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Introdução: A  oferta  de córneas não preenche a demanda para transplante. Em 2013 a lista de espera por este tipo 
de tecido no Brasil era de 5.379 pacientes. O sucesso da captação de córneas é inversamente proporcional à recusa 

para a doação de córneas por parte dos familiares do potencial doador. Objetivo: Descrever os motivos de recusa 
familiar para doação de córneas. Método: Pesquisa retrospectiva realizada nos registros de todas as entrevistas 
realizadas para captação de córneas de potenciais doadores de coração parado em um hospital universitário, público 
e geral localizado no sul do Brasil. Foi estudado o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013 com a 

identificação dos motivos de recusa dos familiares para a doação de córneas. Resultados: No período referido 
ocorreram 1175 entrevistas com familiares de potenciais doadores de córneas com 610 (51,91%) recusas para a 
doação. Como causas da não efetivação da doação de córneas relacionadas à entrevista, tivemos: 180 (29,50%) 

pelo potencial doador ser contrário à doação em vida, 176 (28,85%) pelos familiares se manifestarem contra a 
doação, 131 (21,45%) por familiares indecisos quanto à doação, 86 (14,09%) por desconhecimento do desejo do 
potencial doador, 15 (2,45%) por familiares com receio da demora na liberação do corpo, 13 (2,13%) por familiares 

desejarem o corpo integro, 6 (0,98%) por convicções religiosas  e 3 (0,49%) por familiares estarem descontentes 
com a assistência prestada ao paciente. Conclusão: Muitos são os motivos para os familiares recusarem a doação de 
córneas e o conhecimento dos mesmos proporciona uma melhoria nas estratégias de entrevista familiar. Neste 
estudo, quase dois terços dos familiares recusaram a doação em função da falta de comunicação familiar sobre o 

tema. Uma maior conscientização da população sobre o assunto mostra-se como um caminho que poderá aumentar 
os índices de captação de córneas e diminuir a lista de espera para transplante. Palavra-chave: Doadores de Tecidos, 
Transplante, Córnea. Projeto 13-0352 

 




