
DE POTENCIAIS A REAIS DOADORES: Uma análise das variáveis que 
influenciam o processo de doação de córneas 
 

RESUMO 
 
Objetivo: Analisar os fatores que influenciam o processo de doação de córneas 
entre os potenciais doadores de um Hospital Público e de um Hospital Privado de 
Juiz de Fora.  
Métodos: estudo seccional do tipo descritivo. Foram rastreados os óbitos 
ocorridos em um Hospital Público e um Hospital Privado de Juiz de Fora no 
período de 01 janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, identificados os 
potenciais doadores de córneas, verificado se os óbitos foram notificados à Central 
de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) da Zona da Mata de 
Juiz de Fora e se esta notificação resultou ou não em doação. Caso não tenha 
ocorrido doação, foi justificada a causa da não efetivação da mesma, e caso tenha 
ocorrido, foi analisado o destino da córnea captada (transplante ou perda). Os 
dados foram processados e discutidos utilizando-se a análise estatística feita 
através do Programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 
13.0.  
Resultados: A população em estudo se caracteriza por serem em sua maioria 
pacientes do sexo masculino (53,1%), com idade entre 2 a 80 anos (69,1%), com 
causas mortis que não contraindicaram o transplante de córneas (59,1%). Dos 863 
óbitos, 138 (16%) não foram notificados à CNCDO-Zona da Mata e destes, 54 
eram potenciais doadores. Do total de óbitos, 210 (24,3%) foram classificados 
como potenciais doadores. O percentual de captação efetiva dos casos 
entrevistados foi de 34,9%. Foram realizadas 30 doações de córneas (19,2%). 
Observou-se que das 60 córneas captadas (30 doadores), 75,0% (45) foram 
descartadas. A não efetivação da doação foi justificada pela recusa familiar em 58 
casos (7,0%), pelos problemas logísticos ou estruturais em 125 casos (15,0%) e 
pelas contraindicações médicas registradas na CNCDO-Zona da Mata em 650 
casos (78,0%).  
Conclusão: Da população estudada, 24,3% eram potenciais doadores de córneas. 
A contraindicação médica foi a maior justificativa para a não efetivação da doação 
de córneas, correspondendo a 78,0% das causas. Considerando que apenas 25% 
das córneas captadas foram transplantadas, conclui-se que há uma grande 
desigualdade entre o número de doadores potenciais e o número de doadores 
reais para o transplante de córneas, pois muito se perde durante todo o processo 
de doação. 
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