãos, onde qualquer falha em alguma das etapas pode refletir diretamente 

nos números de doações. A baixa efetividade está relacionada às condições de 

estrutura inadequada, recursos materiais e humanos insuficientes, pois para se 

ofertar órgãos aptos a serem transplantados é necessário equipe capacitada e 

boa estrutura hospitalar, de forma a realizar adequadamente a manutenção do 
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potencial doador (PD) (SILVA; SOUZA; NEJO, 2011; SANTOS; MASSAROLO; 

MORAES, 2012; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013). 

Quando a manutenção do PD não é realizada precocemente e de forma 

adequada, as alterações fisiológicas podem interferir no processo de doação, 

levando à parada cardíaca desse PD. Em 2015 a parada cardíaca foi a terceira 

causa de não efetivação das doações no país, com 12% dos casos (FREIRE et 

al., 2012; ABTO, 2015). 

 No mesmo ano, no Brasil, houve discreto aumento no número de 

doações efetivas, em contrapartida, houve queda na taxa de doadores efetivos 

por milhão de população (pmp). Comparada ao ano anterior, a taxa passou de 

14,2 doadores efetivos pmp para 14,1 pmp, fato que não ocorria desde o ano 

de 2008 (FREIRE et al., 2014; ABTO, 2015).  

 No cenário mundial, o Brasil ocupa a 25º posição em número de 

doadores efetivos pmp, na qual a Espanha ocupa a primeira posição com uma 

taxa de 35,9 pmp. Em âmbito nacional, a Região Sul apresenta os melhores 

números de doadores efetivos, com uma taxa de 23,7 pmp, seguida da Região 

Sudeste, com taxa de 16,6 pmp e da Região Nordeste, com taxa de 9,9 pmp. O 

perfil do doador de órgãos no Brasil é o paciente do sexo masculino (59%), 

vítima de AVC (49%) e com idade entre 50 e 64 anos (31%) (ABTO, 2015). 

 O estado de Santa Catariana permanece a alguns anos se destacando 

nas doações de órgãos, onde apresenta a melhor taxa nacional de doadores 

efetivos, 30,2 pmp, seguida do Distrito Federal (DF) com 28,4 pmp e do Ceará 

(CE) com 23,5 pmp. O estado de Pernambuco ocupa a 8ª posição no país em 

doadores efetivos, com 18,2 pmp (ABTO, 2015). 

 Pernambuco tem evoluído no processo de doação e transplante, pois no 

Nordeste é hoje o estado que mais notifica pacientes, tanto em número 

absoluto como em número por milhão de população (pmp), sendo o segundo 

estado que mais efetiva as doações em números absolutos e pmp. No ano de 

2015, foram notificados 565 potenciais doadores e efetivadas 169 doações, 

ressaltando um elevado número de contraindicações médica, 152 pacientes 

(ABTO, 2015). 

 No estado Pernambucano são realizadas captação de alguns 

órgãos sólidos como coração, fígado, rins e pâncreas, havendo maior 

prevalência dos três primeiros.  Um dos centros onde ocorre a doação de 
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órgãos em Pernambuco é a cidade de Petrolina, que apesar de não ser centro 

transplantador, se destaca no número de doações efetivas. Os doadores de 

órgãos desse estado têm o mesmo perfil nacional, excetuando-se a idade, com 

prevalência entre 18 e 34 anos (29%) (ABTO, 2015).  

A recusa familiar ainda é considerada um dos fatores que mais contribui 

para a dificuldade na realização dos transplantes, associada às 

subnotificações, aos problemas com logística e às contraindicações médicas 

(FREIRE et al., 2015; ABTO, 2015). 

Nesse contexto, formam-se as filas dos pacientes que aguardam por um 

transplante. Estas permanecem longas por conta de uma disparidade entre 

oferta e procura, e esta demora pode causar diversos danos ao paciente 

(SILVA; SOUZA; NEJO, 2011; FREIRE et al., 2014). 

Em 2015, o número de pacientes ativos no Cadastro Técnico Nacional a 

espera por um transplante de órgão sólido era de 22.251, e em Pernambuco 

esse número chega a 664. Deste quantitativo, a grande maioria dos pacientes 

espera por um Rim, sendo 89% do total no Brasil e 92% do total em 

Pernambuco (ABTO, 2015). 

 Trabalhar a população através de informação pode aumentar os 

números de doações efetivas. A confiança no diagnóstico e o entendimento 

sobre a ME precisam ser melhorados, para que seja compreendido que o 

paciente com o diagnóstico de Morte Encefálica é considerado morto, e que os 

órgãos neste corpo não têm mais utilidade, embora possam salvar outras 

vidas. Sendo concretizada, é considerada importante fator para proporcionar 

reabilitação e aumento na taxa de expectativa de vida, sendo alternativa para 

muitos (TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 2012; ROSARIO et al., 2013). 

 O Brasil apesar de ter um programa de transplantes bem consolidado 

nos últimos anos, ainda tem dificuldades, e luta para cumprir o planejamento 

anual de metas, onde a taxa de doações efetivas prevista para 2017 é de 20,0 

doadores efetivos pmp (ABTO, 2015).  

 

2.4 Transplante de Órgãos 

A primeira vez que se falou em transplante foi em 1778, através do 

pesquisador e cirurgião inglês John Hunter, ao relatar seus experimentos em 

animais. No final do século XIX, meados de 1897, iniciou-se fase experimental 
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dessa terapia em vários países, e por não obter sucesso, logo foi abandonada. 

Após quase dois séculos, o mundo começou a vivenciá-lo em seres humanos, 

quando em 1960 eles ingressaram na prática médica de forma ativa (GARCIA 

et al, 2013; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013; FREIRE et al., 2014). 

Neste cenário, deu-se início a história dos transplantes também no 

Brasil, com a realização dos primeiros transplantes renais, em 1964, na cidade 

do Rio de Janeiro, e em 1965, na cidade de São Paulo. Em virtude de diversos 

conflitos éticos e legais os envolvendo, houve a necessidade de uma legislação 

atuante na área, surgindo a primeira lei que regulamentava a retirada de 

órgãos e tecidos para fins terapêuticos, a lei 5.479 de 1968, que posteriormente 

foi revogada pela lei 8.489 de 1992 (SENNA, 2014). 

Atualmente, está em vigor a lei 9.434 de 1997, cujo objetivo é dispor 

sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de 

transplante. A partir daí o número de implantes dos demais órgãos sólidos 

tornou-se significativo, impulsionados também, pela criação de outros sistemas 

para a maior concretização destes (BRASIL, 1997; GARCIA et al, 2013). 

O Decreto nº 2.268/1997 regulamentou a Lei 9.434 de 1997, na tentativa 

de minimizar as distorções e até mesmo injustiças na destinação dos órgãos. 

Por meio deste decreto também foi criado, no âmbito do Ministério da Saúde, o 

Sistema Nacional de Transplantes (SNT), que é a instância responsável por 

desenvolver o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes 

retiradas do corpo humano para finalidades terapêuticas e transplantes 

(GARCIA et al, 2013).  

Dentre as atribuições do SNT incluem gestão política, logística no 

processo de doação, credenciamento das equipes e hospitais para otimizar a 

realização da terapia, financiamento e elaboração de portarias 

regulamentadoras do processo, que engloba desde a captação dos órgãos até 

o acompanhamento desses pacientes. A sua atuação também tem o foco na 

redução pela espera por um órgão e melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes enquanto aguardam o procedimento cirúrgico (SNT, 2016). 

Integrando o SNT e envolvidos em todas as etapas do processo de 

doação, estão a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes 

(CGSNT), atuando em nível nacional, os Centros de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNCDO), em nível estadual, as Comissões Intra-
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Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e as 

Organizações de Procura de Órgãos (OPO), também chamadas de Serviços de 

Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT) em nível local (BRASIL, 2009; SNT, 

2016). 

 

Figura 2. Operacionalização dos Transplantes. 

 

 

 

                                         

                             

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SNT (2016). 

 

O transplante é um procedimento cirúrgico no qual ocorre a reposição de 
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forma de tratamento eficaz para doenças em fase terminal. Para que este se 

concretize se faz necessário um doador, seja este vivo ou falecido (SILVA; 

SOUZA; NEJO, 2011; TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 2012; DOS REIS et 

al., 2013; MENDONÇA et al., 2014; CRUZ et al., 2015; SNT, 2016). 

As situações que podem requerer um transplante ocorrem quando há 

falência de órgãos, normalmente por doenças comuns, como diabetes, 
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implante de outro órgão como indicação terapêutica, através da substituição do 

órgão doente, chamada terapia substitutiva (SILVA; SOUZA; NEJO, 2011; 

TEIXEIRA; GONÇALVES; SILVA, 2012; JUNIOR et al., 2015).   

O transplante exige manutenção e cuidados ao longo da vida e pode 

interferir de forma impactante na qualidade de vida do indivíduo. Mesmo após o 

sucesso da cirurgia, os pacientes são acompanhados rotineiramente, fazendo 

uso de medicações e realizando exames periódicos por toda vida. Os avanços 

científicos e tecnológicos têm colaborado para o aumento da terapia, 

beneficiando várias pessoas (WICKS; SULHAM; GNANASAKTHY, 2014). 

Dentre os critérios para a realização, com relação ao receptor, é 

necessário que ele tenha condições clínicas e psicológicas de receber o 

tratamento cirúrgico, além de possuir compatibilidade antígeno leucocitário 

humano (HLA) com o doador. É contraindicado quando o receptor está 

apresentando quadro infeccioso ativo, distúrbios psiquiátricos graves, psicose 

de difícil controle, hepatite ativa e prognóstico reservado, ressaltando que idade 

e transplante prévio não interferem nesses critérios (TAMINATO et al., 2015). 

A sobrevida de pacientes após o transplante de órgãos depende da 

indicação da terapia e das condições de saúde desse paciente, mas vem 

apresentando melhora nas últimas décadas. Isso se deve ao fato da 

descoberta de novas medicações imunossupressoras, proporcionando 

aumento da sobrevida do paciente e do enxerto, e diminuindo seus efeitos 

colaterais, na tentativa de aumentar a qualidade de vida do paciente 

transplantado (KIM; MARKS, 2014; SNT, 2016). 

As infecções e rejeições de enxerto são as complicações mais frequentes. 

Ressalta-se que muitas das infecções nos primeiros trinta dias ocorrem por 

oportunistas, em virtude da alta carga de imunossupressão utilizada por esses 

pacientes no período inicial após o transplante. Já as rejeições de enxerto, vem 

diminuindo em virtude de medicações imunossupressoras mais eficientes 

(WICKS; SULHAM; GNANASAKTHY, 2014; MANGINI et al, 2015; 

VASCONCELOS et al., 2015).   

Em 2015, foram realizados 7.911 transplantes de órgãos sólidos no 

Brasil, com destaque para transplantes de rim, fígado e coração, estando 

crescimento os transplantes de pâncreas e pulmão. Houve aumento de 2,7% 

no número de transplantes em relação ao ano anterior, realizados com doador 
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falecido, e queda de 15,4% no número de transplantes realizados com doador 

vivo, conforme mostra a tabela 1 (ABTO, 2015). 

 

Tabela 1. Transplantes de órgãos realizados no Brasil em 2015. 

 

Órgão Doador vivo Doador falecido Total 

Rim 1.172 4.384 5.556 

Fígado  150 1.659 1.809 

Coração  - 353 353 

Pâncreas - 119 119 

Pulmão  4 70 74 

 

Fonte: Adaptado de ABTO (2015).

 

O Brasil tornou-se o maior sistema público de transplantes do mundo. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por mais de 95% dos 

transplantes realizados, propiciando acesso universal ao tratamento, e até 

mesmo aos imunossupressores. Faz parte dos 5% restantes, os procedimentos 

realizados em hospitais transplantadores particulares, ressaltando que apenas 

o internamento é feito de forma particular ou por convênio, pois, o transplante é 

realizado pelo SUS, seguindo a lista única e com a mesma equipe que o faz na 

rede pública (GARCIA et al., 2013; ANDRADE et al., 2014; FREIRE et al., 

2014; JUNIOR et al., 2015; SILVA et al., 2016).  

 

2.4.1 Transplante Cardíaco 

As práticas de transplante cardíaco foram iniciadas em 1967, na África do 

Sul, e meses depois chegaram ao Brasil, ainda com resultados insatisfatórios, 

devido à alta taxa de mortalidade. A partir de 1970 houve melhoria nos 

resultados, em virtude do desenvolvimento nesse tipo de terapia, sendo 

considerado o tratamento padrão-ouro em pacientes com insuficiência cardíaca 

em fase terminal (MANGINI et al., 2015; SCHEWEIGER et al., 2015; 

VASCONCELOS et al., 2015; FEITOZA et al., 2016). 

A indicação de transplante cardíaco ocorre quando todas as medidas 

clínicas para o tratamento da insuficiência cardíaca foram esgotadas e a 
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sobrevida desse paciente não passa de dois anos. O paciente é inscrito na lista 

de espera, que é única em cada estado, e deverá ser respeitada a ordem da 

inscrição, compatibilidade e a gravidade do caso, com tempo médio de espera 

de seis meses (SNT, 2016) 

O tempo de sobrevida vem aumentando, e após um ano de transplante é 

em torno de 70% para o enxerto e paciente, possibilitando uma vida mais 

próxima da normalidade, com tratamento que não oferece cura, mas pode 

prolongar os anos de vida (KIM; MARKS, 2014; VASCONCELOS et al., 2015; 

SNT, 2016).  

A escassez de doadores limita o transplante cardíaco pela necessidade 

de doadores exclusivamente falecidos, assim como os critérios de 

compatibilidade e logística. Para ser doador de coração, além de reencher os 

critérios para doação, precisa ter menos de 50 anos, peso compatível com o 

receptor (ou até 20% menor) e compatibilidade imunológica, ressaltando que o 

tempo de isquemia do coração é de apenas quatro horas (PEREIRA et al, 

2009; MANGINI et al., 2015). 

Conforme dados do Registro Brasileiro de Transplantes, em 2015, houve 

crescimento no número de transplantes cardíacos, sendo realizados 353 

transplantes no Brasil, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. No 

momento, 12 estados realizam esse tipo de transplante através de 33 equipes 

transplantadoras, sendo eles os estados da Região Sudeste, da Região Sul, o 

Distrito Federal e na Região Nordeste, apenas os estados de Pernambuco, 

Ceará, Alagoas e Bahia (ABTO, 2015). 

Apresentando as melhoras taxas de transplante pmp se encontram 

Distrito Federal e Pernambuco, com taxas de 10,5 pmp e 5 pmp, 

respectivamente, estando acima da média nacional, que é 1,7 pmp. O estado 

de Pernambuco apresenta importante desenvolvimento nessa terapia nos 

últimos anos, realizando 46 transplantes no ano de 2015, representando 

aumento de 84% em relação ao ano anterior, atingindo o primeiro lugar em 

número de transplantes de coração no Norte/Nordeste e a segunda posição no 

país, conforme gráfico 1 (ABTO, 2015; SECRETARIA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, 2015). 
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Gráfico 1. Evolução do número de transplantes cardíacos em Pernambuco. 

 

 

Fonte: Adaptado de ABTO (2015).  

 

2.4.2 Transplante Hepático 

O primeiro transplante de fígado foi realizado em 1963, por Thomas Earl, 

nos EUA, ainda com altas taxas de mortalidade por conta de complicações e 

imunossupressores ineficazes. Após 1980, com o desenvolvimento de técnicas 

e medicações, houve progresso nos resultados, e através de muitos estudos e 

tentativas de técnicas de transplante hepático, em 1983 foi aprovada como 

terapia válida (JUNIOR et al., 2015; SÁ et al, 2016).   

No Brasil, o primeiro transplante hepático ocorreu em 1968. O paciente 

sobreviveu apenas 7 dias, por ter desenvolvido infecções. Decorridos quase 50 

anos, atualmente se realizam mais de 10 mil transplantes de fígado por ano em 

todo mundo, com uma taxa de sobrevida de 80 a 90% no primeiro ano e uma 

melhora progressiva no tratamento de rejeição e controle de infecções. No 

entanto, o número de pacientes em lista de espera aumenta progressivamente, 

necessitando de doadores (JUNIOR et al., 2015).  

O transplante de fígado ocorre quando há falência hepática por doenças 

agudas ou crônicas, de caráter irreversível, sendo a Hepatite C e a Cirrose 
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Hepática representando grande parte das indicações em adultos (50%).  

Também pode ser indicado em casos de traumatismos, no qual lesões severas 

podem ter no transplante na única possibilidade. Não é indicado para pacientes 

com falência de múltiplos órgãos, que tenham tumores malignos e outros 

comprometimentos avançados (AGUIAR; BRAGA, 2012; RIBEIRO et al., 2015; 

SÁ et al., 2016; SNT, 2016). 

É uma terapia que consiste em substituir o fígado doente por outro 

saudável e evoluiu ao longo dos anos como prática terapêutica capaz de 

reverter um quadro de terminalidade. Existe a possibilidade de ser realizado 

com doador vivo, normalmente para o paciente pediátrico, onde parte do fígado 

é doado, e este se regenera com o passar do tempo. O paciente é inscrito na 

lista de espera, e também aguarda o órgão de acordo com compatibilidade e 

gravidade, respeitando sua prioridade (SNT, 2016). 

A indicação do transplante é realizada através de um sistema de 

pontuação, a “Model for End-Stage liver Disease”, chamado MELD, adotado no 

Brasil desde 2006. É feito um cálculo matemático por meio de uma fórmula, 

através dos resultados dos exames de bilirrubinas, INR e creatinina. Os 

resultados variam de 6 a 40 pontos, e resultados acima de 15 pontos já 

sugerem necessidade de transplante, e pacientes com 40 pontos são 

considerados os mais graves e tem prioridade na lista de espera (MENDES et 

al., 2012; AGUIAR, 2016). 

O tempo de espera para um transplante hepático é de 4 meses, para 

pacientes que não sejam prioridades e a sobrevida após cinco anos é em 

média de 60% para o enxerto e 65% para o paciente. As taxas de sobrevida 

vêm aumentando, podendo chegar a 20 anos após realização do transplante, 

no entanto, a longo prazo se observa os efeitos dos imunossupressores, 

podendo causar complicações sistêmicas (YAZIGI, 2013; SULLIVAN; 

RADOSEVICH; LAKE, 2014; SNT, 2016).  

Para que ocorra um transplante de fígado, na maioria dos casos, há 

necessidade do doador falecido, e este não deve apresentar quadro infeccioso, 

neoplasias, sorologias positivas, função hepática alterada e distúrbios 

metabólicos severos. A idade também é um fator avaliado, mas fica a critério 

das equipes transplantadoras essa validação, analisando cada caso 
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especificamente, atentando para o tempo de isquemia, que são 18 horas 

(PEREIRA et al., 2009). 

A Espanha é considerada uma referência no processo de doação e 

transplante e realiza mais de 35 transplantes de fígado pmp ao ano, bem acima 

da marca registrada pela média brasileira, que é de 7,4 pmp. Dentre os estados 

brasileiros, São Paulo se destaca, realizando mais da metade dos transplantes 

de fígado no país, chegando à taxa de 17,8 pmp e atinge índices semelhantes 

aos dos estados americanos e se aproxima da média dos Estados Unidos que 

é de 17,9 pmp (SILVA; SOUZA; NEJO, 2011; ABTO, 2015). 

Dados recentes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 

apontam que o transplante hepático permaneceu estável no ano de 2015, 

apresentando um aumento de 3% no número, mas com diminuição de 3,3% na 

taxa, com um total de 1.809 transplantes realizados em todo território nacional. 

Atualmente, 13 estados o realizam, sendo que, cinco destes também realizam 

o transplante inter-vivo, contando com um total de 61 equipes transplantadoras 

(ABTO, 2015).  

Apesar do estado de São Paulo apresentar os melhores índices na 

realização do transplante com doadores vivos e falecidos, são os estados do 

Ceará e Distrito Federal que têm os melhores índices pmp de transplantes 

hepáticos, com taxas de 22, 1 e 21,7, respectivamente. O estado de 

Pernambuco é o sexto no país em número de transplantes, apresentando um 

aumento de 6,9% em 2015, com 123 procedimentos realizados, e possui uma 

taxa de 13,3 pmp, configurando a sétima melhor taxa nacional (ABTO, 2015).  

 

2.4.3 Transplante Renal  

O transplante renal surgiu como opção terapêutica e, 1960, e diversos 

avanços surgiram para proporcionar uma melhor expectativa de vida para o 

paciente e para o enxerto, ocasionando a recuperação da função renal, e 

comparado a outras terapias substitutivas, apresenta a melhor sobrevida 

(MESQUITA, 2013). 

É indicado para pacientes que apresentam Doença Renal Crônica (DRC), 

que consiste na perda da função renal de forma progressiva e irreversível, 

acarretando diversos comprometimentos sistêmicos, e tem como principais 

causas Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Esses 
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indivíduos ficam condicionados a terapias substitutivas, como hemodiálise e 

dialise peritoneal, ou a realização de um transplante (BATISTA, 2016; SILVA et 

al., 2016).  

A hemodiálise e diálise peritoneal configuram uma opção para o paciente, 

no entanto é um tratamento que traz limitações, em virtude da dependência da 

máquina e restrições alimentares severas.  A doença renal traz diversos fatores 

limitantes para a qualidade de vida, tanto pelo tratamento, como pelos fatores 

emocionais envolvidos, apresentando altos índices de depressão e suicídio 

(ANDRADE; SESSO; DINIZ, 2015; SANTOS et al., 2015). 

O transplante renal é importante terapia de substituição para o paciente 

com insuficiência renal, na qual objetiva melhorar a vida do indivíduo, reduzir 

morbidades e aumentar a longevidade. A doença renal tem alta prevalência no 

Brasil, tornando necessário intervenções para a melhora desta função, 

existindo cerca de 110.000 pacientes em tratamento dialítico, destes, 35% tem 

indicação de transplante, o que justifica o alto número de pacientes em lista 

(MESQUITA, 2013; COSTA; NOGUEIRA, 2014; ANDRADE; SESSO; DINIZ, 

2015; ORLANDI et al.,2015; ABTO, 2015; SANTOS et al., 2015).  

O número de pacientes que o aguarda representa um sério problema de 

saúde pública por conta dos gastos elevados com terapias de hemodiálise e 

diálise peritoneal.  A realização de um transplante configura uma economia de 

R$ 37 mil em relação à hemodiálise e R$ 74 mil em relação à dialise peritoneal, 

por paciente, num período de quatro anos (SILVA et al.,2011; SANTOS et al., 

2015; SILVA et al., 2016).  

Essa terapia consiste na retirada do órgão de uma pessoa para a 

implantação em outra, e pode acontecer através da doação de um indivíduo 

falecido ou vivo, sendo a terapia de escolha para pacientes com insuficiência 

renal crônica. O transplante com doador vivo é uma possibilidade para o 

doente renal, pois otimiza o espera por um órgão (GRIVA et al., 2011; CRUZ et 

al., 2015).  

Em alguns casos, se faz necessário o transplante simultâneo, Rim-

pâncreas, necessitando do doador falecido. Para que ocorra esse transplante 

são utilizados os mesmos critérios dos demais órgãos, no entanto, não existe 

um limite de idade. Considera-se principalmente os resultados dos exames e 

validação das equipes transplantadoras. Cada doador falecido pode beneficiar 
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dois pacientes em lista de espera, e o tempo de isquemia fria é de 36 horas 

(PEREIRA et al., 2009). 

O tempo de espera para um transplante renal é de 18 meses, para 

pacientes que não sejam prioridades e a sobrevida após cinco anos é em 

média de 70% para o enxerto e 80% para o paciente. A sobrevida dos 

pacientes transplantados renais melhorou nas últimas décadas, mas os riscos 

após o transplante são elevados, complicações e rejeição de enxerto podem 

ocorrer, fazendo com que o paciente precise retornar à terapia dialítica (GRIVA 

et al., 2011; SANTOS et al., 2015).   

 No Brasil, o número de transplantes renais é elevado, sendo o segundo 

país no mundo que mais o realiza, no entanto, a lista de espera ainda tem um 

número preocupante. Ocorre em 22 estados brasileiros, com 131 equipes 

transplantadoras atuantes e em 2015, foram realizados 5.556 transplantes 

renais, evidenciando uma queda de 1,7% em relação ao mesmo período do 

ano anterior (ANDRADE; SESSO; DINIZ, 2015; ABTO, 2015). 

O estado de São Paulo tem os maiores números de transplantes renais 

com doadores vivos e falecidos, seguido de Minas Gerais. Mas, é o Rio grande 

do Sul que apresenta os melhores índices pmp, chegando à taxa de 43,4 pmp 

de transplantes renais com doadores falecidos e 4,8 pmp de transplantes 

renais com doadores vivos. O transplante inter-vivo que acontece de forma 

mais expressiva é o de Rim, onde no ano de 2015 representaram 21% do total 

de transplantes renais realizados (ABTO, 2015).  

Pernambuco traz bons números nesse tipo de transplante, realizando 

345 transplantes renais no ano de 2015, mostrando um aumento de 19,1% em 

relação ao ano anterior. No momento, ocupa a primeira posição do 

Norte/Nordeste em transplantes renais, e a sexta posição em território nacional 

(ABTO, 2015; SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2015). 

 

2.5   Qualidade de vida 

A Qualidade de Vida (QV) vem sendo debatida há bastante tempo 

dentro das sociedades, abrangendo várias áreas de conhecimento e 

despertando diversos olhares. Inicialmente era relacionada a bens materiais, 

onde se atrelava apenas ao crescimento econômico, desconsiderando a vida 

humana. Posteriormente atribuiu-se à QV outros significados, estando 
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associada ao grau de satisfação individual, bem-estar e felicidade (MINAYO, 

2000; SCATTOLIN, 2006). 

Estudos mostram que a QV tem protagonizado inúmeras pesquisas nas 

últimas décadas por se tratar da forma mais interdisciplinar de conhecimento 

humano. No entanto, apesar desse crescimento e do foco desses estudos, pela 

sua subjetividade, diversos conceitos apareceram e ainda não se conseguia 

conceituar claramente esse constructo no meio acadêmico (SCATTOLIN, 2006; 

OLIVEIRA; ORSINI, 2008; GORDIA et al., 2011; KOGIEN; CEDARO, 2014). 

Abrams (1973) definiu QV como sendo o grau de satisfação ou não 

percebido pelas pessoas em diversos aspectos e momentos em sua vida. 

Dalkey e Rourke (1973) dizem que a QV está atrelada a sensação de bem-

estar e felicidade. Bullinger et al. (1993), consideram a qualidade de vida de 

uma forma mais geral, na qual incluem diversas condições que podem afetar a 

percepção do indivíduo. Farquhar (1995) sugere uma taxonomia, onde busca 

identificar as condições diferentes e os fatores que a influenciam (SCATOLIN, 

2006). 

A ideia de QV também traz influência de estratificações sociais, pois 

para algumas concepções humanas o bem-estar ideal é o das camadas 

superiores, onde alguns valores são preconizados pelo mundo ocidental, 

trazendo riqueza e bens materiais como indicadores (MINAYO, 2000).  

De uma forma geral, acredita-se que a QV é sentida de forma diferente 

para cada pessoa, possui seus significados individuais e que se situa em um 

campo semântico polissêmico, trazendo as condições de vida associadas às 

idéias de desenvolvimento sustentável e ecologia humana, relacionando-se 

ainda a direitos humanos e sociais (MINAYO, 2000; GORDIA et al., 2011). 

Associado a tantos conceitos, existe ainda uma relação do estado de 

saúde com a percepção da QV, pois esta depende do nível de satisfação 

individual às suas necessidades. Os conceitos envolvendo a QV compreendem 

desde os ditos populares ao nível científico e sua complexidade se deve ao fato 

de envolver diversas condições que possam interferir no bem-estar, entre eles 

destacam-se saúde física, psicológica, relações sociais e meio ambiente 

(PEREIRA et al., 2006).  

O interesse pela QV tornou-se mais expressivo no final do século XX, 

após avanço nas pesquisas envolvendo o entendimento da qualidade de vida. 



34 
 

Nesse cenário histórico e em virtude da miríade de conceitos envolvendo a QV, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1990, reuniu um grupo de 

pesquisadores com o objetivo de elaborar um conceito claro sobre este 

constructo (OLIVEIRA; ORSINI, 2008; ALVES, 2011; GORDIA, 2011; KOGIEN; 

CEDARO, 2014).  

Assim, o conceito adotado por este estudo foi aquele definido em 1995 

pela OMS, sendo a QV definida como: 

A percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no 

contexto de sua cultura e dos sistemas de valores nos 

quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL 

GROUP,1995). 

 

Avaliar a QV é tão complexo quanto a conceituar, pela subjetividade e 

gama de fatores que a influenciam. Considera-se também como um somatório 

de fatores individuais e sociais, com interferências também do meio em que 

vive e das relações interpessoais (OLIVEIRA; ORSINI, 2008; COSTA et al., 

2014). 

Atualmente, ao se falar em QV, se agregam valores não materiais como 

amor, liberdade, realização pessoal e felicidade, na qual esta engloba itens 

elementares da vida humana, sejam subjetivos ou objetivos, onde se pode 

mensurar e comparar. De uma forma geral, a QV é polissêmica, envolve 

condições de vida, meio ambiente, direitos humanos e padrões sociais 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997; FLECK et al., 1999; FLECK, 2000; 

MINAYO, 2000).  

Levando-se em conta o amplo conceito de QV, se faz necessário o 

entendimento dos diversos fatores que interferem em sua mensuração, 

mostrando a complexidade para tal medição, pois alguns instrumentos não 

avaliam o indivíduo ressaltando seu contexto cultural e social. Os instrumentos 

utilizados para essa mensuração precisam captar informações diversas 

relacionadas à condição humana e ao comportamento, trazendo importantes 

indicadores de promoção da saúde (ALVES, 2011; GORDIA et al, 2011). 

De acordo com Alves (2011), a QV vem surgindo como um importante 

indicador de investigação e parâmetros relacionados à saúde. Esta medição e 
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os efeitos causados por ter saúde não indicam apenas melhora relacionada a 

enfermidades, mas também um aumento na estimativa de bem-estar, 

impactando na qualidade de vida. 

Existem várias escalas para mensuração da QV, onde podem ser 

avaliados os indicadores em áreas específicas, na qual trazem várias 

contribuições a partir das informações colhidas, possibilitando implementação 

de ações e intervenções. As escalas utilizadas para essas medições procuram 

atingir de forma integral a vida do indivíduo, vista em uma forma unidirecional 

ou multidirecional (OLIVEIRA; ORSINI, 2008; ALVES, 2011).   

Para que se possa medir a QV por meio de escalas é preciso um 

conhecimento dos participantes e de suas limitações. Atualmente uma 

facilidade desse tipo de avaliação é que se pode quantificar as respostas, 

usualmente pelas escalas Likerts, onde o sujeito pode expressar seu ponto de 

vista através de uma opção de resposta (ALVES, 2011). 

Pode - se avaliar a QV em níveis, de forma global e em suas dimensões, 

chamadas domínios. A QV geral trata de um olhar geral sobre o bem-estar, 

considerada o primeiro nível, enquanto os domínios, considerados o segundo 

nível, a avaliam por aspectos, sendo os mais utilizados o psicológico, o social e 

o físico, normalmente sendo incluso o ambiente. Alterações na QV geral podem 

ser influenciadas por alterações em domínios. (PEREIRA et al., 2006). 

Nessa direção, instrumentos vem sendo construídos de forma a 

abranger realidades sociais e culturais diferentes. Para se avaliar a QV geral, 

comumente se enfatizam questões dos domínios físico, psicológico, relações 

sociais, nível de independência e bem-estar. Essa avaliação pode ser realizada 

através da utilização de instrumentos genéricos ou específicos, e dentre os 

instrumentos validados no Brasil, inclui-se o WHOQOL-Bref (GORDIA et al., 

2011; AGUIAR et al., 2016).  

A escolha do instrumento a ser utilizado é de fundamental importância 

para que se obtenham resultados representativos e confiáveis. A aplicação de 

tal escala visa mensurar aspectos da qualidade de vida de pacientes que 

realizaram um transplante de órgão, considerando os efeitos do tratamento em 

várias dimensões, através dos domínios avaliados (GORDIA et al., 2011; 

MENDONÇA et al., 2014). 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Analisar a percepção sobre a qualidade de vida de pacientes submetidos a 

transplantes de órgãos. 

 

3.2 Específicos 

 Caracterizar o perfil socioeconômico de pacientes submetidos a 

transplantes de órgãos; 

 Avaliar a qualidade de vida de pacientes transplantados através de uma 

escala padronizada - WHOQOL-Bref;  

 Analisar a associação de fatores socioeconômicos com a qualidade de vida 

de pacientes transplantados; 

 Analisar a associação entre o órgão transplantado e a qualidade de vida; 

 Analisar a influência do tempo de transplante e tipo de doador com a 

qualidade de vida. 
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4. MATERIAS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo  

Trata-se de um estudo descritivo, com perspectiva quantitativa e de 

caráter transversal, desenvolvido em uma unidade de atendimento ambulatorial 

pré e pós – transplante, a Unidade Geral de Transplantes – UGT, de um 

hospital referência na cidade de Recife – PE (GIL, 2007). 

 

4.2 Local do estudo  

Pernambuco atualmente tem 6 centros transplantadores e seus 

respectivos ambulatórios para acompanhamento dos pacientes após o 

transplante. Alguns deles transplantam apenas um ou outro órgão, e outros só 

fazem transplante inter-vivo, a UGT é o único ambulatório do estado que 

trabalha com mais de um tipo de transplante, em virtude disso foi o escolhido 

(ABTO, 2015) 

A Unidade Geral de Transplantes está situada no hospital Instituto 

Materno Infantil de Pernambuco – IMIP. É uma unidade que atende milhares de 

pessoas, inclusive crianças, que possuem doenças cujo único tratamento é a 

implantação de um órgão novo. A UGT realiza transplantes de rim, rim-

pâncreas, fígado, coração, córnea, medula óssea, viabiliza também a 

realização de transplante de rim inter-vivo e faz captações de órgãos (IMIP, 

2016).   

Este serviço possui uma unidade específica na procura de doações de 

órgãos, a OPO – IMIP e um Banco de Tecidos. São realizados os atendimentos 

ambulatoriais de referência, procedendo aos exames complementares, 

diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes que 

necessitem de um transplante de órgão ou que foram transplantados (IMIP, 

2016).  

A UGT acompanha atualmente mais de 1000 pacientes, atendendo não 

só à demanda do estado de Pernambuco, mas também contempla pacientes 

dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e Sergipe. A 

equipe é composta por 13 médicos, 3 enfermeiros, 1 técnico em enfermagem, 

2 arquivistas e 1 recepcionista (IMIP, 2016). 
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4.3 Participantes do estudo 

A amostra foi constituída por pacientes transplantados de fígado, rim ou 

coração e acompanhados ambulatoriamente pela UGT. Foram incluídas no 

estudo pessoas acima de 18 anos, em pós-operatório de transplante renal, 

cardíaco ou hepático, entre 3 meses e 3 anos de transplante, que estivessem 

em acompanhamento ambulatorial nessa instituição e que aceitassem 

participar da pesquisa.  

A amostra foi estimada de acordo com o número de pacientes 

transplantados e acompanhados pela UGT nos últimos 3 anos, 2013, 2014 e 

2015. Foram realizados 1.231 transplantes de fígado, rim e coração no estado 

de Pernambuco nesse período, sendo que, desde quantitativo, 785 foram 

realizados pela UGT.  

Foi utilizado o cálculo para populações finitas, com intervalo de 

confiança de 95% e a margem de erro de 5%, totalizando uma amostra de 258 

voluntários (TRIOLA, 2005).   

Foram excluídos do estudo aqueles com dificuldade de comunicação, 

com condições de saúde debilitada e os transplantados de dois órgãos 

simultaneamente. Participaram do estudo 258 pacientes que se enquadraram 

nos critérios de inclusão e exclusão. 

 

4.4 Instrumentos da coleta 

 Os dados foram coletados através de dois instrumentos, um questionário 

socioeconômico (APÊNDICE A), elaborado para o presente estudo. Foi 

utilizado para caracterização dos pacientes e para verificação de possíveis 

associações e influências com a qualidade de vida, contendo informações 

relativas a aspectos socioeconômicos, com as seguintes variáveis: sexo, idade, 

cor, situação conjugal, renda familiar, escolaridade, tempo de transplante, 

órgão transplantado e tipo de doador.  

O outro instrumento foi o questionário estruturado padronizado de 

qualidade de vida, o World Health Organization Quality of Life, WHOQOL –Bref 

(ANEXO A). O WHOQOL-Bref é um instrumento abreviado, com características 

psicométricas satisfatórias, que foi desenvolvido a partir do WHOQOL – 100 e 

produz escores através de 4 domínios (BATISTA, 2016). 
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Esse instrumento é composto por 26 questões fechadas, que obtiveram 

os melhores desempenhos psicométricos do WHOQOL-100. Apresenta duas 

perguntas gerais da qualidade de vida e outras 24 perguntas que representam 

cada uma das 24 facetas que compõem o instrumento original, onde a QV é 

baseada na percepção do indivíduo em várias dimensões, positivas e 

negativas. No Brasil, a versão em português do WHOQOL – 100 foi 

desenvolvida pelo departamento de psiquiatria e medicina legal da UFRS, 

Porto Alegre, em 1999 (BATISTA, 2016). 

Essas 24 questões são agrupadas em 4 domínios: físico (7 itens), 

psicológico (6 itens), relações sociais (3 itens) e meio ambiente (8 itens). O 

domínio físico trata das facetas dor e desconforto, energia e fadiga, sono e 

repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação 

ou tratamento e capacidade para o trabalho (AGUIAR et al., 2011; 

MENDONÇA et al., 2014).  

O domínio psicológico tem as facetas que abordam sentimentos 

positivos, sentimentos negativos, imagem corporal e aparência, espiritualidade 

e religiosidade, autoestima e capacidade de pensar, aprender, memoria e 

concentração. O domínio relações sociais tem facetas relacionadas às relações 

pessoais, suporte social e atividade sexual. O domínio meio ambiente traz 

facetas relacionadas à segurança, ambiente no lar, ambiente físico, recursos 

financeiros, cuidados de saúde e sociais, oportunidades, habilidades e 

informações, lazer e transporte (AGUIAR et al., 2011; BATISTA, 2016). 

As respostas dos itens avaliados são distribuídas em uma escala Likert 

variando de 1 a 5, sendo que, em algumas questões a melhor resposta 

corresponde ao número 5 e em outras questões a melhor resposta 

corresponde ao número 1, havendo a necessidade de inversão dos escores. A 

soma dos escores obtidos em cada domínio foram mensuradas considerando 

uma variabilidade de 4 a 20, sendo os resultados mais próximos de 20 

sugestivos de melhor percepção de qualidade de vida (MENDONÇA et al., 

2014). 
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4.5 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas pelo 

pesquisador, no período de janeiro a abril de 2016, uma semana a cada mês, 

totalizando quatro semanas, no ambulatório de transplantes da UGT, Recife – 

PE.  

A equipe da UGT disponibilizou listagem dos pacientes que seriam 

atendidos na semana. O número de pessoas agendadas variava de acordo 

com o dia da semana, podendo ter 8 a 70 atendimentos por dia, nos turnos 

manhã e tarde, a depender do tipo de transplante.  

Os dias destinados ao atendimento dos transplantados renais eram os 

mais cheios, em virtude do maior número de pacientes. O contato com eles era 

feito através da abordagem individual, sendo perguntado o tipo e o tempo de 

transplante, e a partir disso era identificado quem se enquadrava nos critérios 

de inclusão e exclusão do estudo. 

Uma vez identificados, a entrevista era realizada no próprio ambulatório, 

em local mais silencioso, e apesar do questionário ser autoaplicável, houve a 

necessidade de o fazer individualmente, demandando mais tempo. A média de 

tempo utilizado para cada entrevista foi de 10 minutos e era realizada enquanto 

os pacientes aguardavam a consulta de seguimento.  

 Os atendimentos ocorriam de forma rápida, pois vários profissionais o 

faziam simultaneamente, e uma vez atendidos, os pacientes iam embora, não 

sendo possível abordar todos que estavam agendados por dia. 

O fluxograma abaixo ilustra as etapas da coleta de dados, conforme os 

critérios de inclusão e exclusão aplicados. Foram abordados 316 pacientes, e 

participaram da pesquisa 258 pacientes.  
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Figura 3. Fluxograma das etapas da coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Análise dos dados 

Os dados foram organizados e exportados para o SPSS versão 22.0, 

onde foi realizada a categorização e processamento dos dados. Para a sintaxe 

dos escores do WHOQOL – Bref foi utilizado uma ferramenta desenvolvida a 

partir do Microsoft Excel, seguidas as orientações do grupo Whoqol 

(PEDROSO et al., 2010).   

1ª semana 
Exclusão: 11 pacientes não se enquadraram no tempo de transplante 
                  02 pacientes menores de idade 
Perdas: 02 pacientes recusaram  

N = 68 
 

 

 

Coleta de dados  
Janeiro a abril de 2016 

2ª semana  
Exclusão: 13 pacientes não se enquadraram no tempo de transplante 
                  01 paciente menor de idade 
                  01 paciente com doença mental 
Perdas: 04 pacientes recusaram  

N = 64 
 

 

3ª semana  
Exclusão: 08 pacientes não se enquadraram no tempo de transplante 
                  01 paciente com saúde debilitada 
Perdas: 01 paciente recusou 

N = 62 
 

4ª semana  
Exclusão: 07 pacientes não se enquadraram no tempo de transplante 
                  03 pacientes menores de idade 
                  02 pacientes com transplante simultâneo  
Perdas: 02 pacientes recusaram 

N = 64 

 

Participantes da pesquisa  

258 
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Foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para comparação entre dois 

grupos e Teste Kruskall-Walis para comparação com mais de dois grupos, 

assim como a correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de 

p<0,05 (BARROS et al, 2012). 

 

4.7 Aspectos éticos  

Em consenso com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

que determina as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, após a obtenção da Carta de Anuência da 

Unidade Geral de Transplantes, esta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) no 

qual o ambulatório da UGT está vinculado, CAAE: 49632115.3.0000.5201. 

Nesta pesquisa os entrevistados foram informados do propósito do estudo e 

dos seus direitos, através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE – (APÊNDICE B), elaborado com termos e linguagem adequados. O 

sigilo, o anonimato e o direito do entrevistado deixar de participar da pesquisa 

em qualquer momento, sem acarretar danos, obedecendo aos seguintes 

princípios bioéticos: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Eles 

assinaram ou identificaram por meio de impressão digital o termo citado, 

ficando em posse da segunda via.  
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5. RESULTADOS  

Foi realizada a organização e análise dos dados, e serão mostradas 

inicialmente as informações socioeconômicas. Dos 258 pacientes estudados, 

observou-se predominância no sexo masculino (60,1%), cor parda (58,5%), 

casados ou em união estável (63,6%) e com média de idade de 44,81 anos 

(±14,24) (Tabela 2).  

A maioria dos participantes apresentava baixa escolaridade, onde 

aqueles que eram não alfabetizados ou ensino fundamental incompleto e os 

que tinham ensino fundamental completo representavam mais da metade dos 

pacientes (53,1%). No entanto, o maior grupo de entrevistados possuía ensino 

médio completo, com 38% do total (Tabela 2). 

A renda de até 1 salário mínimo (57,5%) foi maioria entre os 

entrevistados, entretanto, a renda média foi de R$1.832,00 (±2.277,28). Quanto 

ao órgão transplantado houve prevalência no transplante renal (81,0%), com 

tempo de transplante de 17,19 meses (±12,81) e com maior proporção do 

doador falecido (89,1%), ressaltando que o doador vivo foi encontrado apenas 

no grupo de transplantados renais.  

 

Tabela 2. Distribuição das características socioeconômicas   

Variável Frequência 
(n) 

Porcentagem válida 
(%) 

Sexo    
Masculino  155 60,1 
Feminino  103 39,9 
Cor    
Negro  49 19,0 
Branco 46 17,8 
Amarelo  12 4,7 
Pardo  151 58,5 
Situação Conjugal    
Casado/União estável  164 63,6 
Solteiro 75 29,1 
Viúvo 5 1,9 
Separado 14 5,4 
Escolaridade    
Não alfabetizado/ Ensino 
Fundamental incompleto  

66 25,6 

Fundamental completo 71 27,5 
Médio completo 98 38,0 
Superior completo  23 8,9 
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Continuação da Tabela 2 
 

  

Órgão transplantado    
Fígado 28 10,9 
Rim 209 81,0 
Coração  21 8,1 
Tipo de doador    
Falecido  230 89,1 
Vivo  28 10,9 
Renda   
Até 1 salário mínimo 146 57,5 
1 a 2 salários mínimos 44 17,3 
2 a 3 salários mínimos 28 11,0 
3 a 4 salários mínimos 14 5,5 
Acima de 4 salários mínimos 22 8,7 

 

A Tabela 3 apresenta os escores obtidos na aplicação do WHOQOL- 

Bref, onde o domínio psicológico apresentou o melhor escore, com média 

16,81 (±2,34), seguido do domínio relações sociais, com média 16,46 (±3,26), 

domínio físico, com média 15,23 (±3,01) e com o menor escore o domínio meio 

ambiente, com média 14,91 (±2,63). A auto avaliação da QV apresentou média 

de 16,26 (±2,52) e a QV geral obteve média de 15,74 (±2,12), ressaltando que 

valores próximos de 20 são sugestivos de melhor percepção de QV.  

 

Tabela 3. Escores de QV de acordo com os domínios  

Domínio N Média Desvio Padrão 

Físico 258 15,23 3,01 
Psicológico  258 16,81 2,34 
Relações Sociais 258 16,46 3,26 
Meio Ambiente 258 14,91 2,63 
Auto Avaliação 258 16,26 2,52 
Geral 258 15,74 2,12 

 

 A tabela 4 apresenta a frequência de resposta de cada questão Whoqol-

Bref. O domínio físico trata de questionamentos envolvendo dor e 

incapacidades, disposição, qualidade do sono, mobilidade, atividades 

cotidianas, capacidade para trabalhar e necessidade de tratamento médico. Na 

faceta dor e desconforto (Q3), os sujeitos relataram não sentir nada ou muito 

pouco (71,7%) e com relação à disposição (Q10), apresentam-se muito ou 

completamente dispostos (59,3%). 
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Em se tratando de mobilidade (Q15), referiram tê-la de forma boa ou 

muito boa (79,9%) e quanto ao sono (Q16) e capacidade de realizar atividades 

cotidianas (Q17), relataram estar satisfeitos ou muito satisfeitos (67,5% e 

65,1%, respectivamente). No que tange a capacidade para o trabalho (Q18), 

grande parte dos sujeitos relataram estar muito insatisfeitos e insatisfeitos 

(44,2%) e precisar de nada ou pouco tratamento médico (Q4) (55,0%).  

O domínio psicológico retrata sentimentos positivos e negativos, 

capacidade de se concentrar, aprender e memorizar, autoestima, imagem 

corporal e espiritualidade. Em se tratando de sentimentos positivos (Q5), os 

sujeitos relataram tê-los bastante ou extremamente (62,4%) e quanto aos 

sentimentos negativos (Q26), eles nunca ou apenas algumas vezes os tinham 

(80,2%). Quanto à faceta concentração, aprender e memória (Q7), relataram 

possuir bastante ou extremamente (79,5%), a imagem corporal (Q11) esteve 

presente muito ou completamente (77,5%) e a autoestima (Q19) foi dita em sua 

maioria como satisfeita ou muito satisfeita (88,3%). Na faceta espiritualidade e 

religiosidade (Q6), a maioria das pessoas relataram como sendo extremamente 

religiosas (81,1%). 

O domínio relações sociais é caracterizado pelas relações pessoais com 

os amigos, suporte social e a vida sexual. Em se tratando das relações 

pessoais (Q20), houve satisfação ou muita satisfação na maior parte dos 

entrevistados (85,3%), assim como no suporte social (Q22), apresentando 

satisfação ou muita satisfação (73,2%) e com relação a vida sexual (Q21), 

também houve o mesmo achado (72,5%). 

O domínio meio ambiente está relacionado a segurança, ambiente físico, 

renda, lazer, condições de moradia, acesso aos serviços de saúde, meio de 

transporte e disponibilidade de informações. A segurança (Q8) foi relatada de 

forma bastante ou extrema (67,9%), o ambiente no lar (Q9) foi considerado 

bastante ou extremamente saudável (67,3%) e as condições de moradia e 

ambiente físico (Q23) foram ditas como satisfeitas ou muito satisfeitas (86,5%).  
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Tabela 4. Tabela de frequência de respostas do WHOQOL-Bref. 

 Frequência Porcentagem válida (%) 

Q1 – Como você avaliaria sua qualidade de vida?   

Muito ruim  1 0,4 
Ruim 2 0,8 
Mais ou menos  46 17,8 
Boa  156 58,9 
Muito boa  57 22,1 

Q2 – Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde?   

Muito insatisfeito  0 0 
Insatisfeito 10 3,9 
Nem insatisfeito nem satisfeito 34 13,2 
Satisfeito 130 50,4 
Muito satisfeito  84 32,2 

Q3 – Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de 
fazer o que você precisa? 

  

Nada  140 54,3 
Muito pouco 45 17,4 
Mais ou menos 44 17,1 
Bastante  27 10,5 
Extremamente 2 0,8 
Q4 – O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar 
sua vida diária? 

  

Nada  38 14,7 
Muito pouco 104 40,3 
Mais ou menos 45 17,4 
Bastante  63 24,4 
Extremamente 8 3,1 

Q5 – O quanto você aproveita a vida?   
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Nada  9 3,5 
Muito pouco 44 17,1 
Mais ou menos 44 17,1 
Bastante  71 27,5 
Extremamente 90 34,9 

Q6 – Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?   

Nada  3 1,2 
Muito pouco 5 1,9 
Mais ou menos 7 2,7 
Bastante  34 13,2 
Extremamente 209 81,0 
Q7 – O quanto você consegue se concentrar?   

Nada  3 1,2 
Muito pouco 9 3,5 
Mais ou menos 41 15,9 
Bastante  57 22,1 
Extremamente 148 57,4 
Q8 – Quão seguro (a) você se sente em sua vida diária?   

Nada  8 3,1 
Muito pouco 33 12,8 
Mais ou menos 42 16,3 
Bastante  67 26,0 
Extremamente 108 41,9 
Q9 – Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, 
atrativos)? 

  

Nada  12 4,7 
Muito pouco 46 17,9 
Mais ou menos 26 10,1 
Bastante  75 29,2 
Extremamente 98 38,1 
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Q10 – Você tem energia suficiente para seu dia -a- dia?   

Nada  2 0,8 
Muito pouco  35 13,6 
Médio  68 26,4 
Muito  67 26,0 
Completamente 86 33,3 

Q11 – Você é capaz de aceitar sua aparência física?   

Nada  5 1,9 
Muito pouco  18 7,0 
Médio  35 13,6 
Muito   66 25,6 
Completamente 134 51,9 

Q12 - Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?   

Nada  41 15,9 
Muito pouco  106 41,1 
Médio  51 19,8 
Muito  38 14,7 
Completamente 22 8,5 

Q13 – Quão disponíveis para você estão as informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

  

Nada  4 1,6 
Muito pouco  68 26,4 
Médio  29 11,2 
Muito  73 28,3 
Completamente 84 32,6 

Q14 – Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?   

Nada  10 3,9 
Muito pouco  43 16,7 
Médio  31 12,0 
Muito  89 34,5 
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Completamente 85 32,9 

Q15 – Quão bem você é capaz de se locomover?   

Muito ruim 8 3,1 
Ruim 15 5,8 
Nem ruim nem bom 29 11,2 
Bom 36 14,0 
Muito bom  170 65,9 
Q16 – Quão satisfeito (a) você está com o seu sono?   

Muito insatisfeito  7 2,7 
Insatisfeito 37 14,3 
Nem insatisfeito nem satisfeito 40 15,5 
Satisfeito 41 15,9 
Muito satisfeito  133 51,6 
Q17 – Quão satisfeito (a) você está com sua capacidade de 
desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 

  

Muito insatisfeito  4 1,6 
Insatisfeito 44 17,1 
Nem insatisfeito nem satisfeito 42 16,3 
Satisfeito 65 25,2 
Muito satisfeito  103 39,9 

Q18 – Quão satisfeito (a) você está com sua capacidade para o 
trabalho? 

  

Muito insatisfeito  15 5,8 
Insatisfeito 99 38,4 
Nem insatisfeito nem satisfeito 26 10,1 
Satisfeito 55 21,1 
Muito satisfeito  63 24,4 
Q19 – Quão satisfeito (a) você está consigo mesmo?   

Muito insatisfeito  0 0 
Insatisfeito 12 4,7 
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Nem insatisfeito nem satisfeito 18 7,0 
Satisfeito 85 32,9 
Muito satisfeito 143 55,4 

Q20 – Quão satisfeito (a) você está com suas relações pessoais 
(amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 

  

Muito insatisfeito  0 0 
Insatisfeito 13 5,0 
Nem insatisfeito nem satisfeito 25 9,7 
Satisfeito 74 28,7 
Muito satisfeito  146 56,6 

Q21 – Quão satisfeito (a) você está com sua vida sexual?   

Muito insatisfeito  18 7,0 
Insatisfeito 27 10,5 
Nem insatisfeito nem satisfeito 26 10,1 
Satisfeito 73 28,3 
Muito satisfeito  114 44,2 

Q22 – Quão satisfeito (a) você está com o apoio que recebe dos seus 
amigos? 

  

Muito insatisfeito  7 2,7 
Insatisfeito 27 10,5 
Nem insatisfeito nem satisfeito 36 14,0 
Satisfeito 63 24,4 
Muito satisfeito  125 48,4 
Q23 – Quão satisfeito (a) você está com as condições do local onde 
mora? 

  

Muito insatisfeito  2 0,8 
Insatisfeito 14 5,4 
Nem insatisfeito nem satisfeito 19 7,4 
Satisfeito 75 29,1 
Muito satisfeito  148 57,4 
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Q24 – Quão satisfeito (a) você está com o seu acesso aos serviços de 
saúde? 

  

Muito insatisfeito  8 3,1 
Insatisfeito 27 10,5 
Nem insatisfeito nem satisfeito 39 15,2 
Satisfeito 83 32,3 
Muito satisfeito  100 38,9 
Q25 – Quão satisfeito (a) você está com o seu meio de transporte?   

Muito insatisfeito  7 2,7 
Insatisfeito 48 18,7 
Nem insatisfeito nem satisfeito 27 10,5 
Satisfeito 59 23,0 
Muito satisfeito  116 45,1 
Q26 – Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como 
mau humor, desespero, ansiedade, depressão? 

  

Nunca 68 26,5 
Algumas vezes 138 53,7 
Frequentemente 25 9,7 
Muito frequentemente 12 4,7 
Sempre 14 5,4 
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Em se tratando de meio de transporte (Q25), os indivíduos relataram 

estar satisfeitos ou muito satisfeitos (68,1%), e o lazer (Q14) foi considerado 

muito ou completamente oferecido (67,4%). Houve satisfação ou muita 

satisfação (71,2%) quanto ao acesso à serviços de saúde (Q24) e na 

disponibilidade de informações (Q13) foi relatado satisfação ou muita 

satisfação (60,9%). No que se refere aos recursos financeiros (Q12), ressalta-

se a insatisfação ou muita insatisfação (57,0%).  

A auto avaliação é caracterizada por questões gerais (Q1 e Q2), onde a 

QV foi considerada boa ou muito boa (81,0%) e foi relatada satisfação ou muita 

satisfação em relação à saúde (82,6%). 

Os resultados apresentados na Tabela 5 evidenciaram que não houve 

diferença significativa entre a QV e o sexo. Observa-se que em todos os 

domínios, assim como na percepção de auto avaliação e na QV geral, as 

mulheres mostraram escores iguais ou inferiores aos dos homens. 

 

Tabela 5. Comparação entre os domínios da QV de acordo com sexo por meio 

do Teste U de Mann-Whitney. Dados expressos em mediana (amplitude). 

Domínio  Masculino (n=155) Feminino (n=103) P 

Físico 15,43 (6,86 – 20,00) 15,43 (7,43 – 20,00) 0,745 
Psicológico  17,33 (8,67 – 

20,00)* 
16,67 (8,67 – 20,00) 0,050 

Relações Sociais 17,33 (9,33 – 20,00) 16,00 (6,67 – 20,00) 0,208 
Meio Ambiente 15,50 (8,50 – 20,00) 14,50 (9,50 – 20,00) 0,280 
Auto Avaliação 16,00 (10,00 – 

20,00) 
16,00 (10,00 – 

20,00) 
0,302 

Geral 16,00 (10,15 – 
20,00) 

15,54 (10,00 – 
19,85) 

0,214 

*p<0,05 para feminino. 

 

Não houve diferença significativa em relação ao tipo de doador e a QV 

(p>0,05). A comparação entre o tipo de doador e a QV foi avaliada apenas no 

grupo de transplantados renais, em virtude de que neste estudo só houve o 

doador vivo para esse tipo de transplante (Tabela 6). 
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Tabela 6. Comparação entre os domínios da QV de acordo com o tipo de 

doador por meio do Teste U de Mann-Whitney. Dados expressos em mediana 

(amplitude). 

Domínio Doador Vivo  
(n=28) 

Doador Falecido 
(n=181) 

P 

Físico 16,28 (7,43 – 20,00) 14,43 (6,86 – 20,00) 0,534 
Psicológico  17,33 (11,33 – 

19,33) 
17,33 (8,67 – 20,00) 0,504 

Relações Sociais 16,00 (6,67 – 20,00) 17,33 (6,67 – 20,00) 0,727 
Meio Ambiente 15,50 (10,00 – 

19,00) 
15,00 (8,50 – 20,00) 0,775 

Auto Avaliação 16,00 (10,00 – 
20,00) 

16,00 (10,00 – 
20,00) 

0,069 

Geral 16,23 (10,77 – 
19,38) 

16,00 (10,00 – 
20,00) 

0,853 

 

Em relação ao órgão transplantado e a QV, houve diferença significativa 

quanto à auto avaliação da QV (p=0,043) (Tabela 7). Foi encontrada diferença 

significativa entre os transplantados de fígado e transplantados de rim 

(p=0,022) e entre os transplantados de fígado e transplantados de coração 

(p=0,027), mostrando que os transplantados de fígado percebem melhor a QV 

que os pacientes de rim e de coração. Não houve diferença entre os 

transplantados de rim e transplantados de coração (p=0,448). 

A Tabela 8 apresenta a diferença significativa entre a renda e a QV, 

evidenciada no domínio físico (p=0,028), domínio meio ambiente (p=0,000) e 

na QV geral (p=0,003). No domínio físico foi encontrada diferença significativa 

entre sujeitos com renda entre 1 e 2 salários e 2 e 3 salários (p=0,048), sujeitos 

com renda entre 1 e 2 salários e acima de 4 salários (p=0,012), sujeitos com 

renda até 1 salário e 2 e 3 salários (p=0,043) e sujeitos com renda até 1 salário 

e acima de 4 salários (p=0,009). 

No domínio meio ambiente foram observadas diferenças significativas 

entre os indivíduos que possuíam renda até 1 salário e 2 e 3 salários 

(p=0,005), até 1 salário e 3 e 4 salários (p=0,013) e até 1 salário e acima de 4 

salários (p=0,000). Renda entre 1 e 2 salários e 2 e 3 salários (p=0,020), entre 

1 e 2 salários e 3 e 4 salários (0,026) e entre 1 e 2 salários e acima de 4 

salários (p=0,000). No que corresponde à QV geral, foi encontrado diferença 

entre aqueles com renda entre 1 e 2 salários e entre 2 e 3 salários (p= 0,042), 

entre 1 e 2 salários e acima de 4 salários (p=0,002), até 1 salário e entre 2 e 3 
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salários (p=0,028) e até 1 salário e acima de 4 salários (p=0,001). Mostrando 

que a percepção da QV está atrelada à renda. 

 No que tange à cor e QV, não foi evidenciada nenhuma diferença 

significativa (p>0,05) (Tabela 9). Quanto à situação conjugal e a QV, o domínio 

psicológico apresentou diferença significativa (p=0,016). Foi observada 

diferença significativa entre os indivíduos casados/união estável e separados 

(p=0,027), indivíduos casados/união estável e solteiros (p=0,021) e indivíduos 

viúvos e separados (p=0,048) (Tabela 10). 
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Tabela 7. Comparação entre os domínios da QV de acordo com o órgão transplantado por meio do Teste de Kruskal-Wallis. Dados 

expressos em mediana (amplitude). 

Domínio Fígado (n=28) Rim (n=209) Coração (n=21) p 

Físico 14,86 (8,57 – 20,00) 15,43 (6,86 – 20,00) 15,43 ( 11,43 – 19,43) 0,573 
Psicológico  16,00 (8,67 – 20,00) 17,33 (8,67 – 20,00) 18,00 (10,00 – 20,00) 0,342 
Relações Sociais 16,00 (10,67 – 20,00) 17,33 (6,67 – 20,00) 18,67 (9,33 – 20,00) 0,653 
Meio Ambiente 15,50 (10,00 – 18,50) 15,00 (8,50 – 20,00) 13,50 (8,50 – 20,00) 0,296 
Auto Avaliação 16,00 (12,00 – 20,00)*† 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (12,00 – 20,00) 0,043 
Geral 15,30 (12,15 – 18,92) 16,00 (10,00 – 20,00) 15,69 (11,23 – 19,08) 0,268 

*p<0,05 para Rim. †p<0,05 para Coração. 
 

Tabela 8. Comparação entre os domínios da QV de acordo com a renda por meio do Teste de Kruskal-Wallis. Dados expressos 

em mediana (amplitude). 

Domínio Até 1 salário 
(n=146) 

1 a 2 salários 
(n=44) 

2 a 3 salários 
(n=28) 

3 a 4 salários 
(n=14) 

Acima de 4 
salários (n=22) 

P 

Físico 15,43 (6,86 – 
20,00) 

14,86 (7,43 – 
20,00) 

17,14 (10,29 – 
20,00)*† 

15,43 (8,57  
19,43) 

16,85 (7,43 – 
20,00)*† 

0,028 

Psicológico  17,00 (8,67 – 
20,00) 

17,00 (10,67 –         
20,00) 

17,66 (12,67 – 
19,33) 

17,00 (11,33 – 
20,00) 

17,66 (11,33 – 
20,00) 

0,779 

Relações Sociais 17,33 (6,67 – 
20,00) 

16,00 (8,00 – 
20,00) 

17,33 (9,33 – 
20,00) 

15,33 (6,67 – 
20,00) 

16,66 (10,67 – 
20,00) 

0,774 

Meio Ambiente 14,00 (8,50 – 
20,00) 

15,00 (9,50 – 
19,00) 

16,00 (11,50 – 
20,00)*† 

16,75 (10,50 – 
19,00)*† 

17,75 (14,00 – 
20,00)*† 

0,000 

Auto Avaliação 16,00 (10,00 – 
20,00) 

16,00 (10,00 – 
20,00) 

16,00 (10,00 – 
20,00) 

16,00 (10,00 – 
20,00) 

17,00 (12,00 – 
20,00) 

0,548 

Geral 15,46 (10,00 – 
19,85) 

15,61 (11,23 – 
19,38) 

16,54 (12,77 – 
19,08)*† 

16,07 (10,77 – 
18,92) 

17,15 (11,85 – 
20,00)*† 

0,003 

*p<0,05 para até 1 salário. †p<0,05 para 1 a 2 salários. 
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Tabela 9. Comparação entre os domínios da QV de acordo com a cor por meio do Teste de Kruskal-Wallis. Dados expressos em 

mediana (amplitude). 

Domínio Negro (n=49) Branco (n=46) Amarelo (n=12) Pardo (n=151)      p 

Físico 15,43 (8,57 – 20,00) 15,43 (10,29 – 20,00) 16,00 (10,86 – 19,43) 15,43 (6,86 – 20,00) 0,974 
Psicológico  17,33 (13,33 – 20,00)   16,67 (8,67 – 20,00) 18,33 (8,67 – 19,33) 17,33 (8,67 – 20,00) 0,601 
Relações Sociais 17,33 (6,67 – 20,00) 16,00 (8,00 – 20,00) 16,66 (12,00 – 20,00) 17,33 (6,67 – 20,00) 0,422 
Meio Ambiente 15,00 (9,00 – 19,00) 14,75 (9,50 – 19,00) 15,25 (9,50 – 19,50) 15,00 (8,50 – 20,00) 0,837 
Auto Avaliação 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (10,00 – 20,00) 0,964 
Geral 15,85 (10,77 – 19,54) 15,92 (11,85 – 19,38) 16,07 (10,00 – 18,15) 15,85 (10,15 – 20,00) 0,927 

 

Tabela 10. Comparação entre os domínios da QV de acordo com a situação conjugal por meio do Teste de Kruskal-Wallis. Dados 

expressos em mediana (amplitude). 

Domínio Casado/União 
Estável (n=164) 

Solteiro  
(n=75) 

Viúvo  
(n=5) 

Separado  
(n=14) 

      p 

Físico 15,43 (7,43 – 20,00) 15,43 (6,86 – 20,00) 15,43 (14,29 – 18,29) 15,43 (10,29 – 18,29) 0,996 
Psicológico  17,33 (10,00 – 

20,00)*† 
    16,67 (8,67 – 20,00) 19,33 (14,00 – 19,33)‡ 16,00 (13,33 – 18,67) 0,016 

Relações Sociais 17,33 (6,67 – 20,00) 17,33 (6,67 – 20,00) 14,67 (10,67 – 18,67) 16,00 (8,00 – 20,00) 0,156 
Meio Ambiente 15,50 (8,50 – 20,00) 14,00 (9,50 – 20,00) 15,00 (12,50 – 19,00) 14,25 (9,50 – 19,50) 0,337 
Auto Avaliação 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (14,00 – 20,00) 16,00 (12,00 – 20,00) 0,489 
Geral 16,07 (10,15 – 20,00) 15,38 (10,00 – 19,85) 15,85 (14,62 – 17,85) 15,30 (12,31 – 18,62) 0,425 

*p<0,05 para separado. †p<0,05 para solteiro. ‡p<0,05 para separado



57 
 

Quanto à escolaridade dos participantes e a percepção da QV, o grupo 

que contemplou melhores escores de respostas na maioria dos domínios foi o 

que compreendia pacientes com ensino médio completo, e os pacientes com 

ensino superior obtiveram escores piores que os pacientes analfabetos ou até 

3ª série fundamental. No entanto, não foi encontrado diferença significativa 

para esta variável (p>0,05) (Tabela 11). 

A avaliação das correlações entre idade e QV, assim como tempo de 

transplante e QV estão dispostas na Tabela 12. Quanto à idade e a QV, a força 

de correlação foi fraca, apresentando correlação inversa nos domínios físico 

(p=0,047), relações sociais (p=0,027) e auto avaliação (p=0,001), assim, 

quanto maior a idade, menores foram os escores de QV. Não houve correlação 

significativa em relação ao tempo de transplante e a QV. 
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Tabela 11. Comparação entre os domínios da QV de acordo com a escolaridade por meio do Teste de Kruskal-Wallis. Dados 

expressos em mediana (amplitude). 

Domínio Analfabeto ou até 3ª 
série fundamental 

(n=66) 

Fundamental 
completo  

(n=71)  

Médio completo 
(n=98) 

Superior completo 
(n=23) 

      p 

Físico 15,43 (7,43 – 20,00)  14,86 ( 8,57 – 20,00) 16,00 (6,86 – 20,00) 14,86 (7,43 – 20,00) 0,160 
Psicológico  17,33 (8,67 – 20,00) 17,33 (8,67 – 20,00) 16,67 (12,00 – 20,00)  16,00 (11,33 – 20,00) 0,168 
Relações Sociais 16,00 (6,67 – 20,00) 17,33 (10,67 – 20,00) 17,33 (8,00 – 20,00) 16,00 (6,67 – 20,00) 0,420 
Meio Ambiente 15,00 (8,50 – 19,50)  14,50 (8,50 – 20,00) 15,50 (9,00 – 20,00) 15,00 (10,50 – 19,50) 0,894 
Auto Avaliação 16,00 (10,00 – 20,00)  16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (10,00 – 20,00) 16,00 (10,00 – 20,00) 0,445 
Geral 15,85 (10,15 – 19,08)  15,85 (10,00 – 20,00) 16,15 (10,92 – 19,54) 15,38 (10,77 – 19,08) 0,478 

 
 
Tabela 12. Correlação de Spearman entre idade, tempo de transplante e os domínios da QV.  
 
Variável D. Físico D. Psicológico D. Relações Sociais D. Meio Ambiente Auto Avaliação Geral 

Idade  r = - 0,124 r = - 0,055 r = - 0,138 r = 0,048 r = - 0,197 r = - 0,086 
 p = 0,047 p = 0,378 p = 0,027 p = 0,443 p = 0,001 p = 0,169 

 
Tempo de Transplante  r = 0,067 r = 0,120 r = 0,019 r = 0,084 r = 0,007 r = 0,102 
 p = 0,282 p = 0,050 p = 0,757 p = 0,178 p = 0,905 p = 0,104 
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6. DISCUSSÃO  

 Os resultados desta pesquisa demonstraram que os pacientes 

transplantados percebem a qualidade de vida de uma forma satisfatória, sendo 

influenciada pela renda, situação conjugal, idade e órgão transplantado. No 

entanto, esse é o primeiro estudo realizado no estado de Pernambuco que 

avalia a qualidade de vida de pacientes submetidos a transplantes, observando 

também a influência do tipo de transplante nesta percepção, assim como 

outras comparações e associações com fatores socioeconômicos.  

Literaturas nacionais que avaliaram a qualidade de vida dos pacientes 

transplantados mostraram satisfação quanto à percepção. Se sobrepõe aos 

demais, estudos sobre a qualidade de vida dos pacientes receptores de rim, 

havendo escassez de dados sobre as demais modalidades terapêuticas e as 

mudanças advindas (AGUIAR et al., 2011; BACCARO et al., 2013; COSTA; 

NOGUEIRA, 2014; MENDONÇA et al., 2014; BRITO et al., 2015; MENDONÇA 

et al., 2015; ORLANDI et al., 2015; VASCONCELOS et al., 2015; AGUIAR et 

al., 2016; CRISTELLI et al., 2016). 

No presente estudo observou-se prevalência do sexo masculino, 

correspondendo a 60,1% da amostra. Os dados foram similares a outros 

estudos com transplantados, onde Costa e Nogueira (2014) identificaram que a 

maioria dos pacientes submetidos a transplante renal eram do sexo masculino 

(62,6%), assim como, Aguiar e colaboradores (2016), onde também houve 

prevalência no sexo masculino em receptores de fígado (80%).  

Vasconcelos e colaboradores (2015) e Aguiar e amigos (2011), também 

evidenciaram maioria do sexo masculino nos transplantados de coração. Na 

literatura internacional, estudos que tratam desta temática também apresentam 

esta característica (GRIVA et al., 2011; DOMINGOS et al., 2014). 

Os dados com transplantados apontam maior prevalência dos homens 

fazendo uso desta terapia substitutiva, onde se evidencia que pessoas do sexo 

masculino são menos ativas quando se trata de cuidados com a saúde, muitas 

vezes negligenciando suas queixas e propiciando piora da condição clínica, 

protelando e comprometendo tratamentos, sendo também, mais propensos a 

doenças crônicas (AGUIAR et al., 2011; FONTOURA, 2012; FRANCISCO et 

al., 2015). 
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Entretanto, convém salientar que vivemos uma política focada em ações 

e priorizações na saúde da mulher, e que o homem e sua ausência em 

serviços de saúde podem também ser interpretada como uma consequência da 

cultura de atendimento nos serviços de atenção primária. É sabido que esses 

serviços atendem à toda população, mas percebe-se a presença predominante 

das mulheres, uma vez que um maior número de programas é voltado para 

esta população (GOMES et al., 2011)  

Mais da metade dos participantes eram da cor parda (58,5%) e pessoas 

casadas ou em união estável representaram a maioria dos participantes 

(63,6%), corroborando com achados da literatura que envolvem pacientes 

transplantados. Quanto à faixa etária, houve uma média de 44,81 (±14,24) 

anos, evidenciando um grupo com idade economicamente ativa e produtiva, 

mostrando um desenvolvimento precoce de doenças de progressão rápida em 

pacientes jovens (AGUIAR et al, 2011; COSTA; NOGUEIRA, 2014; 

MENDONÇA et al.,2014; BRITO et al, 2015).  

Entre os entrevistados houve predomínio de renda inferior a um salário 

mínimo (57,5%), mesmo com média de 1.832,00 (±2.277,28), pois da pequena 

parcela que tinha renda acima de quatro salários mínimos (8,7%), 

corresponderam a valores bem elevados, sendo dito o maior deles 22.000,00 

como renda mensal. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2014), são classificados como Classe E pessoas com renda 

até dois salários mínimos (1.576,00), sendo assim, nesse estudo 74,8 % dos 

entrevistados estão nessa faixa salarial.  

No que tange à escolaridade, 53% da amostra possuía no máximo o 

ensino fundamental, demonstrando baixa escolaridade e correspondente à 

realidade da população nordestina (CENSO, 2010). 

A média do tempo de transplante foi de 17,19 (±12,81) meses, justificada 

pela maior necessidade de comparecimento ao ambulatório, em virtude de 

intensa monitorização às adaptações à nova rotina de alimentação e 

medicamentos, assim como eventuais intercorrências (AGUIAR 2011). 

Os pacientes se fazem mais presentes no ambulatório nos primeiros 

anos após o transplante, pela necessidade de um acompanhamento mais 

intenso, por conta de riscos de infecções, ajustes na dieta e doses altas de 

medicamentos. Importante ressaltar que com o passar do tempo as idas ficam 
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mais espaçadas, mas permanecem, pois, complicações tardias também podem 

surgir, como diabetes, rejeições de enxerto e, hipertensão (AGUIAR 2011). 

O tipo de transplante mais prevalente nesse estudo foi o renal e desse 

grupo de transplantados, o doador vivo representou apenas 13,9% dos casos. 

Esse achado corresponde à realidade nacional, uma vez que é o tipo de 

transplante que mais ocorre no país e o número de doadores vivos é deficiente, 

dependendo totalmente do processo de doação (ABTO, 2015). 

O transplante renal acontece em um número bem maior que os demais, 

e ainda assim corresponde ao tipo de terapia que mais demanda tempo de 

espera e que permanece com longas filas em todo país. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Doença Renal Crônica (DRC) vem 

aumentando progressivamente, ocorrendo indicações de terapia dialítica e de 

transplante, reforçando que é considerada um problema de saúde pública 

(BRITO et al., 2015).  

Para aqueles que aguardam um por essa intervenção, as terapias 

dialíticas têm sido eficazes, oferecendo boas condições para a espera do 

órgão. Rodriguez e amigos (2015) destacam a importância de manter a 

estabilidade do paciente antes do transplante, uma vez que o sucesso deste 

depende de sua gravidade antes de se submeter ao tratamento (TAMINATO et 

al., 2015). 

A análise dos domínios de qualidade de vida do WHOQOL- Bref permite 

identificar o quanto situações de vida podem interferir na satisfação desse 

indivíduo, já que relações familiares, capacidades funcionais, dinheiro, 

atividade laboral, disposição entre outros fatores podem ter relação com a 

percepção da QV (PEREIRA; NOGUEIRA; SILVA, 2015). 

Nesse estudo, os melhores escores foram identificados no domínio 

psicológico e os piores no domínio meio ambiente. De um escore máximo de 

20 pontos, o domínio psicológico obteve média de 16, 81 (± 2,34), trazendo na 

maioria das suas respostas satisfação moderada a extrema em todas as 

facetas, representando a satisfação dos participantes e refletindo no somatório 

do domínio. Em contrapartida, o domínio meio ambiente apresentou média de 

14,91 (± 2,63), pois dentre as facetas que o compõem, ressalta-se a imensa 

insatisfação com os recursos financeiros, representando 57% de frequência 

desta resposta.  
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Chama-se atenção para a prevalência da insatisfação para a capacidade 

de trabalhar (44,2%), faceta que está inclusa no domínio físico, justificando 

menores médias nesse domínio, 15,23 (± 3,01). O domínio relações sociais 

obteve médias altas, 16,46 (± 3,26), com respostas satisfatórias ou muito 

satisfatórias nas três facetas que o compõem, evidenciando a importância do 

apoio e presença dos familiares em cada etapa do tratamento, interferindo na 

percepção da qualidade de vida (AGUIAR et al., 2011). 

A auto avaliação dos participantes envolvendo questões gerais 

apresentou excelentes respostas, mostrando a satisfação quando à saúde e 

qualidade de vida, reforçando os achados desse estudo. Em virtude de 

menores escores nos domínios físico e meio ambiente, a qualidade de vida 

geral foi influenciada, uma vez que representa uma visão geral desta, 

considerando todos os domínios analisados. De acordo com o WHOQOL-Bref, 

os pacientes perceberam de forma satisfatória a qualidade de vida após o 

transplante.  

Ao se associar os fatores socioeconômicos, percebeu-se a influência 

destes na percepção da qualidade de vida. Mendonça e colaboradores (2014) 

encontraram dados similares em relação aos domínios do WHOQOL-Bref, e 

divergiram em relação à influência de fatores socioeconômicas, onde idade, 

sexo, situação conjugal e escolaridade não foram significativas. 

Em se tratando da situação conjugal na percepção da qualidade de vida, 

obteve-se diferença significativa no domínio psicológico, salientando que dentre 

as facetas desse domínio, tem-se os sentimentos, capacidade de 

concentração, autoestima e imagem corporal.  

Nesse estudo, ressalta-se que a maior proporção de participantes era de 

casados ou em união estável (63,6%) e observando-se que pacientes casados 

tem melhores escores nesse domínio que os solteiros e separados, e que 

viúvos também têm melhor percepção que os separados.  

Nesse sentido, é possível perceber que ter um companheiro ou 

companheira reflete positivamente no modo de enfrentar os problemas 

advindos da doença e do tratamento, conferindo-lhes estabilidade emocional, 

pois mudanças de ordem social, física e financeira podem ocorrer e interferir no 

seu cotidiano (GONÇALVES; NETO, 2013; PREZOTTO; ABREU, 2014). 
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Com relação ao sexo e a QV, não foram encontradas diferenças 

significativas. Por outro lado, Skopinski e colaboradores (2015) dizem que as 

mulheres são mais sensíveis, estando susceptíveis à estressores e têm maior 

prevalência de sintomas depressivos.  

O transplante pode trazer esse comprometimento emocional, pois, uma 

vez diante do tratamento, estão sujeitas às oscilações de peso, efeitos 

colaterais dos imunossupressores, ansiedade, medo da morte e incerteza do 

sucesso do tratamento. Percebe-se também que as mulheres se preocupam 

mais com a imagem que os homens, influenciadas por fatores como cultura, 

mídia e visão de padrões (GONÇALVES; NETO, 2013; BRITO et al., 2015). 

A imagem corporal é dita como a forma que o indivíduo se vê, podendo 

ou não ser real e esta visão pode impactar sobre a saúde e a qualidade de vida 

deste indivíduo. Skopinski e colaboradores (2015), ao avaliarem a relação da 

imagem corporal com a QV, observaram que houve uma correlação inversa, 

evidenciando que quanto maior a insatisfação com a imagem corporal, menor a 

percepção de qualidade de vida (GOUVEIA et al., 2016).  

Não foi encontrada na amostra estudada diferença significativa quanto à 

percepção de qualidade de vida dos transplantados renais em receptores de 

doador falecido e doador vivo, dados em concordância com os achados de 

Costa e Nogueira (2014).  

Em contrapartida a literatura diz que quanto menor o tempo de isquemia 

do órgão, menor a incidência de rejeições e complicações, favorecendo o 

receptor de doador vivo, fato este que poderia impactar na qualidade de vida. 

Um estudo de metanálise realizado por Taminato e colaboradores (2015) 

verificou que pacientes que receberam rins de doador falecido tem maior risco 

de infecções e de acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (2015), a 

curva de sobrevida de pacientes receptores de doadores vivos é maior que de 

doadores falecidos (AKOH, 2011; ABTO, 2015) 

Não foram evidenciadas neste estudo diferenças significativas quanto à 

cor e percepção de QV. Observou-se respostas muito parecidas entre os 

grupos de acordo com a cor para todos os domínios da qualidade de vida e 

predomínio de pessoas que se consideram pardas. 

No que se refere à escolaridade, não foram encontradas diferenças 

significativas quanto à percepção da QV. A literatura traz que o grau de 
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escolaridade tem influência na prevalência de doenças crônicas, pois quanto 

menor a instrução, maior o risco de desenvolvimento de dessas enfermidades. 

Importante salientar que dentre as indicações de um transplante estão doenças 

crônicas como Hipertensão e Diabetes (BARROS et al., 2011; FRANCISCO et 

al., 2015). 

Nesse estudo, apesar da maior parte dos indivíduos possuírem até o 

ensino fundamental completo, uma boa parcela (38,0%) tinha ensino médio, e 

observou-se que o grupo de participantes que possuía ensino superior foi o que 

apresentou os menores escores de respostas nos domínios pesquisados, e 

que de uma forma geral todos os grupos apresentaram bons escores. No 

entanto, não houve diferença significativa (p>0,05). 

Ao se avaliar a influência da renda na percepção da qualidade de vida, 

obteve-se importantes achados e diferenças significativas nos domínios físico e 

meio-ambiente, assim como na QV geral. Pessoas que tem renda mais 

elevada, perceberam de uma forma melhor a QV nos domínios físico e meio 

ambiente, e no somatório geral da QV. 

A renda é expressa como um dos fatores atrelados ao bem-estar, 

satisfação e felicidade, contribuindo para a percepção da qualidade de vida. 

Não somente relacionada à pacientes transplantados e com enfermidades, a 

relação renda versus qualidade de vida vem se fazendo presente em diversos 

estudos, mostrando que quanto maior a renda, maior a satisfação pessoal 

(GONÇALVES; NETO, 2013; MOREIRA et al., 2015; RIBEIRO, 2015).  

Atividade laboral e aspectos financeiros são tratados nos domínios físico 

e meio-ambiente, respectivamente, do Whoqol-Bref, mostrando que o 

comprometimento físico pode atingir o trabalho e refletir na renda. Questões 

financeiras são apontadas como uma das principais dificuldades após o 

transplante, em virtude de todas as alterações advindas do tratamento, 

necessitando de nova rotina familiar e locomoção para hospitais e centros 

transplantadores, gerando custos adicionais (FEITOZA et al., 2016). 

No entanto, todas as medicações imunossupressoras necessárias são 

custeadas pelo SUS e muitos municípios disponibilizam transporte e apoio de 

estadia para os pacientes transplantados. Ainda assim, existem custos para 

adaptações ao novo estilo de vida e às severas recomendações de 

alimentação e cuidados domésticos (ARRUDA; RENOVATO, 2012). 
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Tão importante quanto o transplante, é a adesão ao tratamento, uma vez 

que isto implica em reduzir riscos de rejeições agudas e perdas de enxerto. 

Apesar da consciência da importância dos cuidados no período pós 

transplante, alguns pacientes têm dificuldade de realizá-los por limitações 

financeiras, pois nem sempre tudo que é necessário está ao alcance da família 

(VASCONCELOS et al., 2015).  

Um estudo realizado por Costa e Nogueira (2014) ao avaliar a influência 

da renda e atividade laboral na qualidade de vida de pacientes transplantados 

evidenciou que a maioria dos pacientes (61,9%) não possuía atividade 

remunerada e recebiam um benefício da Seguridade Social, o que sinaliza a 

dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. 

Esses pacientes podem receber um auxílio-doença, que corresponde a 

um salário mínimo, por determinado período de tempo, desde que que se 

comprove sua impossibilidade de exercer atividade remunerada. Logo após a 

realização do transplante, muitos pacientes passam a estar na condição de 

beneficiários, que deveria ser provisória, mas muitos acabam por ficar 

dependentes desta situação, não retornando ao mercado de trabalho, seja por 

falta de oportunidade ou por comodidade (COSTA; NOGUEIRA, 2014) 

Pacientes transplantados ainda sofrem estigmas e por isso as 

oportunidades de trabalho são reduzidas. Uma vez com limitações para 

determinadas atividades e por apresentarem em sua maioria uma baixa 

escolaridade, as opções para uma atividade laboral adequada ficam mais 

difíceis. Contudo, Brito e colaboradores (2015) enfatizam que muitas dessas 

limitações são impostas pelo próprio paciente, por medo de rejeição ou dano 

ao enxerto. 

O transplante é considerado uma possibilidade para reabilitação de 

saúde e visa proporcionar retorno ás atividades cotidianas, dentre elas, a 

capacidade de exercer o trabalho e ter uma renda. Dentre todos os fatores que 

envolvem a qualidade de vida, sentir-se útil para a sociedade é de extrema 

importância, onde o trabalho favorece não só uma renda, mas também a 

reinserção social desse indivíduo (FONTOURA, 2012; VASCONCELOS et al., 

2015).  

Nessa pesquisa não foi analisada a atividade laboral dos pacientes com 

a QV, mas observa-se que aqueles que são autônomos não relaram 
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insatisfação na capacidade para trabalhar, favorecendo adequação à nova 

condição de saúde e horários mais flexíveis de trabalho, dado também 

identificado por Costa e Nogueira (2014).  

 Em se tratando do órgão transplantado e a qualidade de vida, este 

estudo trouxe algo novo ao analisar tal percepção, percebendo-se diferença 

significativa na auto avaliação da QV (p=0,043), evidenciando que os pacientes 

transplantados de fígado percebem melhor a qualidade de vida que pacientes 

transplantados de rim e de coração.  

 A auto avaliação da QV dos três grupos apresentaram o mesmo escore 

(16,00), no entanto, os pacientes transplantados de fígado apresentaram 

amplitudes de respostas melhores, sendo considerada a melhor percepção. 

Não foram encontrados dados nacionais para confrontar este achado, pois este 

é o primeiro estudo nacional que relata essa informação. 

Um estudo realizado nos EUA, por Wicks e colaboradores (2014) avaliou 

a qualidade de vida de pacientes submetidos a diferentes tipos de transplantes, 

por meio de uma comunidade virtual em que eram compartilhadas experiências 

e se respondiam a questionários. Não foram realizadas associações entre os 

tipos de transplantes, apenas identificou-se melhores escores de respostas 

para pacientes transplantados de rim e piores escores para os transplantados 

de pulmão.  

 A literatura diz que dentre todos os transplantes e critérios para que este 

aconteça, o transplante hepático é aquele que tem menos restrições, não 

apresentando componentes imunológicos fortes, favorecendo a adaptação ao 

enxerto e um menor tempo de internamento. Talvez, nesse sentido, a 

percepção desse grupo de transplantados seja melhor em comparação com os 

demais (PEREIRA, 2009; GARCIA et al., 2013). 

 Ao correlacionar idade com qualidade de vida, percebeu-se que há uma 

relação inversa e significativa nos domínios físico, relações sociais e auto 

avaliação. Assim, nos aspectos que contemplam esses domínios, a qualidade 

de vida foi percebida de uma forma pior à medida que a idade aumentou.  

 Estudo realizado por Aguiar e colaboradores (2011) também identificou 

que houve declínio na percepção da QV conforme o aumento da idade. Em 

contrapartida, um estudo realizado por Orlandi e amigos (2015) com pacientes 
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acima de 65 anos submetidos a transplantes, mostraram que a idade avançada 

não significa piora do funcionamento do enxerto.  

Entende-se então que não é o transplante realizado em uma 

determinada idade que pode comprometer a qualidade de vida, e sim, 

enfermidades que acometem os indivíduos com o passar dos anos é que 

podem influenciar esta percepção. O envelhecimento traz consigo mudanças 

de aspecto físico e emocional, estando atrelado a fatores como aumento de 

doenças crônicas, perdas funcionais e cognitivas (CAMPOS; FERREIRA; 

VARGAS, 2015; SKOPINSKI; RESENDE; SCHNEIDER, 2015). 

 Os aspectos físicos se relacionam com a presença de dor e 

dependência para realização de atividades cotidianas e em geral o transplante 

proporciona melhora nessa condição. Por conta da idade, surgem algumas 

limitações físicas, que associadas a outras comorbidades, como Hipertensão e 

diabetes, influenciam na percepção da QV (MENDONÇA et al., 2014; 

MENDONÇA et al., 2015). 

A incidência de doenças crônicas aumenta com a idade, e acarretam 

dificuldades de realizar atividades rotineiras e ainda interferi na disposição, 

sono e relações no âmbito familiar. A sensação de depender de outras pessoas 

para realizar atividades básicas tem impacto importante na vida das pessoas, 

diminuindo a autonomia e trazendo sentimentos de impotência e 

vulnerabilidade (VASCONCELOS et al., 2015).  

No quesito tempo de transplante, não foi encontrada correlação. Por 

outro lado, ressalta-se que o período inicial após o transplante é ainda uma 

fase adaptativa, onde os pacientes estão vivenciando diversas mudanças que a 

nova condição impõe. É nos primeiros meses que as infecções oportunistas 

costumam se instalar por conta das medicações imunossupressoras, 

interferindo ainda mais na nova vida desse paciente (BRITO et al., 2015; 

TAMINATO et al., 2015). 

A expectativa contida no transplante pode refletir em tristeza e 

depressão, principalmente nos meses iniciais, evidenciando flutuação 

emocional. Sentimentos negativos se fazem presentes, uma vez que a vida 

antes da enfermidade nunca será obtida, apenas melhorada (AGUIAR et al., 

2011). 
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 Brito e colaboradores (2015) ao estudarem a qualidade de vida de 

pacientes transplantados renais, identificaram que após 1 ano de transplante é 

que o paciente obtém maior estabilidade clínica e capacidade de perceber os 

impactos do tratamento. Com o passar dos meses, medo de rejeição e da 

morte começam a ser substituídos pela possibilidade de vivenciar atividades 

até então limitadas por conta da doença e do pós-operatório inicial, 

proporcionando prazer e bem-estar e uma satisfação maior na nova forma de 

viver (VASCONCELOS et al., 2015).  

 O instrumento WHOQOL também trouxe em suas respostas números 

que apesar de não serem a maioria, merecem um olhar diferenciado. A QV foi 

percebida de forma satisfatória por grande parte dos pacientes, mas não por 

todos, pois 19% da amostra demonstrou insatisfação, evidenciando as 

limitações dessa terapia.  

 A saúde não foi totalmente reestabelecida, as dificuldades foram 

sinalizadas e ainda há muito que se pesquisar para tentar melhorar essas 

lacunas. Insatisfação com sono, vida sexual, capacidade funcional, 

oportunidades para o lazer e relato de sentimentos negativos se fizeram 

presentes, dados que pedem reflexão.  

Uma das limitações desse estudo é a sua natureza transversal, que não 

permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre as variáveis 

estudadas. Adicionalmente, os dados foram coletados em apenas um dos 

Centros de Transplante do estado de Pernambuco, não sendo possível 

conhecer as outras realidades. Ressalta-se também, que não foram 

pesquisados pacientes de todos os tipos de transplantes, apenas aqueles que 

ocorrem em maior proporção no território nacional e estadual.  
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7. CONCLUSÃO  

 Após a análise dos resultados e discussão com a literatura, foi possível 

observar que os objetivos desta pesquisa foram contemplados, apresentando 

as seguintes conclusões:  

 

 Participaram desta pesquisa 258 pacientes transplantados, sendo em 

sua maioria do sexo masculino, na cor parda e com idade média de 

44,81 anos. A maior parte era casados ou em união estável, 

classificados quanto à renda como Classe E (até 2 salários mínimos) e 

possuíam uma baixa escolaridade. O transplante renal prevaleceu, 

assim como o doador falecido. 

 Quanto à avaliação da QV através dos domínios do WHOQOL-Bref, 

onde a soma dos escores variam de 4 a 20 pontos, os melhores escores 

foram obtidos no domínio psicológico (16,81) e os piores no domínio 

meio ambiente (14,91). Na Auto Avaliação foi obtido um escore de 16,26 

e a QV geral foi considerada satisfatória, com escore 15,74. 

 Em relação à influência das variáveis pesquisadas na percepção da QV, 

houve significância estatística para idade, renda e situação conjugal. As 

variáveis sexo, cor e escolaridade não influenciaram a percepção de QV 

dos transplantados. 

  No domínio psicológico, a situação conjugal evidenciou diferença 

significativa, onde os pacientes casados ou em união estável 

apresentaram melhor percepção que os demais grupos. 

 Com relação a renda, apresentou diferença significativa nos domínios 

físico, meio ambiente e QV geral. Encontrou-se que indivíduos com 

rendas mais altas perceberam de uma forma melhor a QV nesses 

domínios. 

 Ao correlacionar a idade com a QV, percebeu-se uma relação inversa, 

onde quanto maior a idade, pior a percepção da QV nos domínios físico, 

relações sociais e auto avaliação.  

 O paciente submetido a transplante hepático foi aquele que melhor 

percebeu a QV na auto avaliação desta, sem diferença significativa nos 
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demais domínios. Não houve diferença significativa em relação ao tipo 

de doador e tempo de transplante. 

 Portanto, pacientes submetidos a transplantes de órgãos neste Centro 

de Transplante no estado de Pernambuco percebem de forma 

satisfatória a qualidade de vida.  Alguns fatores socioeconômicos 

influenciaram a percepção desses pacientes, e o domínio psicológico foi 

o que apresentou maior diferença significativa quando relacionado com 

as variáveis do estudo. Os domínios físico e meio ambiente 

apresentaram os piores escores, pois foram aqueles que tinham em 

suas facetas os recursos financeiros e a capacidade para trabalhar, 

ressaltando a insatisfação dos pacientes e o impacto destes da na 

percepção da qualidade de vida. 

 

Através dessa pesquisa pode-se pensar em desenvolver estratégias 

para minimizar os fatores que interferiram negativamente na qualidade de vida 

dos pacientes, desde o pré-transplante ao acompanhamento pós-cirúrgico. 

Investigar também o acesso destes ao mercado de trabalho e atividade laboral 

que exerce, uma vez que se observou importante influência na satisfação 

pessoal.  

Também há necessidade de olhar mais atento para os dados que se 

mostraram menos frequentes, mas que correspondem a número elevado de 

participantes, talvez pesquisas que possam investigar antes e após a terapia 

possam identificar melhor esses achados. 

Sugere-se também novos estudos abrangendo os demais Centros de 

Transplante do estado, com o intuito de conhecer todas as realidades, assim 

como a relação entre os todos os tipos de transplantes e a percepção da 

qualidade de vida.  
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9. APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Questionário socioeconômico 

 

- Sexo: (  )1 - Masculino  (  )2 - Feminino 

- Data de nascimento: ___/___/____  Idade:______ 

- Cor: (  ) 1 – Negra;  

          (  ) 2 – Branca; 

          (  ) 3 – Amarela; 

          (  ) 4 – Parda. 

- Situação conjugal: (  ) 1 – Casado (a)/união consensual; 

                                 (  ) 2 – Solteiro (a); 

                                 (  ) 3 – Viúvo (a); 

                                 (  ) 4 – Separado (a). 

- Renda Familiar: ___________________ 

- Escolaridade: (  ) 1 -  Analfabeto/Até 3ª série Fundamental 

                         (  ) 2 -  Fundamental Completo 

                         (  ) 3 -  Médio Completo 

                         (  ) 4 -  Superior Completo 

- Tempo de transplante: ___________  

- Órgão transplantado: (  ) 1 - Fígado  (  ) 2 - Rim  (  ) 3 - Coração  

 -Tipo de doador: (  ) 1 - Falecido   (  ) 2 - Vivo   
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 
Av. José de Sá de Maniçoba, s/n, centro, Petrolina – PE. CEP 56304-917. 

www.univasf.edu.br 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS. 

Nome do (a) Pesquisador (a): Alana Mirelle Coelho Leite 

Nome do (a) Orientador (a): Dr. José Carlos de Moura  

Nome do (a) Co – orientador (a): Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho 

 

1. Natureza da pesquisa: O sr. (sra.) está sendo convidado (a) a participar 

desta pesquisa que tem como finalidade analisar a qualidade de vida em 

pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos.  

2. Participantes da pesquisa: A pesquisa será realizada com os pacientes que 

receberam um transplante de fígado, rim ou coração, que são acompanhados 

neste Centro de Transplante do Estado e que desejarem participar da mesma.  

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o sr (sra) permitirá que 

o (a) pesquisador (a) conheça a qualidade de vida dos pacientes que 

receberem um órgão para transplante, contribuindo para a solidificação de um 

corpo de conhecimentos próprios a respeito desse tema. Identificar as 

mudanças vivenciadas por um paciente transplantado permite incentivar o 

processo de doação de órgãos com o intuito de aumentar o número de 

transplantes, consequentemente aumentando o número de pacientes 

beneficiados. O sr (sra.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo para o sr. (sra.). Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se 

necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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4.Sobre os questionários: Serão aplicados dois questionários com perguntas 

referentes a informações pessoais e a temática.  

5.Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 

466/12. 

6.Do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade. 

7.Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu 

(sua)orientador (a) (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa. 

8.Benefícios: ao participar desta pesquisa o sr (sra.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 

sobre a qualidade de vida em pacientes submetidos a transplantes de órgãos, 

de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa contribuir para o processo de doação e os transplantes, onde 

pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o 

sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior. 

9.Pagamento: O sr (sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Após estes 

esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.  

 

Contato do responsável: Alana Mirelle Coelho Leite. Fone: (87)98816-0967. E-

mail: alaninhaenfa@hotmail.com. Instituição: Universidade Federal do Vale do 

São Francisco – UNIVASF. Av. José de Sá de Maniçoba, s/n, centro, Petrolina 

– PE. 

 

Se houver alguma consideração ou dúvida sobre esta pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP 

(CEP-IMIP) que objetiva defender os interesses dos participantes, respeitando 

seus direitos e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa desde que 
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atenda às condutas éticas. O CEP-IMIP está situado à Rua dos Coelhos, 300, 

Boa Vista. Diretoria de Pesquisa do IMIP, Prédio Administrativo Orlando 

Onofre, 1º andar, telefone: 2122-4756, e-mail:comitedeetica@imip.org.br. O 

CEP-IMIP funciona de 2ª a 6ª feira, nos seguintes horários: 07:00 às 11:30hs 

(manhã) e 13:30 às 16:00hs (tarde).  

 

Assinatura do pesquisador 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO 
(A) 
 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, 
abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de 
ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o 
pesquisador responsável, concordo em participar do estudo QUALIDADE DE 
VIDA EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS como 
voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) 
pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-
me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 
que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 
assistência/tratamento). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Local e data __________________________________________ 
Assinatura do participante: ______________________________ 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 
pesquisa e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não 

ligadas à equipe de pesquisadores): 
 

Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura: 
 

 

 

 

Impressão 

Digital 

(Opcional) 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário WHOQOL – Bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde 
e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem 

certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a 
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 
 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como como referência 
as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma 

questão poderia ser: 

 
Nada 

Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

Você recebe 

dos outros o 

apoio de que 

necessita? 

1 2 3 4 5 

 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos  
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 

 
Nada 

Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

Você recebe dos 

outros o apoio de 

que necessita? 

1 2 3 
 

5 

 
Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece 
a melhor resposta. 

  
Muito ruim Ruim 

Nem 

ruim 

nem boa 

Boa Muito boa 

1 

Como você 

avaliaria sua 

qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

 

  

Muito 

insatisfeito 

Insatisfei

to 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfei

to 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

2 

Quão satisfeito(a) 

você está com a 

sua saúde? 

1 2 3 4 5 

 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você 

tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

  
Nada 

Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Bastante Extremamente 

3 

Em que medida você 

acha que sua dor (física) 

impede você de fazer o 

que você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa 

de algum tratamento 

médico para levar sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 



86 
 

5 
O quanto você aproveita 

a vida? 
1 2 3 4 5 

6 

Em que medida você 

acha que a sua vida tem 

sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue 

se concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 

Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 

atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 

capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  
Nada 

Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

10 

Você tem energia 

suficiente para seu dia-

a- dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para 1 2 3 4 5 
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você estão as 

informações que precisa 

no seu dia-a-dia? 

14 

Em que medida você 

tem oportunidades de 

atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 

de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  

Muito 

ruim 
Ruim 

Nem 

ruim 

nem bom 

Bom Muito bom 

15 

Quão bem você é 

capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

  

Muito 

insatisfei

to 

Insatisfei

to 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeit

o 

Satisfei

to 

Muito 

satisfeito 

16 

Quão satisfeito(a) 

você está com o seu 

sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu 

dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

capacidade para o 

1 2 3 4 5 
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trabalho? 

19 

Quão satisfeito(a) 

você está consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 

você está com suas 

relações pessoais 

(amigos, parentes, 

conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

o apoio que você 

recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

as condições do 

local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) 

você está com o  

seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas. 
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Nunca 

Algumas 

vezes 

Freqüenteme

nte 

Muito 

freqüenteme

nte 

Sempr

e 

26 

Com que 

frequência você 

tem sentimentos 

negativos tais 

como mau humor, 

desespero, 

ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

............................................................ 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 

............................................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO 
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