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Resumo 

 

Um dos pontos determinantes para reduzir a lista de espera por doadores de órgãos é promover 

campanhas para comunicar a necessidade de conversar sobre doação de órgãos nas famílias. 

Posto isto, reconhecemos que a Pesquisa Transformativa do Consumidor (Transformative 

Consumer Research - TCR) pode desempenhar um papel importante na resolução desse 

problema, adotando essa perspectiva conceitual para analisar a importância de elucidar quais as 

principais variáveis que podem influenciar no comportamento de conversar com a família sobre 

doação de órgãos. Para tanto, propomos e testamos um modelo teórico para avaliar se as atitudes 

do potencial doador em relação à doação de órgãos (convicção moral e humana, medo de 

negligência médica, e medo de mutilação do corpo) e sua religiosidade influenciam as intenções 

de doar órgãos e de conversar com a família sobre doar órgãos, e estas o comportamento real 

de conversa. Finalmente, consideramos o papel moderador do emissor da mensagem no 

modelo, avaliando dez possíveis emissores: padre e freira, médico e médica, enfermeiro e 

enfermeira, transplantado e transplantada, emissor e emissora sem identificação. Referente aos 

métodos, realizamos o estudo em duas etapas, uma pesquisa exploratória qualitativa e 

complementar, com entrevistas e observação participante, que contribuiu para a construção do 

modelo conceitual, e uma pesquisa quantitativa para testar o modelo, conduzida em dois 

tempos, com coleta de dados sobre atitudes, religiosidade e intenção primeiro, seguida da coleta 

de dados sobre a realização do comportamento esperado de conversa com a família. Os dados 

obtidos foram analisados em três estágios, com uma amostra final de 506 respondentes jovens. 

Nossos resultados deram indícios de que as variáveis atitudinais Convicção Moral e Humana, 

Medo de Negligência Médica e Medo de Mutilação do Corpo influenciam a intenção de doar e 

de conversar com a família sobre doação de órgãos, bem como o comportamento real dos 

jovens.  As variáveis intencionais também foram confirmadas como mediadoras do modelo. 

Ademais, os resultados apontam que o enfermeiro é o único emissor que causa influência a 

relação entre atitude e comportamento real mediada pelos fatores intencionais, sendo, por isso, 

o emissor sugerido para comunicar a importância de conversar com a família sobre a doação de 

órgãos com foco positivo em aspectos relativos à convicção moral e humana dos jovens 

brasileiros, sobretudo. 

 

Palavras-chave: Doação de órgãos; Pesquisa Transformativa do Consumidor (TCR); 

Comunicação; Influências do emissor.



 

 

 

Abstract 

One of the key points to reduce the waiting list for organ donors is to promote campaigns to 

communicate the need to talk about organ donation in families. That said, we recognize that the 

Transformative Consumer Research (TCR) can play an important role in solving this problem, 

adopting this conceptual perspective to analyze the importance of elucidating which are the 

main variables that can influence the behavior of talking to the family about the donation of 

organs. To this end, we propose and test a theoretical model to assess whether the potential 

donor's attitudes towards organ donation (moral and human conviction, fear of physician 

negligence, and fear of mutilation of the body) and their religiosity influence the intentions of 

donating organs and talking to the family about donating organs, and these are the real 

conversation behavior. Finally, we consider the moderating role of the spokesperson of the 

message in the model, assessing ten possible spokespersons: physician, nurse, transplanted and 

spokespersons without identification (one female and one male for each of it) and also a priest 

and a nun. Regarding the methods, we conducted the study in two stages, a qualitative and 

complimentary exploratory research, with interviews and participant observation, which 

contributed to the construction of the conceptual model, and quantitative research to test the 

model, conducted in two stages, with data collection on attitudes, religiosity and intention first, 

followed by data collection on the realization of the expected behavior of conversation with the 

family. The data obtained were analyzed in three stages, with a final sample of 506 young 

respondents. Our results gave evidence that the attitudinal variables Moral and Human 

Conviction, Fear of Physician Negligence, and Fear of Mutilation of the Body influence the 

intention to donate and talk to the family about organ donation, as well as the real behavior of 

young people. The intentional variables were also confirmed as mediators of the model. 

Furthermore, the results show that nurses are the only spokesperson that influences the 

relationship between attitude and real behavior mediated by intentional factors, being, 

therefore, the spokesperson suggested to communicate the importance of talking with the family 

about organ donation with a positive focus on aspects related to the moral and human conviction 

of young Brazilians, above all. 

 
 
 
 
 
Keywords: Organ donation; Transformative Consumer Research (TCR); Communication; 

Spokesperson’s influences. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
     

A escassez de doadores de órgãos é um problema global que impacta na sociedade 

e causa milhares de mortes por ano em todo os países. Especificamente no Brasil, o maior 

sistema público de transplantes de órgãos do mundo, com mais de 95% dos procedimentos 

realizados com apoio do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde, 2019), possui dados 

quanto à doação, transplante e lista de espera que são preocupantes. De acordo com o Registro 

Brasileiro de Transplantes (RBT) realizado pela Associação Brasileira de Transplantes de 

Órgãos (ABTO), em 2019 existiam 33.454 pessoas na lista de espera por doação de órgãos, 

11.399 potenciais doadores e apenas 3.768 doadores efetivos, o que corresponde a 18,1 

doadores por milhão de população (pmp). Infelizmente, um total de 2.484 pessoas morreram, 

apenas em 2019, enquanto aguardavam na lista de espera (ABTO, 2019). 

Nesse contexto, a realidade brasileira está aquém de países que são referências em 

doação de órgãos, como a Espanha (46,9 pmp), que lidera a lista de referência na captação de 

órgãos (o Brasil ocupa a 21ºposição). No Brasil, a doação de órgãos post mortem é uma decisão 

da família do possível doador, de modo que uma das maiores dificuldades é a recusa familiar 

(PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013; DE MORAES et al, 2019). De fato, das 6.741 

entrevistas realizadas em 2019, 2.674 (40%) das famílias não autorizaram a doação de órgãos. 

Apesar disso, estados como Paraná (43,8 pmp, correspondendo a 74% de autorização familiar) 

e Santa Catarina (47,2 pmp, correspondendo a 75% de autorização familiar) se destacam com 

taxas acima de 40 pmp, enquanto que estados como Acre (81%), Piauí (74%) e Roraima (70%) 

se destacam com as maiores taxas de recusa familiar para doação de órgãos no Brasil (ABTO, 

2019).  

Com isso, o Ministério da Saúde considera que a principal preocupação é educar a 

população quanto à importância de abordar esse tema no seio familiar, uma vez que a lista de 

espera por doações de órgãos é superior à quantidade de potenciais doadores e que a decisão de 

doar os órgãos post morte é da família. Isso implica na necessidade de estudos que possam 

contribuir com a análise dos fatores que influenciam a decisão de conversar com a família sobre 

doação de órgãos (CLARKE, 2008; MORAES et al., 2009; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 

2013) para promover a mudança em prol de melhoria social sobre esse fenômeno.   

Nessa perspectiva, com o intuito de promover uma melhor integração entre ações 

de marketing na sociedade, destacamos a Pesquisa Transformativa do Consumidor (TCR), que 

estuda os impactos de marketing na sociedade, objetivando fomentar o bem-estar do indivíduo 
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e da coletividade (MICK et al., 2012). A TCR é aplicada por meio de pesquisas acadêmicas, 

que orientam descobertas científicas rigorosas, bem como a resolução de problemas difíceis de 

serem tratados na sociedade (DAVIS; OZANNE, 2019). 

Na esfera da TCR, observamos a importância do desenvolvimento de estudos que 

resultem em melhorias na saúde dos indivíduos (GRIER; BRYANT, 2005; BERGER; RAND, 

2008; YAO; ZHENG; FAN, 2015), de modo que essa abordagem contempla temáticas, tais 

quais, efeitos negativos causados pela obesidade (SHARPE; STAELIN; HUBER, 2008; 

FISHBEIN; MIDDLESTADT, 2012), hábitos alimentares saudáveis ou não (BLOCK et al., 

2011; GRUNERT; BOLTON; RAATS, 2012; BUBLITZ et al, 2013; ASKEGAARD et al., 

2014), assim como preocupações com o consumo de bebidas alcoólicas (AGRAWAL; 

DUHACHEK, 2010; PECHMANN et al., 2012). Desse modo, abrange a vulnerabilidade do 

consumidor nas esferas econômicas e sociais, em relação à acessibilidade, materialismo e meio 

ambiente, dentre outros (MICK et al., 2012). 

Dos vários temas abordados pela TCR, especificamente na área da saúde, a doação 

de órgãos merece destaque, na medida em que observamos a preocupação com o 

desenvolvimento de campanhas para educar a sociedade sobre a importância da doação de 

órgãos (LWIN; WILLIAMS; LAN, 2002; ALDRIDGE; GUY; ROGGENKAMP, 2004; 

ASHKENAZI; MINIERO; HORNIK, 2006). Além disso, um dos direcionamentos da área 

aponta “a doação de órgãos como sendo uma das temáticas mais urgentes dentro da TCR” (LAI; 

DERMODY; HANMER-LLOYD, p. 167, 2007), com o intuito de gerar mudanças no 

comportamento dos indivíduos em favor desse tipo de doação. Isso porque, por se tratar de uma 

questão social, os profissionais de marketing enfrentam desafios em apresentar métodos para 

promover a doação de órgãos (MOHAN; ASWATHY, 2019). 

Vale salientar que o processo de doação pode ocorrer tanto para a retirada de órgãos 

como de tecidos (ABTO, 2009). Neste trabalho, será abordada apenas a doação de órgãos que 

pode ser definida como o ato de manifestar a vontade de doar um ou mais órgãos para ajudar 

no tratamento de doenças de outras pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Com efeito, as 

campanhas realizadas para a doação de órgãos têm a finalidade de informar a todos sobre a 

importância da doação, porém, os dados apresentados pela ABTO (2019) demonstram que essas 

abordagens não têm sido suficientes para equilibrar a lista de espera por doação de órgãos.  

Possivelmente essas campanhas não têm influenciado de maneira contundente 

atitude, intenção e comportamento do potencial doador para que conversem com a família sobre 

o assunto, que pode ser modificado por meio de campanhas que realmente possam incentivar a 
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conversa sobre doação de órgãos na família para que haja um aumento de prováveis doadores 

(MORGAN; MILLER, 2002). Mesmo em países onde o potencial doador de órgãos pode deixar 

registrado seu interesse, ainda assim é importante que campanhas orientem efetivamente a 

população. Um levantamento realizado com 150 universitários americanos da zona rural, com 

idade média de 22 anos, revelou que, apesar de 71,5% da população não possuir carteira de 

doador de órgãos, 78,6% alegaram ter interesse em doar os órgãos, corroborando a necessidade 

de campanhas que eduquem e orientem para a importância de registro para doação de órgãos 

(BRITT; BRITT; ANDERSON, 2017), uma vez que essas pessoas são potenciais doadores. 

No que concerne à doação de órgãos no Brasil, mesmo que um potencial doador 

tenha informado a intenção de doar seus órgãos antes de seu falecimento (STEINER, 2004; 

DOS SANTOS; DE MORAES; MASSAROLLO, 2012), os familiares podem recusar a doação 

(SHEPHERD; O’CARROLL, 2014), uma vez a decisão é tomada post mortem pela família e 

não pelo doador. Diante disso, diversos estudos são desenvolvidos no país com a preocupação 

de analisar quais os principais motivos de recusa familiar, com o propósito de diminuir o 

número discrepante entre doadores e pacientes que aguardam na lista de espera por um 

transplante.  

Como exemplos, podemos citar pesquisas sobre os avanços no atendimento as 

famílias que autorizaram a doação de órgãos (ROZA, 2009); sobre os benefícios das redes 

sociais na veiculação das campanhas em prol da doação de órgãos (PAULO, 2013); sobre a 

compreensão dos familiares em relação à morte encefálica e entrevista para autorizar doação 

(DA SILVA KNIHS, et al., 2015); e sobre os motivos da recusa familiar (DE MORAES, et al., 

2019), sendo essas temáticas abordadas na realidade brasileira visando analisar os fatores que 

podem influenciar na doação de órgãos.  

Nesse contexto, pesquisadores de marketing precisam avaliar o que influencia as 

pessoas a serem favoráveis à doação de órgãos, apresentando perspectivas que abordem a 

formação da atitude e sua influência na tomada de decisão, visando ao desenvolvimento de 

estratégias que aumentem a taxa de consentimento familiar (KENT; OWENS, 1995; 

ALDRIDGE; GUY; ROGGENKAMP, 2004; BRESNAHAN; ZHUANG, 2016). Isso significa 

contribuir com os interesses dos pesquisadores da área de saúde em conhecer o comportamento 

favorável à doação de órgãos, por meio da promoção de soluções para esse tipo de problema na 

esfera de marketing e na mudança de comportamento do indivíduo (MOSTAFA, 2010), 

trabalhando no esclarecimento dos fatores motivadores para a doação de órgãos (CLARKE, 
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2008; SIMINOFF et al., 2009; MORITSUGU, 2013; URIBE; MANZUR; HIDALGO, 2013; 

BRITT; BRITT; ANDERSON, 2017). 

Pesquisadores comprovaram que quando a intenção de doar é declarada para os 

familiares de primeiro grau, maiores são as chances de eles consentirem a doação pós-morte 

(RADECKI; JACCARD, 1997; SIMINOFF, 2001; MORGAN; MILLER, 2002; DAHL; 

BARBER; PELTIER, 2019). Na Austrália, por exemplo, quando o potencial doador tem 

registrado sua intenção de doar os órgãos, a taxa de consentimento familiar é de 90%, enquanto 

sobre os indivíduos que não deixam registrado seu desejo as taxas declinam para 44% 

(MOLONEY et al., 2019). Por isso, é importante conhecer as variáveis que podem influenciar 

no comportamento de conversar com a família sobre a intenção de doar.  

Além disso, entendemos que a maneira como as pessoas são expostas a certas 

comunicações pode induzir à mudança de atitude (JOHNSON; MAIO; SMITH-McLALLEN, 

2005). Para tanto, consideramos a possibilidade de que a atitude em relação a um determinado 

comportamento possa ser influenciada por elementos contextuais relevantes, como os emissores 

da mensagem, sejam capazes de atuar como fatores moderadores (AJZEN; FISHBEIN, 2005; 

JOHNSON; MAIO; SMITH-McLALLEN, 2005; BOOSTROM; BALASUBRAMANIAN; 

SUMMEY, 2013).  

Nessa perspectiva, a literatura retrata a influência causada pelos emissores de 

campanhas em diversos estudos, tais como, a influência da aparência facial e gênero dos 

emissores em campanhas de produtos tipicamente masculinos e femininos (DEBEVEC; IYER, 

1986); na aparência fácil, gênero e credibilidade em comerciais de televisão (BROWNLOW; 

ZEBROWIT, 1990); em experimentos para medir as diferenças raciais dos adolescentes com 

base em anúncios (APPIAH, 2001); na percepção de credibilidade de acordo com a identidade 

étnica do emissor da mensagem (SPENCE et al., 2013); na influência dos emissores nos 

anúncios de serviço público da obesidade (PHUA; TINKHAM, 2016); nas diferenças entre os 

emissores nativos e celebridades na orientação da violência doméstica (EL-KHOURY; 

SHAFER, 2016); em campanhas com celebridades na promoção de marcas (PILELIENE; 

GRIGALIUNAITE, 2017); e na promoção da doação de sangue (MARTÍN-SANTANA; 

REINARES-LARA; REINARES-LARA, 2018). Seguindo esses estudos, entendemos a 

importância de se analisar a influência de emissores em campanhas de doações de órgãos, algo 

que não tem sido feito aparentemente de maneira expressiva. 

Sobre as variáveis que podem influenciar na decisão de conversar com a família, 

acreditamos que as campanhas precisam abordar as atitudes afetivas e os fatores que orientam 
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a tomada de decisão para doação de órgãos, buscando perguntar às pessoas se elas receberiam 

um órgão para salvar a própria vida, na medida em que esse tipo de abordagem pode aumentar 

a disposição a se tornarem doadoras de órgãos e diminuir a preocupação com a integridade 

corporal (SHEPHERD E O’CARROLL, 2014). Neste sentido, destacamos o modelo de Parisi 

e Katz (1986), no qual a atitude para doação de órgãos é composta por duas dimensões, uma 

positiva, associada a sentimentos de orgulho, estima de si mesmo e crenças nos benefícios 

humanitários, e uma dimensão negativa, que reflete o medo de mutilação do corpo e o de 

receber tratamentos médico inadequado. Complementarmente, observamos que a religião é 

apresentada como um fator influenciador na decisão de se tornar um doador de órgãos 

(HORTON; HORTON, 1991; LWIN; WILLIAMS; LAN, 2002; ANIL; KILIC; ICLI, 2016). 

Além disso, argumentamos que, para elaboração de campanhas de marketing, é 

importante que sejam analisadas não apenas as variáveis que influenciam na decisão de 

conversar com a família sobre a doação de órgãos, mas também se determinados emissores são 

mais propensos para induzir tal mudança de comportamento (JONES; REIS, ANDREWS, 

2009). Com isso, acreditamos ser essa a primeira contribuição teórica e prática desse estudo.  

De modo prático, entendemos a necessidade de compreendermos quais atitudes 

podem ser consideradas antecedentes da conversa familiar, tanto no que diz respeito à intenção 

quanto ao comportamento, e se religiosidade tem também influência sob a intenção e o 

comportamento. Ademais, avaliaremos quais tipos de emissores (profissionais da área de saúde, 

religiosos, transplantados e sem identificação) são mais influentes nessas relações, enquanto 

moderadores.   

De modo teórico, buscamos contribuir com a literatura de doação de órgãos, 

testando, pela primeira vez, se e como as atitudes em relação à doação de órgãos (do consagrado 

modelo de Parisi e Katz, 1986) e a religiosidade (VITELL; SINGH, PAOLILLO, 2007) 

impactam a intenção de conversar sobre doação de órgãos com a família e o comportamento de 

conversar em si. Além disso, avançamos na discussão sobre o papel de emissores na 

comunicação de marketing, ao testarmos a influência de moderadores sobre intenção e 

comportamento, o que aparentemente nunca foi feito por pesquisas anteriores, para revelar qual 

emissor pode ser mais persuasivo nas campanhas para doação de órgãos, dentre os selecionados 

para esta pesquisa. Entendemos ser essa a segunda contribuição desse estudo. 

Defendemos ainda que estes resultados têm um impacto social e gerencial no que 

concerne ao desenvolvimento de campanhas que façam um apelo sobre a necessidade de 

conversar com a família sobre sua decisão em relação à doação de órgãos, visto que não 
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identificamos nenhum modelo que tenha apresentado as variáveis que influenciam na doação 

de órgãos, com ênfase no papel desempenhado pelos emissores das campanhas.  

Dito isso, para esta pesquisa, optamos pelo público jovem, visto que eles possuem 

o desejo de salvar vidas, mesmo que o medo de mutilação do corpo e a desconfiança médica 

dificultem a prática da solidariedade entre os jovens (16 a 19 anos) (MONTEIRO et al., 2011). 

A pesquisa realizada por Arisal e Atalar (2019) com uma amostra formada por 88% de jovens 

com idade de 16 a 27 anos evidenciou que integridade corporal é o fator mais importante que 

afeta negativamente as atitudes em relação à doação de órgãos, assim como comprovou que as 

crenças e valores dos participantes têm efeito positivo nas suas atitudes em relação à doação de 

órgãos.  

Um estudo realizado por Schirmer et al (2007) com 307 estudantes do último ano 

do ensino médio na cidade de São Paulo revelou que, apesar de os jovens terem interesse em se 

tornarem doadores de órgãos, eles não comunicaram esse desejo aos seus familiares. Além 

disso, 53,1% dos estudantes alegaram que a doação é presumida e basta colocar sua intenção 

em um documento de identificação, sem a obrigatoriedade do consentimento familiar. Esses 

resultados dão indícios de que as campanhas não estão sendo eficazes quando se trata do 

esclarecimento acerca da importância de os jovens conversarem com seus familiares sobre o 

assunto (SCHIRMER et al., 2007). Assim, consideramos os adolescentes um grupo relevante 

por atuarem como influenciadores nas decisões familiares (DAEMS; MOONS; DE 

PELSMACKER, 2017), e entendemos que estes podem ser multiplicadores acerca da 

importância de se conversar sobre da doação de órgãos no seio familiar.  

Com isso, buscamos especificamente identificar os fatores que influenciam os 

jovens no tocante à doação de órgãos capazes de promover mudanças de comportamento nesse 

público, visto que engajar os jovens em ações favoráveis à doação de órgãos e tornar seus 

desejos conhecidos por seus familiares é indispensável para diminuir a escassez por órgãos 

(DAHL; BARBER; PELTIER, 2019). Ademais, inovamos em identificar qual emissor é mais 

efetivo na elaboração de campanhas de marketing direcionadas para incentivar os jovens a 

conversarem sobre doação de órgãos com seus familiares. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 
 

Mediante os argumentos expostos sobre a temática, e considerando que um dos 

pontos cruciais para diminuir a lista de espera por doadores de órgãos é promover campanhas 
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para comunicar a necessidade de conversar sobre doação de órgãos nas famílias (SIMINOFF et 

al., 2001; MORGAN; MILLER, 2002; MORGAN et al., 2008; PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 

2013), elaboramos a seguinte pergunta de pesquisa: Quais fatores atitudinais podem 

influenciar no comportamento de conversar com a família sobre doação de órgãos, 

mediados pelas intenções de doar e de conversar com a família e moderados por emissores 

de mensagem? 

Com o propósito de responder este problema de pesquisa, foram definidos dois 

objetivos que serão respondidos com aplicação de métodos mistos, com abordagem qualitativa 

e quantitativa (CRESWELL; CLARK, 2011):  

- O primeiro objetivo é construir um modelo, a ser chamado de Modelo 

Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a 

Família sobre Doação de Órgãos. O alcance desse objetivo contribui com a identificação de 

quais variáveis são influenciadoras no que se refere à doação de órgãos no contexto brasileiro; 

além disso, iremos contribuir com avanços na literatura de marketing e doação de órgãos.  

- O segundo objetivo é testar o modelo proposto, analisando quais relações 

influenciam a atitude, a intenção e o comportamento dos jovens em conversar com seus 

familiares sobre doação de órgãos. Com o alcance desse objetivo, contribuiremos com estudos 

que se preocupam em mensurar e analisar não apenas a atitude e intenção em relação a doação 

de órgãos, ao analisarmos o comportamento real que é atribuído à conversa familiar sobre o 

assunto. Ademais, avaliaremos ainda, quais emissores influenciam na decisão dos jovens 

conversarem com seus familiares sobre sua intenção de ser um doador de órgãos post mortem. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 
 

Com o propósito de atender aos objetivos desta pesquisa, a tese foi estruturada em 

cinco capítulos, cada um com suas especificações para facilitar a compreensão do conteúdo 

abordado. No Capítulo 1, na introdução do trabalho, apresentamos a delimitação do tema, a 

importância prática e teórica da doação de órgãos no contexto brasileiro e mundial, o problema 

de pesquisa e os objetivos propostos e, por fim, a estrutura da tese.  

No Capítulo 2 é apresentado os métodos da tese, composta por duas fases. Sobre a 

Fase 1 (pesquisa exploratória qualitativa), elucidamos o percurso perpetrado para 

explorarmos o fenômeno da doação de órgãos e expomos como foi construído o procedimento 

de campo que culminou na construção do modelo conceitual. Na Fase 2 (pesquisa 
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quantitativa), apresentamos a seleção das escalas que farão parte do estudo, o procedimento 

de tradução, validação e adaptação de face e conteúdo dessas escalas. Além disso, introduzimos 

duas variáveis (intenção de doar e intenção de conversar com a família) que atuam como 

mediadoras, e consideramos os emissores como variáveis moderadoras do modelo. Por fim, 

apresentamos como será conduzido o teste do Modelo de Antecedentes e Emissores que 

Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de 

Órgãos. 

O Capítulo 3 discorre sobre a revisão de literatura do modelo proposto. Para tanto, 

iniciamos com um contexto geral sobre doação de órgãos, seguido das variáveis que constituem 

o modelo: atitude para doação de órgãos (formada por convicção moral e humana, medo de 

negligência médica e medo de mutilação do corpo) e religiosidade. Além dessas, apresentamos 

as variáveis mediadoras, intenção de doar órgãos e intenção de conversar com a família sobre 

doação de órgãos, ademais, abordamos o papel do emissor na comunicação de marketing. 

Finalizamos o capítulo com a apresentação do Modelo de Antecedentes e Emissores que 

Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de 

Órgãos. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados do modelo, iniciando com a análise 

descritiva da amostra, por meio da caracterização dos indivíduos que participaram da pesquisa. 

Em seguida, exibimos a avaliação da mensuração, por meio da análise fatorial confirmatória, 

na qual apresentamos as validades convergentes e discriminantes das escalas. Posteriormente, 

são retratados os resultados do Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o 

Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos, sendo 

apresentado em três estágios. No estágio 1, composto pelas relações da atitude e religiosidade 

para intenção de doar e de conversar, considerando os efeitos mediadores e moderadores dessa 

relação. No estágio 2, são elencados os resultados referentes à regressão logística de intenção 

de doar e de conversar com a família para o comportamento real. No estágio 3, são expostos os 

resultados da regressão logística de atitude e religiosidade para comportamento real. 

Concluímos o capítulo apresentando uma discussão geral dos resultados. 

Por fim, o Capítulo 5 retrata as considerações finais da tese. Nesse capítulo 

expomos também as implicações práticas e teóricas do estudo.   
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CAPÍTULO 2 - MÉTODOS 
  

Neste capítulo são apresentados os métodos que suportam a construção e o teste do 

modelo, respectivamente, uma vez que a pesquisa foi elaborada em duas fases, uma qualitativa 

e uma quantitativa, sucessivas e complementares. Com isso, este capítulo tem como objetivo 

detalhar tais procedimentos.  

 

2.1 FASE 1: PESQUISA EXPLORATÓRIA QUALITATIVA 
  

Com o intuito de construirmos o Modelo de Antecedentes e Emissores que 

Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de 

Órgãos, proposição dessa pesquisa, inicialmente, antes de começarmos com os estudos teóricos 

sobre doação de órgãos, identificamos que seria necessário realizar uma pesquisa exploratória 

de cunho qualitativo para entendermos melhor como se dá esse fenômeno no Brasil. Com efeito, 

consideramos que o método qualitativo permite alcançar mais detalhes sobre a percepção das 

pessoas (STRAUSS; CORBIN, 2008), o que possibilita o acesso a informações únicas sobre 

como os indivíduos percebem a doação de órgãos.   

Nosso objetivo foi confrontar a literatura em termos de estudos seminais e recentes 

sobre as variáveis de influência com os resultados obtidos por meio de um processo abdutivo 

de pesquisa, iniciando-o com observações particulares (entrevistas), e correlacionando os 

achados para a criação de hipóteses capazes de avaliar fenômenos concretos e observáveis 

(SVENNEVIG, 2001; HAIG, 2008). É preciso esclarecermos que essa fase não teve o intuito 

de apresentar o método principal desse estudo, tampouco abranger o fenômeno, mas que sua 

realização foi importante para entendermos melhor sobre o tema no contexto brasileiro, 

identificando construtos representativos para a construção do modelo.  

Para tanto, como estratégia de coleta de dados, utilizamos entrevistas e observação 

participante para nos aproximar de uma realidade que não tínhamos conhecimento (WHYTE, 

2005; VALLADARES, 2007), por meio de entrevistas e de aproximação e diálogo com 

pesquisadores inseridos no contexto do fenômeno observado.  

A observação participante ocorreu dentro de grupo de pesquisa e cursos com 

profissionais das áreas de enfermagem, medicina, serviços sociais e psicólogos que estão 

inseridos na realidade da doação de órgãos. Enquanto as entrevistas foram subdividas em: 

entrevistas com especialistas da área da saúde e entrevistas com cidadãos comuns. Essa imersão 

contribuiu para o desenvolvimento do nosso modelo, e foi realizada em diversos momentos. 
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Incialmente para entrada no campo, contatamos a ABTO (Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos), por meio de Tadeu Thomé (coordenador de transplantes), para 

conhecermos a realidade da doação de órgãos no Brasil (nos reunimos três vezes na sede da 

ABTO). Como estávamos na fase de exploração do tema, Tadeu explicou a realidade da doação 

de órgãos no Brasil e sugeriu entrarmos em contato com mais dois pesquisadores que também 

poderiam contribuir com o estudo, um com vasta experiência em procedimentos com métodos 

qualitativos e outro quantitativo, da Universidade de São Paulo – USP e da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, respectivamente.  

Na USP, foram quatro reuniões (aproximadamente 12h de duração) com o Dr. 

Edvaldo Leal de Moraes (coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP). Além disso, 

houve a participação no Curso de Comunicação em Situações Críticas (8h de duração – 

certificado no Anexo 1) direcionado para médicos, enfermeiros e assistentes sociais do 

HCFMUSP e hospitais convidados, no qual discutimos os procedimentos associados ao método 

de entrevista familiar e os fatores associados à doação de órgãos. Este curso foi replicado do 

modelo desenvolvido pela Organização Nacional da Espanha para orientar os profissionais da 

área de saúde da Espanha a se tornarem colaboradores ativos do processo de doação de órgãos 

naquele país. O curso foi adaptado para a realidade brasileira por Dr. Edvaldo Leal de Moraes 

e pelo médico Leonardo Borges de Barros e Silva. 

Em seguida, entramos em contato com a pesquisadora Dra. Bartira de Aguiar Roza 

da UNIFESP. Nos encontramos em cinco oportunidades para tratar das dificuldades presentes 

na realidade brasileira quanto à doação de órgãos. Em uma das reuniões, fomos ao hospital da 

UNIFESP para conhecer a equipe responsável pelo processo de transplantação. Desde outubro 

de 2016, foi também iniciada a participação no Grupo de Estudos em Doação e Transplante de 

Órgãos e Tecidos - GEDOTT (Universidade Federal de São Paulo), liderado pela professora 

Dra. Bartira. As reuniões, que ocorrem quinzenalmente, tratam de pesquisas, avanços e 

dificuldades associadas à doação de órgãos, no âmbito nacional e internacional.  

Concomitante aos encontros com os profissionais da área, realizamos entrevistas 

exploratórias para saber como as pessoas percebiam a doação de órgãos. Para tanto, escolhemos 

dois tipos de públicos, classificados por grupos. O Grupo I foi formado por pessoas que 

passaram pelo processo de transplantação (receptor de órgãos); o Grupo II foi constituído por 

pessoas que não passaram pela experiência da doação de órgãos na família.  
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Os participantes do Grupo I foram convidados para as entrevistas por meio de redes 

sociais, exclusivamente os que participavam de grupos de pessoas envolvidas com a doação de 

órgãos, denominados “Amor ao próximo! Doadores de sangue, órgãos e tecidos” e 

“Transplantados Renais”. Os entrevistados do Grupo II foram convidados por indicação de 

terceiros.  

Foram realizadas 15 entrevistas (7 com o Grupo I e 8 com o Grupo II), com base 

em um roteiro semiestruturado (Apêndice 1 e 2), do dia 01 de novembro ao dia 30 de dezembro 

de 2016, de acordo com a disponibilidade de dia e horário de cada entrevistado, por meio de 

ferramentas eletrônicas (Facebook, Skype e Hangouts). É preciso destacar que solicitamos a 

autorização para gravação do áudio das entrevistas, bem como todos foram apresentados ao 

termo de confidencialidade das informações disponibilizadas (Apêndice 3). Cada entrevista 

teve duração de aproximadamente 35 minutos. As entrevistas foram realizadas com indivíduos 

de estados com porte, população e culturas diferentes no Grupo I (Bahia, Rio Grande do Sul e 

São Paulo) e no Grupo II (Ceará e Paraíba).  

Em seguida, prosseguimos com a leitura e releitura do material, com vistas a 

realizar a categorização das entrevistas para facilitar a interpretação e esclarecer quais os fatores 

foram apresentados como influenciadores da doação de órgãos (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Com base nas entrevistas de caráter exploratório, juntamente com a imersão na literatura e com 

o conhecimento adquirido na formação complementar com profissionais da área de saúde, foi 

possível definirmos os estudos seminais e recentes que adotamos considerando o contexto 

brasileiro. 

Uma conclusão, com base nos dados, foi a de que nossa pesquisa precisava tratar 

da doação de órgãos com pessoas que não conversaram com a família sobre o assunto, posto 

que o público que passou pelo processo de transplantação tende a valorizar e conversar sobre a 

importância da doação entre os familiares e amigos, o que pode enviesar a pesquisa. Além disso, 

o Grupo I foi composto por indivíduos que estavam na faixa etária de 41 a 63 anos, com exceção 

de um indivíduo com 25 anos, o que se distancia da realidade do público-alvo da pesquisa. 

Desta forma, focamos nos achados do Grupo II, composto por sete pessoas (5 homens e 2 

mulheres), estudantes, graduados em administração e tecnólogo em radiologia, na faixa etária 

de 18 a 30 anos. Os resultados da análise dos dados do Grupo II são sumariamente apresentados 

no Capítulo 3, que trata da construção conceitual do modelo proposto nesse trabalho. 
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2.2 FASE 1: PESQUISA QUANTITATIVA 
 

Nesta etapa apresentaremos como foi realizada a seleção das escalas adotadas para 

a pesquisa; tradução, validação e adaptação de face e conteúdo das escalas; e o desenvolvimento 

do Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens 

Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos. 

 

2.2.1 Seleção das escalas adotadas para a pesquisa  
 

Para mensuração das variáveis preditivas do Modelo de Antecedentes e Emissores 

que Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de 

Órgãos foram consideradas duas escalas, a Atitude para Doação de Órgãos (ODAS), proposta 

por Parisi e Katz (1986) e a de Religiosidade (VITELL, SINGH; PAOLILLO, 2007). A ODAS 

é composta pelos construtos atitudinais positivo da “Convicção Moral e Humana” e negativos 

do ‘Medo de Mutilação do Corpo” e “Medo de Negligência Médica”, e foi originalmente 

proposta como variáveis preditivas da intenção de assinar um cartão de doador de órgãos 

(PARISI; KATZ, 1986). Vale salientar que tentamos contato com os autores Parisi e Katz, mas 

não conseguirmos retorno. Com isso, contatamos os pesquisadores Glynn Owens e Bridie Kent, 

que adaptaram a escala de Parisi e Katz (1986) para a doação de córneas (KENT; OWENS, 

1995). A professora Bridie Kent nos disponibilizou as escalas originais de Parisi e Katz e a 

adaptada por ela, bem como nos autorizou a realizar a tradução e validação para a realidade 

brasileira.  

Essa escala também foi adaptada por estudos realizados em países como China 

(BOEY, 2002), Inglaterra (KENT; OWENS, 1995; CANTWELL; CLIFFORD 2000), Turquia 

(YAZICI SAYIN, 2016) e Austrália (MOLONEY, 2019), de modo que foi confirmada a 

correlação entre atitude e intenção de doar, por meio de registro em cadastro de doação. A 

escala de religiosidade proposta por Vitell, Singh e Paolillo (2007), por sua vez, foi 

originalmente adotada para analisar o papel da religiosidade na atitude e no comportamento 

ético dos americanos.  

Posto isto, a variável religiosidade tem a intenção de avaliar o que é naturalmente 

característico do indivíduo e dos atos que ele demonstra para a sociedade como bom para si e 

para o próximo, ao considerar, por exemplo, o impacto que a religiosidade pode causar na saúde 

e no comportamento do indivíduo (GEORGE et al., 2000). Além disso, estudos confirmaram a 

religião como variável influenciadora da doação de órgãos (KENT; OWENS, 1995; 
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MORGAN; MILLER, 2002; SHI, 2019). Portanto, essa escala foi replicada para verificar se há 

influência da religiosidade no comportamento favorável à doação de órgãos. 

 

2.2.2 Tradução, validação e adaptação de face e conteúdo das escalas 
 

Nessa etapa, procuramos seguir minuciosamente todos os procedimentos 

estatísticos indispensáveis para realizar a tradução, validação e adaptação das escalas, visto que 

o instrumento que não passa por um critério de validação adequado pode gerar pesquisas 

imprecisas e/ou censuráveis. As técnicas de tradução e validação de escalas podem facilitar a 

replicação de estudos validados internacionalmente e, para que isso seja possível, é 

recomendada a verificação da qualidade psicométrica das escalas (CHA; KIM; ERLEN, 2007), 

além da aplicação de métodos criteriosos como a back-translation (BRISLIN, 1970). Para 

minimizar as limitações apresentadas pelos métodos de validação de escalas, adotamos como 

procedimento a combinação das técnicas back translation, comitê de avaliação e pré-teste, 

conforme orientam Brislin (1970), Jones et al. (2001) e Cha, Kim e Erlen (2007). 

O procedimento de back-translation foi realizado por quatro especialistas bilíngues, 

dos quais recebemos duas versões traduzidas do instrumento a partir da fonte original (inglês) 

para a língua-alvo (português); em seguida, as versões foram cegamente traduzidas para o 

idioma de origem por outros dois especialistas. Posteriormente, um comitê de avaliação, 

composto por mais quatro pessoas bilíngues analisaram e discutiram cada item em grupo para 

se chegar a um consenso e apresentar uma versão final do instrumento. 

A validade de conteúdo foi realizada por 6 pesquisadores, e o pré-teste e a validade 

de face do instrumento foram obtidos mediante aplicação do instrumento junto a 74 alunos do 

ensino médio. Algumas sugestões derivadas da validade de conteúdo sobre terminologias que 

poderiam ser de difícil interpretação foram aplicadas, de modo que as substituímos por termos 

equivalentes que não comprometessem o sentido nem a interpretação dos respondentes.  

Além disso, consideramos que a escala ODAS foi desenvolvida com a finalidade 

de analisar a atitude de uma pessoa assinar um cartão de doador de órgãos, assim como de 

receber incentivos financeiros para proceder com a doação de órgãos (PARISI; KATZ, 1986).  

Nesta pesquisa, não adotamos o cartão de doador de órgãos, nem a possibilidade de aplicar 

incentivos financeiros para incentivar a doação de órgãos, visto que, no Brasil, a doação é 

voluntaria e não existe a possibilidade de deixar registrado o interesse de se tornar doador de 
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órgãos, seja por cartão de doador ou documento oficial. Ademais, não trataremos da doação de 

tecidos, por isso, esse termo também foi excluído do instrumento de pesquisa. 

Desta forma, o instrumento utilizado para validar as escalas (Apêndice 4) foi 

aplicado com uma amostra de 546 indivíduos acima de 18 anos. Foram feitos os 

aperfeiçoamentos necessários, tais como adequar os itens das escalas e examinar a forma como 

foram dispostos para compreensão dos participantes. Os itens foram apresentados com o mesmo 

critério de pontuação das escalas originais - de discordo totalmente a concordo totalmente. 

Adicionalmente, propomos uma sugestão de escala simplificada para o contexto brasileiro.  

Ainda, no que concerne à validação de instrumentos de pesquisas, Mackenzie, 

Podsakoff e Jarvis (2005) destacaram dificuldades encontradas, como o viés do método que 

pode influenciar na validade e confiabilidade dos itens. Desta forma, foram adotadas técnicas 

de análise de componentes principais e análise fatorial confirmatória, para verificação da 

validade (discriminante e convergente) e confiabilidade como parte do processo de validação 

das escalas de atitude em relação à doação de órgãos (PARISI; KATZ, 1986; KENT; OWENS, 

1995) e da escala de religiosidade (VITELL; SINGH, PAOLILLO, 2007). Os resultados dessa 

etapa estão no Apêndice 5. 

 

2.2.3 Apresentação do Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o 
Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos 
 

Para testar o Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o 

Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos, coletamos 

os dados da pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa, foram coletadas as medidas das 

escalas de atitude e religiosidade, dos itens de intenção de doar e de conversar com a família 

sobre o assunto, seguido do perfil demográfico dos participantes. Na segunda etapa, foram 

coletados os dados sobre o comportamento real (conversou ou não com a família sobre doação 

de órgãos). Ressaltamos que tivemos aprovação do comitê de conformidade ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos da Fundação Getulio Vargas (CEPH - FGV) para a realização da 

pesquisa.  

Inicialmente, na primeira etapa, os participantes foram informados que quando 

mencionamos “doação de órgãos” estamos nos referindo à doação de órgãos após a morte, 

mediante confirmação da morte encefálica, ou seja, morte baseada na ausência de todas as 

funções neurológicas. A confidencialidade e anonimato foram enfatizados nas instruções aos 

participantes, bem como escritos no questionário (Apêndice 6) e no termo de confidencialidade 
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(Apêndice 7). Além disso, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida ou questionamentos 

sobre o estudo, bem como alertamos que após dois meses entraríamos em contato para a 

segunda etapa da pesquisa.  

Os jovens começaram a pesquisa informando se já tinham conversado com sua 

família sobre a decisão de ser ou não doador de órgãos. Sequencialmente, eles foram expostos 

a um vídeo com uma mensagem dada por diferentes emissores (padre, freira, médico, médica, 

enfermeiro, enfermeira, transplantado, transplantada, emissor ou emissora sem identificação), 

que foram identificados no vídeo pelo nome e profissão, com exceção dos emissores sem 

identificação, para os quais não constava a profissão. Esses emissores foram escolhidos pela 

pertinência em relação aos fatores atitudinais pesquisados por esse trabalho, relacionados com 

questões médicas, valores morais e humanitários, e, de religiosidade. Vale salientar que 

escolhemos os representantes da Igreja Católica por ser essa a religião de maior abrangência no 

Brasil.  

Para a produção dos vídeos, contamos com a colaboração de dois voluntários que 

desempenharam o papel dos emissores do sexo masculino e feminino, que ensaiaram o mesmo 

texto. Adotamos ambos os sexos por acreditar que essa característica pode ser uma variável 

influenciadora no processo de doação. Com efeito, a influência do gênero do emissor tem sido 

interesse de diversos estudos, conforme apresentado por Wolin (2003), ao analisar setenta e seis 

artigos publicados entre os anos de 1970 e 2002 sobre o assunto em revistas de marketing, 

psicologia, sociologia e comunicação. Os resultados identificaram que o gênero dos emissores 

e do público que se pretende atingir pode influenciar na eficácia da campanha e, por isso, tem 

sido considerado no comportamento do consumidor e do mercado. Desta forma, é importante 

o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para responder a questionamentos do porquê 

e de como o gênero influencia na criação de campanhas (WHIPPLE; MCMANAMON, 2002; 

WOLIN, 2003).  

Além do gênero, o tom da voz é considerado também importante na percepção da 

mensagem e, consequentemente, na propagação de campanhas (ZOGHAIB, 2017). No que se 

refere à voz dos atores, tivemos a preocupação de manter o mesmo nível de entonação das vozes 

para todas as profissões, com receio dessa diferença apresentar um viés para o participante. 

Uma outra preocupação em relação aos atores foi de que ambos estivesse na mesma faixa etária 

e que suas imagens fossem condizentes com as profissões que estavam representando.  

Esse cuidado foi motivado pelo fato de pesquisas anteriores revelarem que a 

maturidade facial e o gênero dos atores podem influenciam o tipo de comunicação que são 
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escolhidos para oferecer (BROWNLOW; ZEBROWITZ, 1990). Todas essas precauções foram 

tomadas para que os emissores fossem percebidos como credíveis e confiáveis pelos 

participantes da pesquisa, visto que a credibilidade e a confiança são analisadas nas campanhas 

que visam a melhorar a adesão dos indivíduos em comportamentos saudáveis (PHUA; 

TINKHAM, 2016; MARTÍN-SANTANA; REINARES-LARA; REINARES-LARA, 2018). 

A mensagem da comunicação foi desenvolvida com a colaboração de seis 

pesquisadores, dois da área de marketing e quatro do Grupo de Estudos em Doação de Órgãos 

e Tecidos para Transplante da UNIFESP, que sugeriram acrescentar a seguinte frase “o 

processo é justo, seguro e controlado pelo Sistema Nacional de Transplantes e supervisionado 

pelo Ministério Público”. Os participantes foram expostos a um dos emissores com a seguinte 

mensagem:  
                                         “Sou a enfermeira (ou outro emissor) Severina Domingos e tenho a seguinte 

mensagem para você: A doação de órgãos é um ato de solidariedade para 
ajudar a outras pessoas. No Brasil, para ser doador de órgãos, não é 
necessário deixar nada por escrito. Basta avisar sua família, dizendo: “Quero 
ser doador de órgãos”. Esse processo, além de justo, é seguro e controlado 
pelo Sistema Nacional de Transplantes e supervisionado pelo Ministério 
Público. Seja um doador de órgãos.”  

 

Para a teoria de enquadramento de mensagens, a maneira com que a mensagem é 

apresentada pode influenciar na decisão das pessoas frente a determinado problema. Com isso, 

os efeitos do enquadramento de mensagens podem ser adotados para persuadir os indivíduos 

para a mudança de intenção e de comportamento saudável por meio de mensagens que 

apresentam características positivas (ganhos) e negativas (perdas) para determinado 

comportamento (LIN; YEH, 2017). Visto que a mensagem com atributos de perda pode causar 

efeito negativo (FISHBEIN et al., 2002), e que há indícios de que a decisão pela doação de 

órgãos é influenciada pelos benefícios que o potencial doador pode oferecer à sociedade 

(PELTIER et al., 2012), optamos pelo enquadramento de mensagem com características 

positivas, ao adotarmos a frase “A doação de órgãos é um ato de solidariedade para ajudar a 

outras pessoas”. 

Em seguida, definimos os procedimentos para a gravação da mensagem via vídeo, 

visto ser um dos métodos adotados pelo Ministério da Saúde para divulgar as campanhas para 

doação de órgãos no Brasil. A gravação foi realizada no mesmo local com os atores voluntários 

visando a facilitar o controle de variáveis externas, tanto por parte dos emissores como em 

relação à mensagem, que poderiam influenciar na decisão do participante. Preliminarmente, 

definimos que os atores estariam paramentados de acordo com a profissão que fosse representar 
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e, para isso, realizamos as compras de jalecos e camisas brancas para os dois atores. O hábito e 

a casula foram emprestados de religiosos.  

Neste caso, o padre gravou paramentado com casula (vestimenta apropriada para a 

celebração de missas), a freira de hábito (vestimenta de uso contínuo das freiras), o médico, a 

médica, o enfermeiro e a enfermeira foram paramentados com jalecos (vestimenta apropriada 

para as atividades da área); o transplantado e a transplantada foram gravados ambos com uma 

camisa branca, sem detalhes; e o vídeo com o emissor e da emissora sem identificação seguiu 

a mesma regra dos transplantados, mas sem informação que pudesse descaracterizar a 

neutralidade desses dois emissores.  

Além de todos os emissores informarem o nome e profissão, colocamos essa 

informação como mensagem fixa no vídeo, com exceção dos emissores sem identificação da 

profissão, que informaram apenas o nome. Adotamos os nomes de Severino Domingos 

(emissores) e Severina Domingos (emissoras) com o intuito de usarmos nomes similares e 

evitarmos a necessidade de autorização para uso de nomes de terceiros.  

A gravação foi realizada em dois dias. Na primeira gravação, detectamos ruídos no 

áudio (devido ao local) e em uma das vestimentas. Com isso, resolvemos repetir todos os vídeos 

com um produtor audiovisual e em um ambiente adequado. Os dois emissores (10 personagens) 

gravaram os vídeos em aproximadamente 5h de gravação. 

Após essa etapa, procedemos com a coleta dos dados, realizada presencialmente, 

de 13 de dezembro de 2018 a 24 de maio de 2019, sendo composta por indivíduos com idade 

entre 15 e 24 anos, considerada pela Organização das Nações Unidas como faixa etária 

representativa de jovens (ONU, 2019). A aplicação da pesquisa foi conduzida em dois 

momentos.  

No primeiro momento, contamos com a participação de sete colaboradores que 

auxiliaram na aplicação da pesquisa. Para isso, realizamos treinamentos e protocolos para 

seguirem no momento da coleta, informando o contexto da pesquisa e como abordar os 

participantes, bem como pontuamos as dúvidas mais recorrentes que alguns participantes 

tiveram na fase de validação de fase e conteúdo da pesquisa. Ademais, foram instruídos a 

informar sobre a confidencialidade da pesquisa e que se tratava de uma pesquisa de opinião 

(sem respostas certas ou erradas) quanto à doação de órgãos.  

Durante a aplicação da pesquisa, incialmente os jovens foram instruídos a lerem e 

consentiram, verbalmente, sua participação na pesquisa, para então responderam se já tinham 

conversado com a família sobre doação de órgãos. Essa era uma pergunta filtro, pois era 
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necessário que o jovem não tivesse conversado com a família sobre o assunto para continuar 

respondendo à pesquisa. Em seguida, assistiram a uma das dez possibilidades de vídeo e 

responderam aos itens das escalas de atitude para doação de órgãos (PARISI; KATZ, 1986) e 

religiosidade (VITELL; SINGH, PAOLILLO, 2007).  

Todos os itens foram colocados em uma escala do tipo Likert de sete pontos (1 = 

discordo totalmente, 7 = concordo totalmente), na qual os participantes foram convidados a 

indicar seu nível de concordância com cada afirmação. Ainda, responderam a seis itens de duas 

variáveis mediadoras (intenção de doar órgãos e intenção de conversar com a família sobre 

doação de órgãos), e por fim responderam às questões relativas ao perfil demográfico. 

Visto que a pesquisa foi realizada presencialmente, providenciamos os 

equipamentos (Ipads, celulares e fones de ouvido) necessários para sua aplicação, de maneira 

que fosse garantido que todos os participantes assistissem a um dos vídeos. Vale ressaltar que 

foi assegurado que os fones de ouvido fossem higienizados (com álcool em gel) antes de serem 

reutilizados.  

Para mitigar possibilidades de viés na aplicação, atribuímos a todos os 

colaboradores a responsabilidade de realizar uma distribuição aleatória dos vídeos e de 

informarem que haveria uma segunda etapa da pesquisa, após 2 meses (por e-mail, mensagens 

de textos e/ou ligação), composta por uma pergunta, bem como que todos os indivíduos que 

participassem das duas etapas estariam participando de um sorteio de R$500,00. Para evitar 

vieses da amostra, coletamos os dados em universidades, escolas, eventos religiosos e populares 

dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, resultando em uma amostra 

de 2.080 participantes. Após aplicação do instrumento de pesquisa, conduzimos a limpeza dos 

dados, resultando em 1.700 respondentes aptos para a segunda etapa da pesquisa. 

Salim et al (2013) e Martín-Santana, Reinares-Lara e Reinares-Lara (2018) 

defendem que para analisar se houve mudanças na atitude e no comportamento é importante 

considerar um método com intervalo de tempo suficiente para confirmar se a mudança de fato 

aconteceu. Dessa forma, adotamos um período de dois meses para retornamos o contato e 

verificarmos se o comportamento real (conversar com a família sobre doação de órgãos) foi 

confirmado. Nessa segunda etapa, contamos com a colaboração de uma jovem que também foi 

treinada para contatar os participantes, seguindo como critério inicial o contato via e-mail. Caso 

o retorno não fosse confirmado em até 4 dias, o contato passava a ser realizado por mensagem 

de texto, e, por último, por ligação telefônica, para os jovens que optaram por essa ferramenta 
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no lugar do e-mail. Para a realização dessa atividade, disponibilizamos um celular com plano 

para contato com os participantes. 

 Finalizada a segunda etapa, dos 1.700 participantes iniciais, obtivemos resposta de 

506, sendo essa amostra analisada por meio de análise descritiva, avaliação da mensuração e 

avaliação do modelo proposto. O modelo foi analisado por uma abordagem com procedimentos 

em três estágios, tendo em vista que o comportamento real (conversar com a família) é 

composto por uma variável binária (conversou ou não conversou) e que não há métodos 

analíticos que viabilizem a análise do modelo em um único procedimento. Para tanto, adotamos 

o software SPSS (versão 25), o software SmartPLS (versão 3.2.9) e o Rstudio (versão 1.3.821) 

para analisar as diversas iterações que os dados suportam, conforme apresentado nas análises.  

Nos capítulos seguintes apresentamos os resultados das fases qualitativas e 

quantitativas da pesquisa. Assim, no Capítulo 3 exibimos sumariamente alguns resultados que 

deram suporte à identificação da construção do modelo da pesquisa, considerando a relação 

entre revisão da literatura e achados empíricos, e no Capítulo 4 procedemos com as análises 

decorrentes da coleta de dados que permitiram testarmos o Modelo de Antecedentes e 

Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre 

Doação de Órgãos. 
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CAPÍTULO 3 - DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE ANTECEDENTES E 
EMISSORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DOS JOVENS 
CONVERSAREM COM A FAMÍLIA SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 
 

Como resultado da fase exploratória qualitativa, emergiram as dimensões “receio 

de o corpo ficar irreconhecível” e “antecipação da morte por parte da equipe de saúde” como 

os principais motivos relacionados com a não doação de órgãos. Além disso, encontramos 

elementos de religiosidade e de convicções morais e humanas, como, por exemplo, a “obrigação 

de ajudar o próximo”.  

Desta forma, analisando a fase exploratória juntamente com a imersão na literatura, 

pudemos identificar que as dimensões resultantes tinham relação com os construtos expostos 

no estudo desenvolvido por Parisi e Katz (1986) como influenciadoras da doação de órgãos: 

“convicção moral e humana”, “medo de negligência médica” e “medo de mutilação do corpo”. 

Por consequência, adotamos tais construtos como base para a construção do nosso modelo 

conceitual, acrescentado construto de religiosidade de Vitell, Singh e Paolillo (2007), também 

identificado como dimensão na análise das entrevistas. 

 Outra dimensão dessa fase qualitativa emergiu, sendo chamada de “conversa 

familiar”, e que no modelo pode ser relacionada com as variáveis mediadoras de intenção de 

doar e intenção de conversar. No Quadro 1 são apresentados fragmentos das entrevistas 

pertencentes ao Grupo II que elucidaram a estrutura teórica: 

Quadro 1 - Entrevistas exploratórias 
Convicção moral e 

humana 
(PARISI E KATZ, 

1986) 

Na minha visão, a doação de órgãos deveria ser praticada sempre que 
possível, eu não tenho nenhuma restrição contra isso, nem visão religiosa, 
nem nada. Eu vejo que se é algo para salvar uma vida, e a partir de uma vida 
que não está mais aqui, que assim seja feito (Entrevistado 1). 
Se a ciência não tem respostas para algumas situações que possam me 
acontecer, enquanto vida, que se permita outras pessoas viver (Entrevistado 
2). 
É um assunto muito polêmico, porque a família sempre tem a esperança da 
pessoa sobreviver, mas eu sou a favor da doação de órgãos, se eu tiver um 
familiar e ver que realmente não tem mais chances eu sou a favor da doação 
para ajudar outras famílias (Entrevistado 5). 
Vejo que as pessoas têm a esperança da pessoa ainda ter alguma chance, só 
que as vezes a pessoa demora tanto a tomar a decisão que as vezes nem tem 
como mais a pessoa doar. Mas acho que a maioria “das pessoas” tem a 
esperança de sobreviver (Entrevistado 5). 
Acho que a doação é muito importante, porque é algo que não seria utilizado 
(o corpo) e tem o potencial de salvar vidas e ajudar no avanço da ciência, 
quando se trata de doação do corpo para as universidades (Entrevistado 6). 
Acho importante a doação de órgãos, por que a gente tem que pensar sempre 
naquelas pessoas que necessitam daqueles órgãos ne? Os benefícios que 
aquele transplante pode fazer (Entrevistado 7).   
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A morte do meu marido foi inevitável, mas acredito que não foi inútil, pois 
outras pessoas continuaram a viver normalmente (Fragmentos do depoimento 
de uma senhora que perdeu o esposo - Curso de Comunicações Críticas). 
A doação estava ao nosso alcance e conhecer a personalidade de nosso filho 
nos ajudou. Era um menino muito amável e generoso e nos quisemos ser 
generosos também (Fragmentos do depoimento de uma senhora que perdeu 
dois filhos em diferentes acidentes de trânsito, mas autorizou a doação apenas 
do segundo, depois de sentir o que era a perda de um ente muito querido - 
Curso de Comunicações Críticas).  
Para mim, o mais importante é que, apesar da morte de meu filho, alguém 
pode viver e a vida é o que importa. É algo positivo para as famílias dos 
doadores. Afinal de contas, a morte de nosso amado filho não foi inútil 
(Fragmentos do depoimento de uma senhora que perdeu o filho em um 
acidente de motocicleta - Curso de Comunicações Críticas).  

Medo de negligência 
médica 

(PARISI; KATZ, 
1986) 

Ainda não conversei com minha família sobre isso, porque assim, é algo que 
vejo como benéfico, mas também tem algumas histórias que dar uma certa 
preocupação, alguns casos que as pessoas está perto de morrer, nem morreu 
e as pessoas já ficam na presa, o pessoal que eu digo assim, médicos e a 
equipe médica para tirar os órgãos logo. Enfim, tem essa preocupação 
também por esse lado (Entrevistado 1). 
Acho que as pessoas têm receio, porque os médicos podem se beneficiar disso 
para ajudar outras pessoas. Já ouvi isso, das pessoas não quererem falar 
quando tem um paciente no leito de hospital com medo do médico querer 
adiantar o processo para retirar os órgãos para outras pessoas, até pessoas 
ricas mesmo (Entrevistado 3). 
Acho que antigamente existia o jeitinho de querer ajudar alguém influente 
que estivesse na lista esperando órgãos (Entrevistado 4). 
Acho que tem pessoas com pouco conhecido com medo da atuação dos 
médicos, mas acho que no geral, as pessoas superestimam os médicos, tipo, 
se eu falo algo as pessoas podem não acreditar, mas se um médico diz a 
mesma coisa, as pessoas tomam como verdade (Entrevistado 6). 
Pode ter aquelas situações onde a pessoa ta em estado vegetativo e vir alguém 
(possivelmente médico) querer tirar a vida da pessoa (Entrevistado 7). 
O medo dos órgãos serem removidos da morte do paciente é um dos pontos 
que dificultam a doação de órgãos (Anotações do Curso de Comunicações 
Críticas). 
Existe a visão de que os médicos não fizeram o suficiente para salvar a vida 
do paciente (Anotações do Curso de Comunicações Críticas). 

Medo de mutilação 
do corpo 

(PARISI; KATZ, 
1986) 

Já ouvi pessoas comentando que não querem doar órgãos porque tem que 
abrir a pessoa toda, porque vai ter que tirar tudo, dai eu vejo que tem muita 
gente assim com essa mente fechada, que não quer doar nenhum órgão 
porque a pessoa vai ficar toda diferente (Entrevistado 5). 
Acho que as pessoas não conversam sobre o assunto com medo do corpo ficar 
diferente, deformado (Entrevistado 6). 
Existe o medo do corpo ficar irreconhecível, mutilado por conta da doação 
de órgãos (Anotações do Curso de Comunicações Críticas). 

Religiosidade 
(VITELL; SINGH, 
PAOLILLO, 2007) 

Já fui cristão praticante, mas hoje em dia eu acredito em Deus, mas não sigo 
nenhuma religião. Eu era protestante, mas nem sei qual a posição da igreja 
quanto a isso. Acredito que a religião influencia bastante na vida de quem a 
segue, e assim...o poder de influência dos líderes religiosos é muito grande, 
então se esses líderes puxarem campanhas a favor, com certeza há uma 
influência positiva ai, mas da mesma forma também que tem alguns locais 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Com base nessa etapa, foi possível identificar que as variáveis convicção moral e 

humana, medo de negligência médica, medo de mutilação do corpo, religiosidade, intenção de 

doar e de conversar sobre doação de órgãos como construtos passíveis de compor o modelo de 

influências do emissor em campanhas para doação de órgãos para jovens. A seguir, 

apresentaremos a revisão de literatura que fundamenta a construção do modelo proposto. 

que as religiões que são contra, então dessa forma, algumas religiões também 
podem influenciar de forma negativa (Entrevistado 1). 
Acredito que alguns familiares podem considerar o corpo como sendo algo 
sagrado que não pode ser mexido e por isso não permitem esse tipo de 
procedimento (Entrevistado 1). 
Com certeza a religião influencia na doação, porque com base nas crenças e 
o senso de colaboração de saber que isso (corpo) é passageiro, que não nos 
pertence, então dentro desse contexto todo, se for possível ajudar outras 
vidas, que o faça. Mas acredito que muita gente não pensa assim, porque aí 
já vem da formação e instrução das pessoas (Entrevistado 2). 
Acho que a religião pode influenciar mais, se fazer mais presente, incentivar 
mais, acho que as vezes a omissão deixa brecha para as pessoas pensarem o 
que quiser, por exemplo, as pessoas mais velhas podem pensar de forma 
diferente, mas se a igreja, não só a católica, mas todas as outras podem ajudar 
mais nisso ai (Entrevistado 4). 
Eu acho que a religião influencia na doação, acho que tem religiões que não 
são a favor, mas acredito que a religião vai interferir na doação (Entrevistado 
5). 
Eu não sei nitidamente qual a posição da minha religião, mas acho que os 
protestantes têm isso de não poder mexer no corpo, mas a minha (católica) 
deve ser favorável (Entrevistado 6). 
A religião que eu participo (católica) de certa forma não proíbe a doação. 
(Entrevistado 7). 
Como uma pessoa católica, acredito na vida depois da morte, mas também 
acho que vale a pena viver. Sei que a doação tem ajudado muitas pessoas 
(Fragmentos do depoimento de uma senhora que perdeu o filho em um 
acidente de motocicleta - Curso de Comunicações Críticas). 

Conversa familiar Já conversei com minha família sobre o assunto, mas reagiram sem muita 
credibilidade, não demonstraram nenhuma rejeição (Entrevistado 2). 
Eu nunca conversei sobre isso (doação de órgãos) com meus amigos, já 
conversei com minha esposa sobre isso, ela tem o mesmo pensamento que 
eu, se acontecer algo, Deus me livre, mas se acontecesse alguma coisa, não 
teria problema algum em doar (Entrevistado 3). 
Não vejo ninguém falando sobre isso, a não ser que aconteça um caso 
polêmico ou um caso nacional para as pessoas comentarem, mas é muito raro 
ver as pessoas comentando sobre doação de órgãos (Entrevistado 5). 
Acho que as pessoas não falam porque tem medo de sofrer uma repressão 
religiosa, mas isso é mais com as pessoas mais velhas, mas sempre falo com 
meus amigos e eles dizem que tem interesse, mas eu nunca falei para a minha 
família (Entrevistado 6). 
Eu deixei combinado com a minha prima, se fosse o caso de precisar dos 
órgãos, mas nunca conversei com meus pais (Entrevistado 7). 
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3.1 DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 
 

A doação de órgãos é definida como o ato de doar um órgão ou parte de um órgão 

a ser transplantado para outra pessoa (JOB; ANTONY, 2018). Para o Ministério da Saúde, um 

único doador falecido pode salvar várias vidas doando órgãos (coração, fígado, 

pâncreas, pulmão, rim) ou tecido (medula óssea, ossos, córneas), enquanto o doador vivo pode 

doar rins, parte do fígado ou do pulmão e medula óssea (MINISTERIO DA SAÚDE, 2019). 

Nesta pesquisa, enfatizamos a doação post mortem.  

No Brasil, a Lei N°. 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, determinou que para 

acontecer a doação de órgãos post mortem é necessário constatar a morte encefálica do 

potencial doador (BRASIL, 1997). A morte é definida pelo Conselho Federal de Medicina 

como perda completa e irreversível das funções encefálicas (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2017). 

Além disso, em 1997, foi criado o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 

possibilitando a organização das captações de órgãos por estado, mediante as Centrais de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), bem como a distribuição dos órgãos 

por meio do Cadastro Técnico (lista única). Nessa época, passou a vigorar o consentimento 

presumido para a doação de órgãos (todos passaram a ser possíveis doadores, àqueles contrários 

à doação teriam que registrar sua decisão em vida). Entretanto, o consentimento presumido não 

surtiu efeito positivo na sociedade brasileira, voltando a vigorar o consentimento informado 

regulamentado pela Lei n° 10.211/2001, de acordo com o qual o transplante de órgãos e tecidos 

é decisão dos familiares: 

                                      “A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas 
para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da 
autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha 
sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em 
documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da 
morte” (Lei nº 10.211/2001). 

 

Ainda assim, percebemos, durante aplicação da pesquisa, que os jovens têm dúvidas 

quanto à possibilidade de deixar registrado seu interesse de se tornar doador de órgãos em 

algum documento de identificação. Isso corrobora a necessidade de estudos que esclareçam a 

importância de conversar com a família sobre o assunto, visto que não existe, até a presente 

data no Brasil, a possibilidade de deixar registrado o interesse de ser doador de órgãos em vida. 
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A análise das entrevistas, realizada na fase qualitativa, juntamente com a revisão da 

literatura, apresentaram grande associação para as variáveis propostas por Parisi e Katz (1986): 

convicção moral e humana, medo de negligência médica e medo de mutilação do corpo 

como sendo influenciadores do processo de doação de órgãos, como anteriormente 

mencionado. Além disso, a religião e a importância de conversar com a família sobre o interesse 

de ser doador de órgãos emergiram como variáveis importantes na fase exploratória. A seguir, 

abordaremos as razões pelas quais as pessoas doam órgãos (convicção moral e humana), 

seguidas dos motivos que dificultam a doação (medo de negligência médica e de mutilação do 

corpo), da influência da religiosidade e das intenções de doar e de conversar com a família sobre 

doação de órgãos no comportamento real (conversar com a família sobre o assunto). 

 

3.1.1 Convicção moral e humana  
 

A convicção é a crença absoluta em algo que não precisa de evidências ou provas, 

enquanto moral é a noção do que é certo ou errado, moral ou imoral. Desse modo, convicção 

moral é a certeza em algo que não precisa de comprovação, que tem como fundamento o que é 

considerado como certo ou errado para o indivíduo (SKITKA; MULLEN, 2002). Posto isto, a 

convicção moral motiva as pessoas a se posicionarem e justificarem suas respostas para 

assuntos que percebem que estão inseridos no contexto moral, como aborto e doação de sangue, 

com base na justificativa inerente às suas convicções morais (SKITKA; BAUMAN; SARGIS, 

2005).  

Para incentivar comportamento sociais, como é o caso da doação de sangue, é 

necessário desenvolver mensagens que ativem a convicção moral das pessoas, adotando 

crenças, motivo convincente e justificativa para a doação (SKITKA; BAUMAN; SARGIS, 

2005). Assim, quando as pessoas se posicionam em alguma questão pró-social com convicção 

moral, como é o caso da doação de órgãos, ela reafirma suas atitudes e comportamentos 

mediante aquilo que julga ser o melhor para todos.   

As convicções morais e humanas são formadas por atitudes despertadas em relação 

aos sinais sociais relacionados aos valores individuais (KATZ, 1960). No que concerne à 

doação de órgãos, são benefícios humanitários em prol de ajudar ao próximo, responsabilidade 

moral para com as pessoas necessitadas e sentimento de satisfação experimentado pela família 

que autorizou a doação de órgãos (TULIN; YILDIRIM; DURMUSCELEBI, 2015; HILL, 
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2016), o que foi também destacado no discurso de alguns dos entrevistados como razões pelas 

quais as pessoas doam órgãos (Quadro 1).  

Na década de 1980, Parisi e Katz (1986) defenderam a importância de programas 

educativos para aumentar a conscientização e o comprometimento com relação à doação de 

órgãos, principalmente com destaque para pesquisas que abordem crenças e sentimentos 

envolvidos no processo desse tipo de doação. Além disso, há evidências de que as atitudes e o 

compromisso com a doação de órgãos são relacionados com valores humanitários (HORTON; 

HORTON, 1991). Portanto, é importante incentivar campanhas que despertem valores 

humanitários e atitudes positivas em relação à doação de órgãos, visto que essas variáveis 

revelam forte relação com a intenção de doar órgãos (MOSTAFA, 2010). 

De maneira corroborativa, os estudos de Parisi e Katz (1986) e Morgan et al. (2008) 

apresentam a necessidade de campanhas com uma ótica sobre atitudes positivas em relação à 

doação de órgãos, ao mesmo tempo em que se deve averiguar os fatores que podem impedir ou 

reduzir a propagação de atitudes negativas. As convicções morais e humanas têm sido 

abordadas em diversos países que replicaram o estudo do Parisi e Katz (1986), como Inglaterra 

(KENT; OWENS, 1995, CANTWELL; CLIFFORD, 2000), China (BOEY, 2002), Holanda 

(MACY, 2012) e Turquia (YAZICI SAYIN, 2016). Em contrapartida, foram apresentados o 

medo de negligência médica e o de mutilação do corpo como fatores que dificultam a doação 

de órgãos.  

 

3.1.2 Medo de negligência médica  
 

A desconfiança médica tem sido apresentada como um fator que contribui para a 

rejeição da doação de órgãos. Essa desconfiança é predominantemente apresentada quanto à 

veracidade da morte do paciente (SIMINOFF et al., 2001; MORGAN; MILLER, 2002; RILEY 

et al., 2019). Com efeito, um estudo realizado com estudantes da rede pública de ensino da 

cidade de São Paulo constatou que 33% dos jovens informaram que não querem doar os órgãos 

porque têm medo de um diagnóstico falso de morte encefálica (MORAES; GALLANI; 

MENEGHIN, 2006; BRESNAHAN; ZHUANG, 2016).  

Nesse contexto, uma pesquisa conduzida por Ríos et al. (2017) mostrou que 22% 

dos entrevistados não consideram a morte cerebral como a morte do paciente e outros 54% 

tiveram dúvidas sobre o significado desse conceito. Desse modo, o interesse da equipe de saúde 

pela doação de órgãos pode ser interpretado de forma negativa, como verificado por Parisi e 
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Katz (1986), na medida em que os indivíduos podem ter receio de que o interesse médico seja 

exclusivamente direcionado para o transplante.  

O desconhecimento de morte encefálica (que confronta o senso comum de ver o 

coração batendo e aparência física normal) dificulta a opção pela doação de órgãos (FRUTOS 

et al., 2002; CLARKE, 2008; SIMINOFF et al., 2009; MORITSUGU, 2013; RÍOS et al., 2019). 

Em vista disso, a definição de morte encefálica precisa ser comunicada de modo claro, simples 

e direto, para que os indivíduos tenham a compreensão correta da morte, posto que quando essa 

informação é passada com explicações técnicas, a doação de órgãos se torna mais difícil de ser 

alcançada (SIMINOFF; AGYEMANG; TRAINO, 2013; BRESNAHAN; ZHUANG, 2016).  

Além disso, como a morte encefálica ainda é motivo de dúvidas e resistências 

dentro da própria área de saúde, é importante descontruir as incertezas e as resistências dos 

profissionais envolvidos no processo de transplantação (ROZA, 2010; DE MORAES et al., 

2014; BRESNAHAN; ZHUANG, 2016). Diante dessa realidade, é importante realizar 

treinamentos mais específicos com os profissionais que estão em contato direto com os parentes 

dos potenciais doadores, visto que eles possuem um vínculo entre a sociedade e o sistema de 

doação de órgãos, podendo influenciar negativamente a decisão dos familiares dos pacientes 

(XIE et al., 2017). 

 

3.1.3 Medo de mutilação do corpo 
 

O medo de mutilação do corpo é o medo que o indivíduo tem de perder a sua 

integridade corporal, que se encontra relacionada ao significado do corpo e às suas 

características pessoais (BENDASSOLLI, 1998, 2001). Esse medo, tem sido apresentado 

recorrentemente nas pesquisas como fator influenciador da não-doação (BELK 1988; 

GRUDKA LIRA et al., 2012; FALOMIR-PICHASTOR; BERENT; PEREIRA, 2013; RÍOS et 

al., 2017), e foi também mencionado pelos entrevistados quando questionados sobre os fatores 

impeditivos para a doação de órgãos (Quadro 1).  

No estudo realizado por Pessemier, Bemmaor e Hanssens (1977), com base nas 

análises atitudinais de potenciais doadores, os autores identificaram que os indivíduos mais 

preocupados com a imagem do corpo tendem a ser menos dispostos à doação de órgãos, 

enquanto aqueles menos preocupados com a imagem física apresentam atitudes mais 

favoráveis. Similarmente, nos estudos realizados por Belk (1988), as pessoas mais materialistas 
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demonstram baixa disposição para a doação de órgãos, visto que elas valorizam mais sua 

identidade pessoal e supervalorizam o corpo.  

O medo de mutilação do corpo pode influenciar negativamente a intenção em 

relação à doação de órgãos inclusive de pessoas da área de saúde. Com efeito, a pesquisa de 

Kent e Owens (1995), realizada com enfermeiros, revelou que 25% dos entrevistados não 

doariam suas córneas. Os pesquisadores justificaram que isso pode ser reflexo do medo de 

mutilação do corpo, causado pela ausência das córneas do doador, visto que os participantes 

afirmaram que doariam outras partes do corpo não visíveis e apresentaram preocupações quanto 

a aparência física. Há necessidade de uma abordagem mais específica para dissipar essas 

crenças entre os profissionais da área de saúde, inclusive para proporcionar conhecimento e 

habilidade de comunicação interpessoal, visando contribuir no momento de lidar com a morte 

e o processo de captação de órgãos de um possível doador (CANTWELL; CLIFFORD, 2000).  

A relação do indivíduo com o corpo pode resultar no entendimento de que este é 

um conjunto de órgãos que pode ser reaproveitado após o diagnóstico de morte, ou que é uma 

extensão da própria pessoa, cercada de sentimentos com grande relevância mesmo após o 

falecimento (DE MORAES et al., 2014). A percepção que os indivíduos possuem da 

manutenção e da integridade do próprio corpo definirá como eles analisam e se posicionam 

frente à doação de órgãos (BELK 1988; LAI; DERMODY; HANMER-LLOYD, 2005; 

ASHKENAZI; MINIERO; HORNIK, 2006). Isto coloca a integridade corporal como um dos 

fatores motivadores para não doação de órgãos (MORGAN et al., 2008; SHEPHERD; 

O'CARROLL, 2014; MILLER; CURRIE; O'CARROLL, 2019), sendo, por isso, importante 

explorar e esclarecer os fatores que contribuem e dificultam a promoção da doação de órgãos 

(MILLER; CURRIE; O'CARROLL, 2019).  

 

3.1.4 Religiosidade  
 

O que o indivíduo considera como certo ou errado pode estar relacionado com a 

religião que ele acredita (MUNCY; VITELL, 1992) e os resultados que ela traz para a sua vida 

(MCCULLOUGH; WILLOUGHBY’S, 2009). Diversas religiões tratam o ato de ajudar àqueles 

que necessitam como uma lei universal para os que se dizem religiosos, o que pode levar a uma 

evidência de correlação positiva entre a religiosidade e o altruísmo, relatado por diversos 

estudos que ligam a prática da religião ao comportamento direcionado à doação por caridade 

(SCHNEIDER, 1996). 
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Nesse sentido, a religiosidade desempenha um papel importante na formação de 

atitude para doação de órgãos (MOHAN; ASWATHY, 2019), e mesmo que a religião possa ser 

um fator que dificulta a decisão de doar órgãos em alguns países (KENT; OWENS, 1995; 

MORGAN; MILLER, 2002; WAKEFIELD et al., 2010; SHI, 2019), no Brasil não existem 

relatos formais em relação à posição contrária de alguma religião quanto à doação de órgãos 

(PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013). O crescente interesse pelos estudos em religiosidade 

tem ocorrido, inclusive, pela ligação com a cultura e sua influência na conduta e na vida dos 

indivíduos, como por exemplo, estudos relacionados à religiosidade e suas implicações na saúde 

física e mental (GEORGE et al., 2000) e a influência da religiosidade na ética (VITELL; 

SINGH; PAOLILLO, 2007). 

A definição proposta por McDaniel e Burnett (1990) entende religiosidade como a 

crença em Deus acompanhada pelo compromisso com os princípios que se acredita serem 

definidos por Ele, reconhecendo-se assim tanto um quanto o outro como fatores influenciadores 

de atitude e comportamento (WEAVER; AGLE, 2002). Para Vitell, Singh e Paolillo (2007), a 

religiosidade é orientada para a personalidade do indivíduo, correspondendo ao quanto as 

pessoas associam suas crenças e atitudes à religião que praticam.  

A noção de que a religiosidade pode influenciar os julgamentos éticos, crenças e 

comportamentos, em uma variedade de circunstâncias, pode parecer algo intuitivo (VITELL; 

PAOLILLO; SINGH, 2005), mas o interesse pelo fato deve transpor a intuição e buscar fatores 

que pressupõem ou não essa relação, para entender como e até que nível a religião do indivíduo 

influencia sua vida. Para Hunt e Vitell (2006), o comportamento que se configura entre o certo 

e o errado tem na religiosidade a justificativa utilizada pelos indivíduos para explicar seus 

processos de decisão. 

Especificamente sobre doação de órgãos, um estudo realizado por Morgan et al. 

(2008) com 78 pares de díades americanos (33 constituídas entre cônjuge, 30 por pais e filhos 

e 15 formadas por outras filiações parentais) revelou que os motivos religiosos e o interesse de 

ajudar o próximo influenciam positivamente na doação de órgãos. A pesquisa desenvolvida por 

Mostafa (2010) com egípcios indicou que 56% dos participantes desconhecem que a religião 

islâmica não se opõe à doação de órgãos. Com isso, os efeitos religiosos podem desempenhar 

um impacto positivo na doação de órgãos, principalmente se as campanhas adotarem 

informações que desmistifiquem suposições da religião quanto à doação de órgãos, como é o 

caso da integridade do corpo após a morte como forma de incentivar à doação e ajudar ao 

próximo (MOSTAFA, 2010; ARISAL; ATALAR, 2019). 
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Nas religiões de maior adesão no Brasil predomina o apoio à doação de órgãos; os 

pastores evangélicos, por exemplo, classificam a doação como ato de amor (ASHKENAZI; 

MINIERO; HORNIK, 2006). A Igreja Católica é favorável à doação de órgãos e reconhece a 

morte encefálica como cessação total e irreversível das funcionalidades do corpo (ABTO, 

2017).  

Para a Igreja Católica, o transplante de órgãos é percebido como um avanço da 

ciência a serviço da humanidade, que é retribuído pela população como ato concreto de amor e 

generosidade com o próximo. Em 1995, na Carta Encíclica Evangelium vitae, o papa João Paulo 

II atentou para a importância da doação de órgãos e alertou para a necessidade de concretização 

deste ato por homens e mulheres, crianças e adultos, jovens e idosos (PAULO II, 1995).  

No Congresso Internacional promovido pela Pontifícia Academia para a Vida que 

teve como tema a Doação de Órgãos, o Papa Bento XVI destacou a importância de ações que 

possam reduzir o número de pessoas que esperam por ações concretas de caridade, cuja única 

possibilidade de sobrevivência é a doação de órgãos. Deixar seus familiares cientes da sua 

decisão é um ato de caridade e testemunho genuíno de quem sabe olhar além da morte (BENTO 

XVI, 2007).   

Os líderes religiosos são percebidos como uma fonte extremamente confiável para 

esclarecer a importância da doação de órgãos, visto que eles não têm envolvimento direto com 

o processo de transplantação e, na visão dos pesquisadores, eles não possuem conflito de 

interesses na promoção da doação de órgãos (NEWTON, 2011). Esse entendimento pode ser 

constatado no depoimento de uma das entrevistadas (Quadro 1). Desse modo, a religião pode 

influenciar na doação de órgãos, sendo, por isso, importante que o desenvolvimento de 

campanhas com seus respectivos líderes, com mensagens sobre o valor de doar órgãos pode 

ajudar a salvar vidas (MOHAN; ASWATHY, 2019).  

 

3.1.5 Intenção de doar 
 

A intenção está no cerne das teorias sobre atitude e comportamento, 

correspondendo a indicações da determinação de uma pessoa em realizar um comportamento. 

Essa determinação pode ser declarada como, por exemplo, “eu vou me envolver no 

comportamento” ou “eu pretendo me envolver no comportamento” (FISHBEIN; AJZEN, 

2011). No nosso caso, a intenção é adotada com mediadora entre os fatores atitudinais e o 

comportamento real de conversar com a família sobre doação de órgãos. 
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Nesse contexto, Salim et al. (2013) realizaram um estudo sobre a intenção de doar 

órgãos com jovens de 15 a 20 anos, latino-americano residentes nos Estado Unidos. A pesquisa 

foi conduzida em dois momentos, um antes da intervenção em cinco escolas (4.876 jovens) e 

duas semanas depois foi realizada uma nova coleta de pós-intervenção em quatro escolas (3.182 

jovens), uma escola serviu como grupo controle. A intervenção foi realizada com informações 

reais sobre doação de órgãos e tecidos e os resultados apresentaram um aumento no 

conhecimento geral sobre o assunto, conscientização e intenção de se tornarem doadores de 

órgãos.  

Com isso, os autores defendem a criação de programa educacional abordando a 

temática para sanar alguns mitos e consequentemente elevar a taxa de doação por esse público. 

Além disso, destacaram que, como o período de intervenção foi curto (duas semanas), são 

incapazes de garantir que esses resultados se sustentem por um período superior, sendo 

necessário estudos com um período mais longo para garantir que, de fato, esses resultados se 

mantem (SALIM et al., 2013).  

Corroborando esses resultados, foi realizada uma pesquisa com 1.155 jovens, de 11 

a 18 anos do Reino Unido que confirmou que a intervenção nas escolas melhorou 

significativamente a intenção dos jovens doarem órgãos (BYRNE et al., 2019). Visto se tratar 

de um problema social, a educação adequada pode mudar a atitude e o comportamento das 

pessoas quanto à doação de órgãos, conscientizando da importância de informar aos seus 

familiares sobre sua decisão em relação ao assunto. 

 

3.1.6 Intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos 
 

A intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos não prevê 

necessariamente a doação per se, mas a conversa familiar é considerada um preditor dela 

(MORGAN; MILLER, 2002), sendo, por isso, importante informar à família sobre sua vontade 

de ser doador de órgãos (BRESNAHAN; ZHUANG, 2016). Conversar sobre doação tem 

impacto positivo no número de doadores, diminuindo assim a escassez por órgãos (DAHL et 

al., 2018; DAHL; BARBER; PELTIER, 2019).  

O estudo realizado por Moraes, Gallani e Meneghin (2006) com jovens de 16 a 18 

anos, revelou que 66% deles alegaram que não consentiriam a doação de órgãos de um familiar 

sem o prévio conhecimento do interesse do falecido. Por isso, é importante incentivar a 
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discussão sobre o assunto dentro da família, de modo que quando comunicada essa intenção, a 

realização das doações pode ter maiores chances de se concretizar.   

Estudo realizado por Siminoff (2001) com estudantes da Universidade de Cleveland 

(EUA) demonstrou que a possibilidade de doação quando se tem o consentimento antecipado 

do doador é de 6,9 vezes maior do que quando não se tem esse consentimento. No Brasil, os 

resultados confirmaram essa predisposição da realização de doação de órgãos quando o doador 

deixa claro para a família o seu interesse (ROZA, 2005).  

Radecki e Jaccard (1997) observaram a atitude em relação à doação de órgãos, 

considerando as crenças religiosas, normativas, culturais, altruísmo e conhecimento sobre o 

tema. A pesquisa confirmou que 93% dos americanos entrevistados consentiriam a doação de 

órgãos de um ente querido, caso ele tenha informado seu interesse antes de morrer. A intenção 

de conversar com a família sobre a doação de órgãos tem sido tratada para conhecer se as 

pessoas estão dispostas a conversar sobre o tema com a família (MORGAN; MILLER, 2002). 

Em estudo realizado por Jones, Reis e Andrews (2009) com 17 famílias australianas 

observou-se que as atitudes e intenções em relação à doação de órgão foram confirmadas pela 

conversa familiar. Os resultados mostraram que a intenção dos estudantes terem sido favoráveis 

à doação de órgãos influenciou na intenção de doar órgãos e na decisão de conversarem com 

seus familiares sobre o assunto. Na realidade brasileira, as mensagens precisam ser voltadas 

para a importância de conversar com a família sobre a intenção de doar os órgãos após a morte, 

de modo que essa decisão seja tomada livre de preconceitos e desinformações (RILEY et al., 

2019). 

Entretanto, os jovens tendem a ver a morte como algo distante, retardando assim, a 

decisão de declarar para a família sua preferência sobre doação de órgãos (D'Alessandro et al., 

2012a). Porém, a diversidade dos meios de comunicação pode influenciar mais os adolescentes 

por viverem em um mundo dominado pela mídia interativa tradicional e online. Além disso, os 

adolescentes são considerados um grupo relevante por atuarem como influenciadores nas 

decisões de compra de suas famílias (DAEMS; MOONS; DE PELSMACKER, 2017).  

Dahl, Barber e Peltier (2019) demonstraram, por meio de uma pesquisa com 933 

universitários, que a aplicação de mídias sociais contribui com a doação de órgãos, 

principalmente quando esse público compartilha seus interesses na rede. Esse comportamento 

aumenta a percepção de apoio social, diminui a apreensão de inserir o assunto junto aos 

familiares e pode resultar em maior consentimento familiar no momento da decisão sobre doar 

ou não os órgãos de um ente que tenha compartilhado sua intenção. Desta forma, esforços para 
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engajar os jovens em prol da doação de órgãos, são essenciais para aumentar o número de 

doadores (DAHL; BARBER; PELTIER, 2019). 

 

3.2 O PAPEL DO EMISSOR NA COMUNICAÇÃO DE MARKETING 
 

De acordo com o Modelo de Julgamento Social (Social Judgment Model - SJM) 

proposto por Johnson, Maio e Smith-Mclallen (2005), as atitudes são decorrentes do nível de 

aceitação, rejeição ou de não interferência da mensagem na percepção de quem a recebe. 

Quando a mensagem é avaliada positivamente ocorre uma alteração na mudança da atitude em 

direção ao assunto exposto. Contudo, quando a mensagem é rejeitada, pode acontecer um 

distanciamento em relação ao assunto abordado ou um efeito boomerang (JOHNSON; MAIO; 

SMITH-MCLALLEN, 2005). Nessa perspectiva, destacamos a presença do emissor como 

sendo a pessoa responsável pela captura da atenção dos indivíduos e eficácia da propaganda 

(PILELIENE; GRIGALIUNAITE, 2017).  

Com efeito, o tipo de emissor pode influenciar na decisão de quem recebe a 

mensagem. Isso porque, quando a informação é repassada por um emissor que parece não 

confiável, as pessoas refletem mais sobre a informação, mas quando se deparam com um 

emissor considerado confiável, a decisão é tomada de imediato (PRIESTER; PETTY, 1995). 

Assim, é possível dizer que a credibilidade do emissor tem um efeito significativo e direto na 

relação com o público que se pretende alcançar, influenciando crenças, atitudes e 

comportamentos (ERDOGAN, 1999; HOWES; SALLOT, 2013; SPENCE et al. 2013). Isso 

indica que a definição do emissor no momento da elaboração de uma mensagem pode ter um 

impacto crucial no resultado da campanha, visto que o poder de persuasão pode aumentar a 

credibilidade da mensagem e, consequentemente, a eficácia da intervenção (MILLER; 

CURRIE; O'CARROLL, 2019). 

Um dos interesses de pesquisa tem sido voltado para entender os efeitos das 

mensagens persuasivas no comportamento do consumidor, porém, pouco avanço contribuiu de 

forma mais efetiva com os impactos que as mensagens podem ter na decisão do indivíduo 

(DUBOIS; RUCKER; GALINSKY, 2016). As pessoas podem valorizar a fonte de informação 

de acordo com o que eles apreciam; caso isso aconteça, as inferências serão realizadas sobre os 

emissores, e não necessariamente será a mensagem a causadora de impacto na decisão do 

indivíduo. Com isso, Dubois, Rucker e Galinsky (2016) defendem que o papel do emissor nas 
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campanhas pode ser considerado um influenciador na tomada de decisão, atuando no processo 

de comunicação por meio de seu nível de persuasão.   

Para Erdogan (1999) e Emmadi (2017), algumas pessoas podem atuar como 

influenciadoras no processo de decisão. As pesquisas acadêmicas apresentam que o endosso de 

celebridades faz parte das estratégias de comunicação de marketing, e tem apresentado 

resultados eficazes quando se trata de compra de produtos, principalmente quando a celebridade 

tem relação o produto que se pretende divulgar. Assim, dentre as variáveis que influenciam os 

indivíduos estão a fonte de informação e a credibilidade do emissor, que podem impactar nas 

crenças, opiniões, atitudes e comportamentos quando os receptores aceitam a fonte de 

informação e passam a adotar novas atitudes e comportamentos como resultado das mensagens 

expostas (ERDOGAN, 1999).  

No entanto, a presença de celebridades pode ser inadequada, irrelevante ou 

indesejável, principalmente quando elas não possuem associações com o que se pretende 

alcançar (ERDOGAN, 1999). Com isso, é importante realizar a seleção do tipo de emissor de 

acordo com o objetivo e o público que se pretende atingir (ERDOGAN, 1999; EMMADI, 

2017).  

No que se refere a campanhas voltadas para benefícios sociais, a Organização 

Mundial da Saúde defende a necessidade de estratégias de comunicação para incentivar a 

doação de sangue de modo voluntário e não remunerado. Para tanto, Martín-Santana, Reinares-

Lara e Reinares-Lara, (2018) analisaram a credibilidade do emissor na promoção da doação de 

sangue por meio do rádio, o estudo contou com a participação de 987 ouvintes que avaliaram a 

credibilidade do emissor, formada por três dimensões claramente diferenciadas (atratividade, 

experiência e confiabilidade). Os resultados apontaram que as campanhas de rádio podem 

influenciar positivamente a atitude, a intenção e o comportamento. Além disso, os autores 

recomendaram novas abordagens com diferentes emissores, por exemplo, doadores proativos, 

especialistas e celebridades. E, por fim, propõem analisar se a variável sexo apresenta diferença 

significativa na doação de sangue (MARTÍN-SANTANA; REINARES-LARA; REINARES-

LARA, 2018).  

No caso da doação de órgãos, o principal objetivo tem sido apresentar a importância 

de comunicar à família o seu interesse de ser um doador (SHEPHERD; O’CARROLL, 2014). 

Visto que esse tipo de comunicação possui um objetivo claro, que é aumentar o número de 

doadores de órgãos, temos que verificar qual seria a melhor estratégia para se alcançar o 

potencial doador. Neste sentido, os profissionais de marketing podem contribuir com os 
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especialistas da área de saúde no desenvolvimento de campanhas com mensagens educativas e 

persuasivas, além de adotar a presença de pessoas que exponham seus valores e a importância 

de ajudar o próximo por meio da doação de órgãos (HORTON; HORTON, 1991; MOHAN; 

ASWATHY, 2019). 

Desta forma, é pertinente realizar uma análise criteriosa dos fatores que influenciam 

na mudança de atitude ou de comportamento em relação à doação de órgãos. Macy (2012) 

avaliaram o impacto causado pela intervenção por meio de vídeo e por um programa de 

computador, com o objetivo de incentivar adolescentes holandeses a fazerem o cadastro, 

registrando-se como doadores de órgãos. O acesso à informação sobre doação de órgãos por 

meio do programa de computador não apresentou resultados significativos. Já o vídeo exposto 

com quatro situações sobre doação de órgãos (conceito de morte, crenças, conversa familiar e 

emissor médico informando a necessidade da doação de órgãos) obteve resultados positivos 

para a doação de órgãos após a morte.  

Morgan, Movius e Cody (2009) analisaram grupos de pessoas que foram expostas 

a vídeos que abordavam o tema doação de órgãos de quatro programas de televisão (CSI: NY, 

Numb3rs, House, e Grey’s Anatomy) para verificar se os vídeos influenciavam no 

conhecimento, atitude e comportamento dos indivíduos. Os resultados evidenciaram que a 

teoria da aprendizagem social, que postula que em algumas situações as pessoas podem adotar 

atitudes e comportamentos de outras pessoas como modelo a ser seguido, foi confirmada para 

a amostra estudada, destacando que a mídia televisiva pode influenciar no conhecimento, 

atitudes e comportamentos relevantes para a captação de doadores de órgãos. 

Em geral, as estratégias de comunicação utilizam indivíduos com alta credibilidade 

para alcançar o propósito de suas campanhas, considerando que essa fonte de informação 

influencia persuasivamente a crença, atitude e intenção comportamental do indivíduo 

(HARMON; CONEY, 1982). No escopo das campanhas voltadas para a doação de órgãos, o 

argumento e o tipo de mensagem são formados de acordo com a intenção do emissor, que no 

caso da doação de órgãos, pode ser enaltecer virtudes como misericórdia, humanidade, 

honestidade e religiosidade (JOHNSON; MAIO, SMITH-MCLALLEN, 2005), de modo que 

essas intervenções possam resultar na criação de atitudes favoráveis à doação de órgãos (RILEY 

et al., 2019). 

Estudos defendem a eficácia da comunicação através de estratégias de casos de 

sucesso, testemunhos, apoio de celebridades e refutação de mitos. Todas elas visando ao bem-

estar da família do doador falecido, bem como à alteração de comportamento do potencial 
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doador vivo (CHIEN; CHANG, 2015). Uma das possibilidades é adotar emissores mais 

influentes na decisão de se tornar um doador de órgãos, por exemplo, profissionais com alta 

credibilidade da área de saúde (por exemplo, um médico, explicando a morte encefálica e a 

importância da doação de órgãos) ou uma pessoa que transmita confiança para a sociedade (por 

exemplo, um padre, reforçando que o comportamento de doação de órgãos está em sintonia 

com os valores da religião).  

Para a presente pesquisa serão considerados dez tipos de emissores (padre, freira, 

médico, médica, enfermeiro, enfermeira, transplantado, transplantada, emissor e emissora sem 

identificação). Optamos pelos emissores da religião católica pelo fato de ser a religião mais 

representativa no Brasil, correspondendo a 64% da população brasileira (CENSO, 2010). 

Concernente ao impacto causado pelo emissor padre foi verificado que a publicação realizada 

pelo O L’Osservatore Romano, principal jornal de veiculação da Santa Sé, com textos 

pontifícios e documentos oficiais, abordou o posicionamento do Papa Francisco que vê a doação 

de órgãos como uma forma de testemunhar o amor ao próximo (FRANCISCO, 2016).  

O pronunciamento do Papa Francisco em 2014 possibilitou ao bispo de Mumbai na 

Índia, Agnelo Gracias, de 77 anos, intensificar e divulgar amplamente sua posição favorável à 

doação órgãos, acarretando o aumento da consciência da comunidade cristã de que o serviço a 

Deus e à comunidade também pode ser expressado com a doação de órgãos após a morte. Com 

isso, e mediante a influência do emissor no processo de comunicação (JOHNSON; MAIO; 

SMITH-MCLALLEN, 2005), acreditamos que a posição favorável de um representante 

religioso pode influenciar positivamente à doação de órgãos, visto que desempenham um papel 

importante no esclarecimento sobre crenças e possuem uma posição positiva em salvar vidas 

(MOHAN; ASWATHY, 2019).  

Por outro lado, o emissor médico pode influenciar na intenção em relação à doação 

de órgãos, visto que os procedimentos de transplantação e manutenção de potenciais doadores 

são realizados por médicos e enfermeiros (KENT; OWENS, 1995; BOEY, 2002; RÍOS et al., 

2008; MIKLA et al., 2015; XIE et al., 2017). Por isso, o tratamento oferecido por esses 

profissionais pode influenciar na decisão dos familiares em relação à doação dos órgãos 

(ARAUJO; SIQUEIRA, 2016). 

Chien e Chang (2015) analisaram campanhas para doação de órgãos em 15 países 

e concluíram que os indivíduos podem ser persuadidos a tomar decisões através de diferentes 

abordagens para um mesmo problema, desde que, a elaboração de toda comunicação persuasiva 

seja sustentada por argumentos estruturados em fatos reais. Baseado nessas evidências, 
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acreditamos ser importante analisar se o emissor transplantado pode influenciar na conversa 

com a família sobre doação de órgãos, pois para os especialistas em comunicação, marketing e 

psicologia, o uso de experiências pessoais pode influenciar no comportamento das pessoas 

(URIBE, MANZUR E HIDALGO, 2013). De fato, experimentos com estudantes universitários 

de Santiago (Chile), com idade de 18 a 25 anos identificaram que campanhas com exemplos 

pessoais interferem na intenção desse grupo em se tornar doador de órgãos (URIBE; 

MANZUR; HIDALGO, 2013). 

Além disso, introduzimos o emissor sem identificação da profissão para 

analisarmos se a ausência da profissão pode, de fato, ser uma variável moderadora que 

influencia a atitude, intenção e comportamento em relação a doação de órgãos. Dito isso, a 

seguir, apresentamos o modelo proposto, com suas variáveis e hipóteses a serem testadas. 

 

3.3 MODELO DE ANTECEDENTES E EMISSORES QUE INFLUENCIAM O 
COMPORTAMENTO DOS JOVENS CONVERSAREM COM A FAMÍLIA SOBRE 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 
 

Partindo dos achados da fase qualitativa e dos pressupostos teóricos apresentados 

nos tópicos 3.1 e 3.2, propomos o Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o 

Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos (Figura 1), 

bem como as hipóteses derivadas. Este modelo tem por base as teorias que fundamentam a 

atitude em relação à doação de órgãos, a intenção e o comportamento de conversar com a 

família sobre doação de órgãos, sendo este efeito moderado pelo emissor da campanha. 

Conforme apresentado na Figura 1, a atitude em relação à doação de órgãos é 

formada pelos construtos convicção moral e humana (atitude positiva), medo de negligência 

médica e de mutilação do corpo (atitudes negativas). Com efeito, a convicção moral e humana 

tem sido associada a sentimentos de satisfação e altruísmo, relativos à doação de órgãos 

(KENT; OWENS, 1995; DAHL et al., 2018), o medo de negligência médica influencia 

negativamente a intenção do indivíduo conversar com a família sobre doação de órgãos (KENT; 

OWENS, 1995) e o medo de mutilação do corpo interfere negativamente na intenção de doar 

órgãos (KENT; OWENS, 1995; RÍOS et al., 2017). 

A religiosidade foi incluída como variável que pode influenciar no processo de 

doação de órgãos, positivamente (WAKEFIELD et al., 2010; SHI, 2019). As intenções de doar 

órgãos e de conversar com a família sobre doação de órgãos são mediadoras da conversa 

familiar sobre doação de órgãos (comportamento real). Consideramos ainda que a intenção de 
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conversar com a família sobre doar órgãos pode ser influenciada pela intenção de doar órgãos 

(MORGAN; MILLER, 2002; JONES; REIS, ANDREWS, 2009).  

Figura 1 - Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens 
Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). A1: convicção moral e humana; A2: medo de negligência médica; 
A3: medo de mutilação do corpo; R: religiosidade; ID: intenção de doar órgãos; IC: intenção de 
conversar com a família sobre a decisão de doar órgãos; C: conversar com a família sobre a decisão de 
doar órgãos.  

 

Ademais, o modelo pretende identificar se o emissor das campanhas pode 

influenciar no processo de conversar com a família sobre doação de órgãos, sendo este 

analisado como moderador da relação, tendo em vista que essa decisão pode ser influenciada 

pelo papel do emissor na comunicação A tomada de decisão pode ser influenciada pelo papel 

do emissor na comunicação (JOHNSON; MAIO; SMITH-MCLALLEN, 2005). Dito isso, 
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lançamos as hipóteses relativas a cada relação proposta no modelo, bem como identificamos 

outras relações, conforme apresentadas no Quadro 2: 
Quadro 2 - Hipóteses do Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento dos 
Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos 

Convicção moral e 
humana 

 

H1a: A convicção moral e humana (A1) influencia positivamente a intenção 
de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito 
mediado pela intenção de doar órgãos (ID).  
H1b: A convicção moral e humana (A1) influencia positivamente a conversa 
familiar sobre doação de órgãos (C), sendo esse efeito mediado pela intenção 
de doar órgãos (ID) e pela intenção de conversar com a família sobre doação 
de órgãos (IC). 
H1c: A convicção moral e humana (CMH) influencia positivamente a 
intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse 
efeito mediado pela intenção de doar órgãos (ID). 
H4d: A convicção moral e humana (CMH) influencia positivamente a 
conversa família sobre doação de órgãos (C). 

Medo de negligência 
médica 

H2a: Medo de negligência médica (A2) influencia negativamente a intenção 
de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito 
mediado pela intenção de doar órgãos (ID) (H2a). 
H2b: Medo de negligência médica (A2) influencia negativamente a conversa 
familiar sobre doação de órgãos (C), sendo esse efeito mediado pela intenção 
de doar órgãos (ID) e pela intenção de conversar com a família sobre doação 
de órgãos (IC). 
H2c: Medo de negligência médica (MNM) influencia negativamente a 
intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse 
efeito mediado pela intenção de doar órgãos (ID). 
H4d: O medo de negligência médica (MNM) influencia negativamente a 
conversa família sobre doação de órgãos (C). 

Medo de mutilação 
do corpo 

H3a: Medo de mutilação do corpo (A3) influencia negativamente a intenção 
de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito 
mediado pela intenção de doar órgãos (ID).  
H3b: Medo de mutilação do corpo (A3) influencia negativamente a conversa 
familiar sobre doação de órgãos (C), sendo esse efeito mediado pela intenção 
de doar órgãos (ID) e pela intenção de conversar com a família sobre doação 
de órgãos (IC). 
H2c: O medo de mutilação do corpo (MMC) influencia negativamente a 
intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse 
efeito mediado pela intenção de doar órgãos (ID). 
H4d: O medo de mutilação do corpo (MMC) influencia positivamente a 
conversa família sobre doação de órgãos (C) 

Religiosidade 
 

H4a: Quanto maior a religiosidade (R) maior a intenção de conversar com a 
família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito mediado pela intenção 
de doar órgãos (ID) (H4a). 
H4b: Quanto maior a religiosidade (R) maior a possibilidade de conversar 
com a família sobre doação de órgãos (C), sendo esse efeito mediado pela 
intenção de doar órgãos (ID) e pela intenção de conversar com a família sobre 
doação de órgãos (IC) (H4b). 
H4c: Quanto maior a religiosidade (R) maior a intenção de conversar com a 
família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito mediado pela intenção 
de doar órgãos (ID). 
H4d: A religiosidade (R) influencia positivamente a conversa família sobre 
doação de órgãos (C) 
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Intenção de doar  H5: A intenção de doar órgãos (ID) influencia positivamente a intenção de 
conversar com a família sobre doação de órgãos (IC). 
H5b: A intenção de doar (ID) influencia positivamente a conversa familiar 
sobre doação de órgãos (C). 

Intenção de conversar H6a: A intenção de conversar (IC) influencia positivamente a conversa 
familiar sobre doação de órgãos (C). 
H6b: A conversa com a família sobre doação de órgãos (C) é mais 
influenciada pela intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos 
(IC), do que pela intenção de doar órgãos (ID). 

Emissores H7: Há diferença na relação entre atitude e religiosidade com intenção de 
doar órgãos (ID) a depender do tipo de emissor. 
H8: Há diferença na relação entre atitude e religiosidade com de conversar 
com a família sobre doação de órgãos (IC) a depender do tipo de emissor. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Apresentado o modelo e as hipóteses que o compõem, no próximo capítulo 

exibimos os resultados dos procedimentos analíticos realizados com o propósito de avaliarmos 

quais variáveis podem influenciar na conversa familiar sobre doação de órgãos. Assim, no 

Capítulo 4 testamos o Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento 

dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos.
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DO MODELO DE ANTECEDENTES E EMISSORES QUE 
INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DOS JOVENS CONVERSAREM COM A 
FAMÍLIA SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 
 

Para analisar o modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o 

Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos, o processo 

foi dividido de maneira que, inicialmente, apresentamos a análise descritiva da amostra, 

buscando identificar as variáveis demográficas e socioeconômicas dos jovens; em seguida, 

realizamos a avaliação de mensuração, por meio da análise fatorial confirmatória das escalas; 

por fim, procedemos a análise do modelo proposto com aplicação de modelagem de equações 

estruturais e regressão logística binária. Todas essas relações foram aplicadas para testar quais 

variáveis influenciam na intenção de conversar com a família e se essa intenção se concretiza 

no comportamento real.  

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 
 

A análise da descrição da amostra explora variáveis demográficas e 

socioeconômicas, com itens referentes a sexo, idade, estado civil, religião, renda familiar e 

escolaridade. Tabulamos os dados dos 2.080 participantes no software SPSS 25. Inicialmente, 

excluímos 201 casos com dados perdidos (missing values) e observações atípicas (outliers). Em 

seguida, desconsideramos 179 participantes por não estarem inseridos na faixa etária do estudo 

(15 a 24 anos), restando 1.700 jovens na primeira etapa da pesquisa. Como propusemos analisar 

o comportamento real (conversar com a família sobre doação de órgãos), retornamos à segunda 

etapa da pesquisa após 2 meses.  

Na segunda etapa, no entanto, conseguimos retorno de 506 jovens, de modo que, 

como nosso objetivo é analisar as relações de atitude e intenção com o comportamento 

propriamente dito, conduziremos a análise dessa amostra, posto que foram esses jovens que 

participaram das duas etapas do estudo. Em seguida, apresentamos a caracterização dos 

participantes. 

 

4.1.1 Caracterização dos respondentes  
 

A pesquisa contou com a participação de 318 mulheres e 188 homens, com idades 

de 15 a 24 anos, tendo a maioria dos participantes idade entre 15 e 18 anos (70.5%). A amostra 

contou com indivíduos predominantemente católicos do ensino fundamental, médio e 
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graduação. Referente à renda, 79.3% dos participantes alegaram renda familiar de R$700,01 a 

2.700,00 reais. Na Tabela 1, detalhamos as principais características da amostra. 

Tabela 1 - Características dos respondentes (n=506). 
  Frequência % 
Gênero      
Feminino 318 62.8 
Masculino 188 37.2 
Idade     
15-16 181 35.7 
17-18 176 34.8 
19-20 83 16.4 
21-22 36 7.1 
23-24 30 6 
Nível educacional     
Ensino fundamental 82 16.2 
Ensino médio 325 64.2 
Ensino superior 92 18.2 
Pós-graduação 7 1.4 
Religião     
Agnóstico 19 3.8 
Ateu 15 3 
Católica Apostólica Romana 292 57.7 
Espírita kardecista 7 1.4 
Evangélico de missão 44 8.7 
Evangélicos de origem pentecostal 44 8.7 
Judaísmo 1 0.2 
Testemunha de Jeová 2 0.4 
Outra religião 33 6.5 
Sem religião 49 9.7 
Renda familiar     
Até R$ 700,00 118 23.3 
De R$ 700,01 a R$ 1.600,00 180 35.6 
De R$ 1.600,01 a R$ 2.700,00 103 20.4 
De R$ 2.700,01 a R$ 4.800,00 59 11.7 
De R$ 4.800,01 a R$ 9.200,00 31 6.1 
De R$ 9.200,01 a R$ 21.000,00 11 2.2 
Acima de R$ 21.000,00 4 0.8 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).      

 

Os dados demográficos de idade estão condizentes com o público que queríamos 

alcançar, a escolaridade se enquadra no perfil do público alvo, assim como a religião católica 

apresentou resultados aproximados ao apresentado pelo IBGE (64% da população brasileira se 
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declara católica) (CENSO, 2010). Em relação à renda, os dados coincidem com a realidade 

brasileira (PNAD, 2019). De acordo com os critérios de classificação propostos por Kamakura 

e Mazzon (2013, 2016), a maior proporção dos jovens informou ter renda familiar de R$700,01 

a R$1.600,00 (35.6%), sendo classificados como Classe C2, seguido de Classe D (23.3%) e C1 

(20.4%) (KAMAKURA; MAZZON, 2013, 2016). Em relação ao sexo, provavelmente se deu 

ao fato da literatura sugerir que as mulheres possuem mais disposição de terem comportamentos 

favoráveis à doação de órgãos e de participar de atividades voluntárias (SCHLODERER; 

SARSTEDT; RINGLE, 2014; BOEY, 2002).  

Logo, de acordo com os dados demográficos, a amostra demonstrou ter alcançado 

boa heterogeneidade, de forma que verificamos a existência de condições suficientes para 

darmos continuidade à análise dos dados.  

 

4.2 AVALIAÇÃO DA MENSURAÇÃO  
 

A avaliação da mensuração foi realizada com os itens do modelo (convicção moral 

e humana, medo de negligência médica, medo de mutilação do corpo, religiosidade, intenção 

de doar e intenção de conversar com a família) (Quadro 3). Cada conjunto de itens tem 

suposição de manter relação refletiva (COSTA, 2011) com o construto latente. O único item 

que não fez parte da avaliação de mensuração foi o comportamento real, composto por uma 

variável binária (conversou ou não com a família sobre doação de órgãos). 
Quadro 3 - Codificação dos Itens do Instrumento de Pesquisa. 

Construto Sigla Afirmação 

CONVICÇÃO MORAL E 
HUMANA 

CMH_1 
Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após 
a morte, estou dando a algumas pessoas a esperança de 
sobreviver.   

CMH_2 Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me 
faz pensar na importância de doar órgãos. 

 

CMH_3 A ideia de doar órgãos faz com que eu me sinta bem.  

CMH_4 Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um 
destino benéfico a algumas partes do meu corpo. 

 

MEDO DE NEGLIGÊNCIA 
MÉDICA 

MNM_1 
Há uma boa chance de que os médicos declarem 
prematuramente a morte de uma pessoa que tenha 
informado a intenção de doar órgãos. 

 

MNM _2 
Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, 
após a sua morte, aumenta a chance de ser declarada 
morta mesmo que ainda esteja viva. 

 

MNM _3 Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para 
salvar a vida de um potencial doador de órgãos. 
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MNM _4 
Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados 
médicos adequados após informar o desejo de ser um 
doador de órgãos. 

 

MEDO DE MUTILAÇÃO 
DO CORPO 

MMC _1 Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo 
morra comigo. 

 

MMC _2 Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro 
com todas as minhas partes originais. 

 

MMC _3 Informar que pretendo doar meus órgãos após minha 
morte me faz sentir desconfortável. 

 

MMC _4 Pensar que meu corpo será cortado após a minha morte 
me deixa desconfortável. 

 

RELIGIOSIDADE 

R_1 É importante para mim dedicar um tempo para reflexão 
e oração. 

 

R _2 Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus.   

R _3 A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a 
Deus. 

 

INTENCÃO DE DOAR 

ID_1 Eu sou a favor da doação de órgãos e pretendo ser 
doador. 

 

ID _2 Eu tenho intenção de ser doador de órgãos.  

ID_3 É minha vontade doar meus órgãos após a minha 
morte. 

 

INTENÇÃO DE 
CONVERSAR COM A 

FAMÍLIA  

IC_1 Eu tenho intenção de avisar minha família, nos 
próximos 2 meses, que quero doar meus órgãos. 

 

IC _2 Nos próximos 2 meses eu pretendo manifestar meu 
desejo de ser doador de órgãos para minha família. 

 

IC_3 Eu irei avisar meus familiares, nos próximos 2 meses, 
sobre meu desejo de doar órgãos 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Inicialmente, realizamos a análise de validade e confiabilidade das escalas por meio 

da validade de translação, validade dos construtos (validade convergente e discriminante) e 

análise de confiabilidade (COSTA, 2011). A validade de translação foi conduzida no tópico 

2.2.2, no qual apresentamos a validade de face e conteúdo das escalas. Realizamos a Análise 

Fatorial Confirmatória (AFC) no software SmartPLS para apresentação das validades 

convergente e discriminante e da confiabilidade das escalas adotadas neste estudo.  

Hair et al. (2009) sugerem que para analisar as cargas fatoriais, devemos adotar 

alguns parâmetros para avaliar quais itens estão adequados para mensuração, conforme a 

construção adotada (mensuração por meio de construtos refletivos). Com base nisso, foram 

assumidos alguns parâmetros para conferir a validade convergente e discriminante, de modo 

que a validade convergente foi examinada pelos valores das variâncias médias extraídas 

(AVE>0.5) e pela confiabilidade (alpha de Cronbach ou confiabilidade composta>0.7) (HAIR 

et al., 2009). Para testar a validade discriminante, avaliamos a raiz quadrada da AVE (>0.5) 
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(HAIR et al., 2009). Adotamos as duas medidas de confiabilidade por que a confiabilidade 

composta é mais adequada para o PLS-SEM, por priorizar os indicadores conforme sua 

confiabilidade durante a estimativa do modelo, mesmo que o alpha de Cronbach seja a medida 

mais utilizada em métodos quantitativos (HAIR et al., 2009; HAIR et al., 2011).  
Figura 2 - Análise fatorial confirmatória 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Os valores da AVE variaram de 0.606 a 0.918, os do alpha de Cronbach mediram 

entre 0.783 e 0.955 e os da confiabilidade composta foram de 0.860 a 0.971, o que atendeu aos 

parâmetros adotados, e confirmou a validade convergente. A validade discriminante foi 

conferida pelos valores presentes na diagonal principal (raiz quadrada da AVE), que precisa 

apresentar cargas maiores do que as correlações entre as variáveis latentes (valores fora da 

diagonal) (Tabela 2).  
 Tabela 2 - Validade convergente e discriminante 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Ademais, analisamos a mensuração no nível dos itens. Para isso, extraímos a matriz 

principal com vistas a avaliarmos se atendiam ao critério (cargas fatoriais > 0.7) que indica a 

validade convergente. É necessário que a carga fatorial seja maior na variável original (com 

destaque em negrito) e que as demais variáveis tenham cargas fatoriais baixas para indicar 

validade discriminante (Tabela 3). Também confirmamos que no nível dos itens as escalas 

atendem aos parâmetros adotados. 
Tabela 3 - Validade convergente e discriminante no nível dos itens 

 
Nota 1: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Dessa forma, os resultados apresentaram valores de AVE, correlações e alfas 

suficientes para confirmar que os dados possuem validade convergente, discriminante e 

confiabilidade (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011; AVKIRAN; RINGLE, 2018). Neste 

sentido, todos os itens estão dentro do parâmetro adotado para o modelo estrutural, tanto no 

nível das variáveis, como no nível dos itens, dando-nos condições para testarmos o modelo 

proposto. 
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4.3 AVALIAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
 

Para que pudéssemos testar nosso modelo, tivemos que subdividi-lo em uma 

abordagem com processos de três estágios, visto que não existe uma técnica que garanta a 

análise do modelo completo. Isso porque a coleta do comportamento real (conversar com a 

família) foi conduzida na forma de variável binária (conversou ou não conversou), o que, por 

sua vez, inviabilizou que analisássemos o modelo em um único procedimento.  

A análise do modelo será apresentada em três estágios separados, com análises e 

resultados próprios, os quais analisaremos individualmente, bem como faremos uma análise 

conjunta das descobertas, de modo que seja possível analisarmos o modelo de Antecedentes e 

Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre 

Doação de Órgãos. 

No Estágio 1, abordaremos as relações de atitude e religiosidade para intenção de 

doar e de conversar com a família sobre doação de órgãos; no Estágio 2, apresentaremos a 

regressão logística de intenção para comportamento real; e, no Estágio 3, expomos os resultados 

da regressão logística de atitude e religiosidade para comportamento real. Para tanto, adotamos 

o software SPSS (versão 25), o software SmartPLS (versão 3.2.9) e o Rstudio (versão 1.3.821) 

para avaliar as diversas iterações que os dados comportam. Consideramos a influência dos 

emissores nos três estágios. 

 

4.3.1 Estágio 1 – Relações da atitude e religiosidade para intenção de doar e de conversar 
com a família 
 

Neste estágio, avaliamos as relações entre atitude e religiosidade e intenção de doar 

e de conversar com a família sobre doação de órgãos. Esses resultados permitem apresentarmos 

quais variáveis estão influenciando a intenção dos jovens no que diz respeito a doar e conversar 

sobre doação de órgãos com seus familiares. Ademais, consideramos a intenção de doar como 

mediadora da relação de atitude e religiosidade com intenção de conversar e, avaliamos a 

presença dos emissores das mensagens como moderadores dessa relação. Todas essas relações 

serão apresentadas a seguir. 

Para realizar essas análises, optamos pelo método de modelagem de equações 

estruturais, por nos possibilitar encontrar respostas para nossos questionamentos, além de ser 

amplamente adotado pelas pesquisas de marketing (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011; 

RINGLE; SARSTEDT, 2016), principalmente quando se tem o objetivo de aplicar métodos que 
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possuem variáveis moderadoras categóricas (HAIR et al., 2019). A estimação dos parâmetros 

e a construção de intervalos de confiança foram baseados no procedimento de bootstrapping 

(5000 reamostragem) implementado a partir do software SmartPLS, versão 3.  

Na Tabela 4 são apresentados os valores obtidos que correspondem ao modelo 

estrutural, sem a presença da variável binária que mensura o comportamento real. Os valores 

de fator de inflação de variação (VIF) serviram para verificarmos o quanto da variância de um 

coeficiente aumenta, caso seus coeficientes estejam correlacionados. Para isso, adotamos 

VIF≥5 como sinal de multicolinearidade na amostra (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011), de 

modo que podemos dizer que nossos dados não apresentaram problemas de multicolinearidade. 

Além disso, analisamos o tamanho do efeito (f²), considerando os parâmetros propostos por 

Cohen (1988) para f²≥0.02 (pequeno); f²≥0.15 (moderado); f²≥0.35 (grande). Os nossos 

resultados mostraram tamanho do efeito (f²) pequeno para sete relações e mediano para duas.  
Tabela 4 - Modelo estrutural parcial 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Além disso, os resultados expostos na Tabela 4 confirmaram relações significativas 

(p<0.05) nas duas modelagens realizadas. Entretanto, a relação entre a variável medo de 

negligência médica (MNM) com intenção de doar (ID), assim como entre as variáveis 

convicção moral e humana (CMH) e religiosidade (R) com intenção de conversar (IC) não 

foram confirmadas (p>0.05). Por fim, verificamos que o R² ajustado representa o quanto da 

variação da variável predita é explicada pelo modelo, ajustado pelo número de preditores e de 

observações. Para isso, consideramos a margem de referência apresentada por Cohen (1988): 

R²≥2% (pequeno); R²≥13% (médio); R²≥26% (grande). Neste caso, as variáveis independentes 

que compõem a atitude para doação de órgãos (convicção moral e humana, medo de negligência 

médica e medo de mutilação do corpo) e a variável religiosidade têm relações com a intenção 

de doar (R²=0.389) e a de conversar com a família (R²=0.366). Desse modo, a modelagem entre 

as variáveis independentes e a intenção de doar explicam 38,9% do modelo, enquanto para 
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intenção de conversar explicam o modelo em 36,6%. Em seguida, verificamos o impacto dos 

efeitos mediadores (intenção de doar e de conversar com a família) no modelo.  

 

4.3.1.1 Avaliação do modelo estrutural - análise dos efeitos mediadores 
 

Em sequência, para avaliarmos a relação entre a atitude e religiosidade com 

intenção de conversar com a família é mediada pela intenção de doar, consideramos os valores 

do coeficiente estrutural, valor-t e valor-p com os valores do bootstrapping (Tabela 5).  

De acordo com os resultados, das treze hipóteses propostas para esta etapa, nove 

foram confirmadas (p<0.01). A CMH exerce relação direta com ID (β=0.422; t=8.857, p<0.01), 

bem como indireta em IC (β=0.212; t=6.686, p<0.01), entretanto, a CMH não apresentou 

relação em IC (β=0.024; t=0.528, p>0.01). Desta foram, quanto maior a CMH, maior a intenção 

de doar; além disso, a influência de CMH na IC ocorre desde que seja mediada pela ID, 

confirmando nossas hipóteses H1a e H1c, e refutando a H1b, visto que não houve relação direta 

de CMH com IC (Tabela 5).  
Tabela 5 - Análise das relações do modelo estrutural 

 
Nota 1: valor-p não significante para religiosidade -> intenção de doar -> intenção de conversar. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

O MNM tem relação direta com IC (β=0.125; t=3.039, p<0.01), mas não apresentou 

relação significativa com ID (β=-0.001; t=0.020, p>0.01); com isso, há indícios de que o MNM 

influencia apenas a intenção de conversar. O MMC confirmou relação direta com a ID (β=-

0.298; t=7.266, p<0.01), e com a IC (β=-0.171; t=4.055, p<0.01), e relação indireta com IC (β=-

0.150; t=6.535, p<0.01). Isso confirma a suposição inicial de que o medo de mutilação do corpo 

influencia negativamente a intenção de doar e de conversar com a família, o que ratifica as 

hipóteses H3a, H3b e H3c (Tabela 5). 
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No que se refere à dimensão R, foi confirmada a relação direta entre religiosidade 

e ID (β =0.118; t= 3.401, p<0.01) e a relação indireta com a IC (β =0.059; t= 3.262, p<0.01). 

Esses resultados nos são indicativos de que a religiosidade influencia a intenção de doar e a 

intenção dos jovens conversarem com seus familiares, sendo mediada pela intenção de doar 

(Tabela 5). Além disso, foi confirmada a H5 (β=0.503; t=11.619, p<0.01), o que indica que há 

relação entre intenção de doar e intenção de conversar. Com isso, conseguimos admitir nove 

das treze hipóteses atribuídas para essas relações. 

 

4.3.1.2 Avaliação do modelo estrutural - análise dos efeitos moderadores 
 

Para avaliarmos os efeitos dos moderadores na relação entre atitude e religiosidade 

e intenção de doar e de conversar com a família, adotamos a análise de multigrupo (PLS-MGA), 

na qual os dados são divididos em subamostras considerando a variável de agrupamento 

(emissor). O PLS-MGA não consegue analisar mais de dois grupos por vez (SARSTEDT; 

HENSELER; RINGLE, 2011; HENSELER; RINGLE; SARSTEDT, 2015; HENSELER; 

RINGLE; SARSTEDT, 2016), por isso, a análise multigrupo foi aplicada para estimar o efeito 

moderador com todas as possibilidades de combinações entre os grupos (religiosos, médicos; 

enfermeiros; transplantados; emissores sem identificação), para, a partir disso, apurarmos quais 

grupos confirmaram moderação.  

Na Tabela 6 são expostos os resultados das análises multigrupo. Para efeito de 

moderação, consideramos as diferenças nos coeficientes estruturais que apresentaram 

significância estatística (p<0.05). Esses resultados confirmam nossas hipóteses H7, de que há 

diferença na relação entre atitude e religiosidade com intenção de doar órgãos (ID) a depender 

do tipo de emissor, e H8 (Há diferença na relação entre atitude e religiosidade com intenção de 

conversar com a família sobre doação de órgãos (IC) a depender do tipo de emissor). 
Tabela 6 - Análise multigrupo por profissão 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com base nos resultados da análise multigrupos (Tabela 6), há moderação entre três 

relações, oscilando por grupos, sendo o grupo composto por enfermeiros e religiosos 

responsáveis por duas moderações: uma moderação na relação entre medo de negligência 
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médica e intenção de conversar (Δβ=0.379, p<0.01), e a outra moderação foi identificada entre 

as variáveis religiosidade e intenção de doar (Δβ=-0.211, p<0.05). Os grupos compostos por 

médicos e religioso moderaram a relação entre medo de negligência médica e intenção de 

conversar com a família (Δβ=0.346, p<0.01). 

Além dessas moderações, consideramos a formação de mais dois grupos: 

profissionais da área de saúde e não profissional da saúde (Tabela 7). Na relação entre esses 

dois grupos, houve moderação nas variáveis medo de negligência médica e intenção de 

conversar (Δβ=-0.205, p<0.01).  
Tabela 7 - Análise multigrupo por grupo de saúde e não-saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com isso, nesse Estágio 1 conseguimos verificar que as variáveis convicção moral 

e humana, medo de negligência médica, medo de mutilação do corpo e religiosidade atuam 

como influenciadoras das intenções de doar e de conversar com a família sobre doação de 

órgãos. Ainda nesta etapa, conseguimos comprovar que a intenção de conversar é mediada pela 

intenção de doar e que existe diferença significativa na moderação, a depender do emissor da 

mensagem. Ademais, ressaltamos a influência dos emissores na relação entre a variável medo 

de negligência médica e intenção de conversar com a família, bem como entre religiosidade e 

intenção de doar.  

No Apêndice 9 são expostas todas as demais relações que não apresentaram 

significância estatística na moderação. Em seguida, no Estágio 2, realizamos a regressão 

logística para verificar se há relação entre as intenções de doar e de conversar com a família 

sobre doação de órgãos e o comportamento real. Além disso, consideramos a influência dos 

emissores nessas relações.  

 

4.3.2 Estágio 2 - Regressão logística de intenção de doar e de conversar com a família para 
comportamento real 
 

A regressão logística binária foi aplicada para verificar se a intenção de doar e de 

conversar com a família são previsores do comportamento real (houve ou não conversa familiar 

sobre doação de órgãos). Dos 506 participantes, 284 (56,1%) conversaram com a família sobre 

doação de órgãos, enquanto 222 alegaram não ter conversado. Neste caso, a variável dependente 
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assume o valor 1 para os que conversaram e 0 para os que não conversaram com a familiar 

sobre o assunto. Os parâmetros estatísticos foram estimados pelo método de máxima 

verossimilhança e calculado por meio da linguagem R no software Rstudio. Nesta etapa, 

apresentaremos as relações entre as intenções e o comportamento real, as relações dos emissores 

como moderadores do processo e se a variável intenção de conversar atua como mediadora da 

relação entre intenção de doar e comportamento real. 

Nesta etapa, testamos quatro possibilidades de modelos para concluirmos qual deles 

apresenta melhor relação de atitude para comportamento real. Desse modo, no Modelo 1 

consideramos ID e IC como preditores do comportamento real, representado por Conversa 

familiar ~ ID+IC, Modelo 2 consideramos apenas ID como preditor do comportamento 

(Conversa família ~ ID), Modelo 3 com IC como preditor do comportamento (Conversa 

familiar ~ IC), Modelo 4 avaliamos a interação de ID e IC para o comportamento real (Conversa 

familiar ~ ID*IC). Para tomada de decisão, seguimos um conjunto de critérios adotados para 

modelos de regressão logística, conforme descrito a seguir.  

Para analisarmos se as relações entre intenção e comportamento real estão bem 

ajustadas estatisticamente, adotamos o ajuste de estimação do modelo pelas medidas estatísticas 

de ajuste geral do modelo (-2 Logarítmo de verossimilhança – -2LL), considerando que quanto 

menor o valor, melhor o seu ajuste. O valor mínimo adotado para o -2LL é zero, correspondendo 

a um ajuste perfeito (HAIR et al., 2009). A medida do Pseudo R2 de Nagelkerke (versão de Cox 

e Snell para modelos logísticos que visam a mensurar a previsão da variável dependente em 

relação às independentes, com intervalo de 0 a 1) foi implementada para representar o nível de 

explicação do modelo (NAGELKERKE et al., 1991) e o teste de Hosmer-Lemeshow 

(HOSMER JR; LEMESHOW; STURDIVANT, 2013) é mais um teste para estimar a qualidade 

de ajuste do modelo, ou seja, por meio dessas três métricas conseguimos verificar o modelo que 

explica bem o fenômeno (Tabela 8). 

Incialmente, conforme pode ser visto na Tabela 8, verificamos o menor valor de -

2LL dentre as possibilidades elencadas, sendo a melhor opção do Modelo 1 (-2LL=615.5). 

Partindo para a análise dos valores de Hosmer e Lemeshow, e considerando a hipótese nula 

(H0) de que o modelo é bem ajustado (p<0.05), concluímos que não podemos rejeitar H0, o que 

significa que todas as nossas opções de modelo possuem ajustes aceitáveis no parâmetro de 

Hosmer e Lemeshow. Em seguida, o resultado de R2 de Nagelkerke indica que também é o 

Modelo 1 que tem o melhor poder de explicação (19.2%) das variações em relação à variável 
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dependente (comportamento real). Com base nesses parâmetros, a melhor opção é a composta 

pelas duas variáveis (intenção de doar e de conversar com a família sobre o assunto). 
Tabela 8 - Ajuste geral das possibilidades de modelos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Posteriormente, obtivemos os resultados da estimativa beta (mede a previsão de 

pertinência no grupo), dos erros padrão (mede a variabilidade do coeficiente a ser obtido em 

diferentes amostras da mesma população), dos valores-z (razão entre o coeficiente e seu erro 

padrão, requerendo que seja diferente de zero) e, dos valores-p (nível de significância) para 

cada uma das variáveis. De acordo com os coeficientes estruturais, apenas o Modelo 4 não 

apresentou nível aceitável de significância estatística (p<0.01), com isso, esse modelo foi 

desconsiderado das próximas análises (Tabela 9). 
Tabela 9 - Efeitos da intenção para o comportamento real 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ainda na Tabela 9, podemos averiguar o Critério de Informação de Akaike (AIC), 

utilizado para comparar a avaliação entre modelos diferentes, para isso, quanto menor o valor 

de AIC, melhor o ajuste do modelo. Neste caso, continuamos verificando os três modelos: 

Modelo 1 (Conversa familiar ~ ID+IC; AIC=621.56); Modelo 2 (Conversa família ~ ID; 

AIC=648.32) e Modelo 3 (Conversa familiar ~ IC; AIC=627.14).  
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Com isso, o Modelo 1, composto pelas variáveis intenção de doar e intenção de 

conversar com a família sobre doação de órgãos como antecedentes da conversa familiar, 

obteve o melhor resultado de AIC (621.56). Esses resultados corroboram o modelo composto 

pelas duas variáveis mediadoras (ID e IC). Desse modo, seguimos as análises considerando o 

Modelo 1 (Conversa familiar ~ ID+IC) como melhor opção para realizarmos as iterações de 

atitude para comportamento real e com os emissores, em termos dos parâmetros adotados.  

Para interpretação dos coeficientes logísticos, também expostos na Tabela 9, 

avaliamos a direção e magnitude das relações observadas. Desse modo, os resultados 

apresentaram sinais positivos das variáveis independentes ID (β=0.192) e IC (β=0.270), ou seja, 

à medida que os valores de ID e IC aumentam em uma unidade, ampliam as chances de o 

comportamento real acontecer. Do mesmo modo, os coeficientes exponenciado (Exp(β)) 

assumiram resultados semelhantes, sendo que os valores acima de 1 indicam relação positiva, 

enquanto valores abaixo de 1, resultam em relação negativa (HAIR et al., 2009). Neste caso, os 

valores apresentaram relações positivas entre ID (β=0.192; p=0.006; Exp(β)=1.212) e IC 

(β=0.270; p=0.000; Exp(β)=1.311) e o comportamento real, ou seja, a cada unidade a mais na 

variável intenção de doar há um aumento de 21.2% (valor de Exp(β)x100) e na de intenção de 

conversar um aumento de 31.1% (valor de Exp(β)x100) em relação à possibilidade de o jovem 

conversar com a família sobre doação de órgãos (Tabela 9). Esses resultados, confirmam nossa 

Hipótese H6b (A conversa com a família sobre doação de órgãos (C) é mais influenciada pela 

intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), do que pela intenção de doar 

órgãos (ID)) (Tabela 9). 

Em seguida, procedemos com a verificação acerca da influência dos emissores nas 

variáveis ID e na IC, considerando o Modelo 1 (Conversou ~ ID+IC+Emissor). Por se tratar de 

uma relação com variável binária, conduzimos essa análise por meio de iteração com o emissor 

no modelo. Sendo assim, foi estimado o coeficiente beta, erros padrão, valor-z, valor-p, grau de 

liberdade e AIC e Exp(β). O efeito moderador foi adotado com o emissor da mensagem para 

avaliar se há moderação nas relações entre atitude e comportamento real, ou seja, para verificar 

se a presença do emissor surtiu efeito na conversa familiar sobre doação de órgãos. Para isso, 

averiguamos o nível de significância (valores-p) e impacto dessa relação (Exp(β)) (Tabela 10).  
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Tabela 10 - Efeitos dos emissores na relação de intenção no comportamento real 

 
Nota 1: *Significativo p<0.05. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

De acordo com os resultados, o modelo sem emissor, no qual desconsideramos o 

efeito moderador, demonstrou que as variáveis ID e IC aumentam as chances de conversar com 

a família em 21,2% e 31,1%, respectivamente. Observamos que a inserção dos moderadores 

religioso, médico, transplantado e sem identificação não apresentaram significância estatística 

nos modelos. Além disso, a inclusão desses moderadores resultou em um efeito muito pequeno 

nas variáveis ID e IC, considerando o Exp(β) dos emissores. De fato, o único emissor 

estatisticamente significativo foi o emissor enfermeiro (p-valor=0.047), mas ainda assim, sua 

influência em ID e IC permaneceu praticamente inalterada, em comparação com o grupo sem 

emissor (Tabela 10).  

Com isso, nesse Estágio 2 confirmamos que as variáveis ID e IC são antecessores 

do comportamento real de se conversar com a família sobre doação de órgãos. Além disso, 

admitimos que apenas o emissor enfermeiro apresentou significância estatística de moderação 

entre essas variáveis. Dito isso, a seguir, realizamos a modelagem logística considerando a 

influência dos emissores na relação entre atitude e religiosidade e comportamento real.  
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4.3.3 Estágio 3 - Regressão logística de atitude e religião para comportamento real 
 

A regressão logística binária foi aplicada para verificar se a atitude e religiosidade 

são preditores diretos do comportamento real, ou seja, essa análise nos permite verificar se os 

valores das variáveis atitudinais, de religiosidade e de intenção sofrem alterações quando 

comparada com as análises realizadas no Estágio 1 e 2.   

Inicialmente, verificamos o ajuste geral do modelo, de maneira idêntica ao do item 

4.3.2, sendo analisadas as medidas de ajuste geral do modelo (-2 Logarítmo de verossimilhança 

-2LL), os valores de Pseudo R 2 de Nagelkerke e o teste de Hosmer-Lemeshow para testar a 

qualidade de ajuste do modelo e avaliarmos se as variáveis (convicção moral e humana, medo 

de negligência médica, medo de mutilação do corpo e religiosidade) tem relação direta com o 

comportamento real. Para essa análise, também procedemos com mais de um modelo, para 

identificamos qual seria o mais adequado, sendo Modelo 1 (Conversa familiar ~ 

CMH+MNM+MMC+R), Modelo 2 (Conversa familiar ~ CMH+MNM+MMC) e Modelo 3 

(Conversa familiar ~ CMH+MMC), conforme apresentados na Tabela 11. 
Tabela 11 - Ajuste geral das possibilidades de modelos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Diante dos resultados da Tabela 11, identificamos que o Modelo 3 é o mais 

adequado, considerando os valores de 2logarítmo de verossimilhança (-2LL =656.6; 

X2=556.28), o valor-p de Hosmer e Lemeshow (X2=6.438; p-valor=0.598) e R2 de Nagelkerke 

(0.095). O Modelo 2 também apresentou ajuste suficiente, mas acreditamos que a diferença de 

mais uma variável (MNM) é muito pequena (R2 de Nagelkerke=0,01), sendo, por isso, sugerido 

o Modelo 3.  

Mesmo assim, obtivemos os resultados das estimativas, erros padrão, valor-z e 

valor-p em cada uma das variáveis, analisando as três opções de modelo, para verificar por 

esses parâmetros que o Modelo 3 é o ideal. Inicialmente, identificamos que, de acordo com os 

coeficientes, apenas duas variáveis são significativas (convicção moral e humana e medo de 

mutilação do corpo) e duas variáveis (medo de negligência médica e religiosidade) não 

apresentam significância em nenhum dos modelos propostos (Tabela 12).  



 

 

 

69  

Tabela 12 - Relações de atitude e religiosidade com comportamento real 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Desse modo e, considerando os valores do AIC e o nível de significância das 

variáveis, o Modelo 3 (Conversa familiar ~ CMH+MMC; AIC 662.63) foi o que apresentou 

melhores resultados na relação entre atitude e comportamento real. Com isso, decidimos adotar 

o Modelo 3 como o mais adequado, visto que as variáveis R e MNM não alcançaram 

significância estatística, indicando que, o modelo completo não é adequado. Ainda com base 

nos resultados da Tabela 12, podemos afirmar que a mudança de uma unidade em CMH 

aumenta as chances de conversar com a família em 33,8% (1.338-1x100), e diminui em 21,5% 

(0.795-1x100) tal chance quando há mudança de unidade em MMC. 

Sequencialmente, analisamos a influência dos emissores na relação direta entre 

atitude e comportamento real, considerando para isso, as variáveis CMH e MMC (Conversou 

~ CMH+MMC+Emissor). Desse modo, podemos verificar, pelos resultados apresentados na 

Tabela 13, que as análises relacionais não confirmaram iteração na presença dos moderadores, 

ou seja, a presença dos emissores não alterou os resultados de CMH e MMC. Além disso, os 

emissores não revelaram significância estatística. Esses achados corroboram os resultados do 

Estágio 1, no qual as mesmas variáveis não foram moderadas pelos emissores na relação entre 

atitude e intenção de doar e intenção de conversar com a família.  
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Tabela 13 - Efeitos dos emissores na relação de atitude para o comportamento real 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ainda assim, decidimos verificar outras possibilidades de relações com os 

emissores, com o objetivo de estender os resultados. Desse modo, optamos por realizar análises 

complementares que podem contribuir com o entendimento do fenômeno observado.   

Incluímos o gênero dos emissores como moderadores da relação, sendo agrupados 

dois grupos, o de emissor homem (padre, médico, enfermeiro, transplantado e emissor sem 

identificação) e o de emissora mulher (freira, médica, enfermeira, transplantada e emissora 

sem identificação). Essa relação não apresentou significância estatística (p<0,05), bem como 

não apresentou diferenças nos Exp(β) das variáveis CHM e MMC (Tabela 14). 
Tabela 14 - Efeitos do gênero dos emissores na relação de atitude para o comportamento real 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Em seguida, verificamos a relação entre os gêneros dos emissores da área de saúde, 

comparando os grupos compostos por homens (enfermeiro e médico) x mulheres 

(enfermeira e médica). Nessa relação, desconsideramos a presença dos emissores sem 

identificação e dos transplantados. Assim como no caso anterior, também não houve 

significância estatística (p<0,05), ou seja, esses emissores não apresentam efeito na conversa 

familiar sobre doação de órgãos (Tabela 15). 
Tabela 15 - Efeitos do gênero dos emissores na relação de atitude para o comportamento real 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Os resultados da relação direta entre atitude e comportamento real oferecem 

indícios de que a melhor opção de modelo é o que considera o papel desempenhado pelas 

mediadoras (ID e IC) dessa relação, visto que, sem essas variáveis, o efeito direto de atitude no 

comportamento real não é melhorado. De fato, conforme indicado no Estágio 1, o modelo com 

mediação aumenta as chances de conversar com a família com a presença de ID (21,2%) e de 

IC (31,1%), e, mesmo que sem mediação esse efeito seja de 33% para a variável CMH, em 

relação à MMC a possibilidade de conversa familiar diminui em 21,5%. Ademais, na relação 

direta não houve confirmação de efeito moderador para nenhum grupo.  

Com os procedimentos empreendidos foi possível confirmar dezesseis das vinte e 

duas relações que podem influenciar na atitude, intenção e comportamento dos jovens sobre 

doação de órgãos (Tabela 16). Como resultado final do modelo, concluímos que a análise de 

todas as etapas confirmaram as relações de atitude e religiosidade para intenção de doar e de 

conversar, assim como da intenção para comportamento real. Testamos a influência dos 

moderadores nas relações, de modo a encontrar indícios que possam contribuir com o aumento 

da conversa familiar sobre doação de órgãos e, consequentemente, aumentar o número de 

doadores. Além disso, evidenciamos a importância dos profissionais de saúde como emissor da 

mensagem favorável à doação de órgãos.  
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Tabela 16 - Resultados das Hipóteses do Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o 
Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos 

Variável Hipótese Localização Resultado 

Convicção 
moral e 
humana 

H1a: A convicção moral e humana (CMH) influencia 
positivamente a intenção de doar (ID) Tabela 5  Confirmada 

H1b: A convicção moral e humana (CMH) influencia 
positivamente a intenção de conversar com a família 
sobre doação de órgãos (IC) 

Tabela 5 Refutada 

H1c: A convicção moral e humana (CMH) influencia 
positivamente a intenção de conversar com a família 
sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito 
mediado pela intenção de doar órgãos (ID).  

Tabela 5 Confirmada 

H1d: A convicção moral e humana (CMH) influencia 
positivamente a conversa família sobre doação de 
órgãos (C) 

Tabela 12 Confirmada 

Medo de 
negligência 

médica 

H2a: O medo de negligência médica (MNM) 
influencia negativamente a intenção de doar (ID) Tabela 5 Refutada 

H2b: O medo de negligência médica (MNM) 
influencia negativamente a intenção de conversar 
com a família sobre doação de órgãos (IC) 

Tabela 5 Confirmada 

H2c: Medo de negligência médica (MNM) influencia 
negativamente a intenção de conversar com a família 
sobre doação de órgãos (IC), sendo esse efeito 
mediado pela intenção de doar órgãos (ID). 

Tabela 5 Refutada 

H2d: O medo de negligência médica (MNM) 
influencia negativamente a conversa família sobre 
doação de órgãos (C) 

Tabela 12 Refutada 

Medo de 
mutilação 
do corpo 

H3a: O medo de mutilação do corpo (MMC) 
influencia negativamente a intenção de doar (ID) Tabela 5 Confirmada 

H3b: O medo de mutilação do corpo (MMC) 
influencia negativamente a intenção de conversar 
com a família sobre doação de órgãos (IC) 

Tabela 5 Confirmada 

H3c: O medo de mutilação do corpo (MMC) 
influencia negativamente a intenção de conversar 
com a família sobre doação de órgãos (IC), sendo esse 
efeito mediado pela intenção de doar órgãos (ID). 

Tabela 5 Confirmada 

H3d: O medo de mutilação do corpo (MMC) 
influencia positivamente a conversa família sobre 
doação de órgãos (C) 

Tabela 12 Confirmada 

Religiosidad
e 

H4a: A religiosidade (R) influencia positivamente a 
intenção de doar (ID) Tabela 5 Confirmada 

H4b: A religiosidade (R) influencia positivamente a 
intenção de conversar com a família sobre doação de 
órgãos (IC) 

Tabela 5 Refutada 
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H4c: Quanto maior a religiosidade (R) maior a 
intenção de conversar com a família sobre doação de 
órgãos (IC), sendo esse efeito mediado pela intenção 
de doar órgãos (ID). 

Tabela 5 Confirmada 

H4d: A religiosidade (R) influencia positivamente a 
conversa família sobre doação de órgãos (C) Tabela 12 Refutada 

Intenção de 
doar  

H5a: A intenção de doar órgãos (ID) influencia 
positivamente a intenção de conversar com a família 
sobre doação de órgãos (IC). 

Tabela 5 Confirmada 

H5b: A intenção de doar (ID) influencia 
positivamente a conversa familiar sobre doação de 
órgãos (C). 

Tabela 9 Confirmada 

Intenção de 
conversar 

H6a: A intenção de conversar (IC) influencia 
positivamente a conversa familiar sobre doação de 
órgãos (C). 

Tabela 9 Confirmada 

H6b: A conversa com a família sobre doação de 
órgãos (C) é mais influenciada pela intenção de 
conversar com a família sobre doação de órgãos (IC), 
do que pela intenção de doar órgãos (ID). 

Tabela 9 Confirmada 

Emissores 

H7: Há diferença na relação de atitude e religiosidade 
com intenção de doar órgãos (ID) a depender do tipo 
de emissor. 

Tabela 6 Confirmada 

H8: Há diferença na relação entre atitude e 
religiosidade com de conversar com a família sobre 
doação de órgãos (IC) a depender do tipo de emissor. 

Tabela 6 Confirmada 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A seguir, apresentamos a discussão dos resultados encontrados nas etapas 

empreendidas, considerando a análise por estágio, uma análise geral e a apresentação final do 

Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens 

Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos, composto apenas por variáveis que 

influenciaram no comportamento dos jovens a conversarem com seus familiares sobre doação 

de órgãos. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Mediante os resultados alcançados, discutimos quais variáveis podem ser 

consideradas como mais preponderantes na conversa familiar sobre doação de órgãos. Como 

expomos anteriormente, consideramos a atitude em relação à doação de órgãos e a religiosidade 

como antecessores da intenção de doar e de conversar com a família sobre o assunto, e essas 
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como mediadoras da conversa em si. Para avaliarmos essas relações, empreendemos 

procedimentos analíticos distintos em três estágios, que nos possibilitaram resultados com base 

nos quais discutimos o objetivo dessa pesquisa.  

Conforme apresentado no Estágio 1 (relações entre atitude e religiosidade e 

intenção de doar e de conversar com a família), os resultados do modelo estrutural confirmaram 

nove das treze hipóteses e refutaram quatro que relacionavam atitude e religiosidade com 

intenção de doar e de conversar com a família, com poder de explicação de 38,9% (intenção de 

doar) e 36,6% (intenção de conversar). A atitude para doação de órgãos relativa às variáveis 

CMH (convicção moral e humana), MNM (medo de negligência médica) e MMC (medo de 

mutilação do corpo) apresentou que as variáveis CMH e MMC foram os principais motivos 

associados à intenção de doar, enquanto as variáveis MMC e MNM estiveram associadas à 

intenção de conversar com a família sobre doação de órgãos. Esses resultados são consistentes 

com pesquisas anteriores sobre convicção moral e humana (CANTWELL; CLIFFORD, 2000; 

SKITKA; BAUMAN; SARGIS, 2005; YAZICI SAYIN, 2016), medo de negligência médica 

(SIMINOFF et al., 2001; MORGAN; MILLER, 2002; RILEY et al., 2019) e sobre medo de 

mutilação do corpo (VERBLE; WORTH, 1999; RÍOS et al., 2017; ARISAL; ATALAR, 2019). 

A variável religiosidade confirmou relação direta com intenção de doar. Esses 

resultados ratificaram os estudos anteriores sobre a influência da religião na intenção de se 

tornar um doador de órgãos (HORTON; HORTON, 1991; MOHAN; ASWATHY, 2019; 

ARISAL; ATALAR, 2019). Por outro lado, a religiosidade não confirmou relação com a 

intenção de conversar sobre o assunto com a família, sendo essa confirmada apenas quando 

mediada pela intenção de doar. Acreditamos que esse fato aconteça, possivelmente, por algum 

receio de como os familiares reagiriam a essa conversa, o que é condizente com o que nos foi 

apresentado na fase exploratória (Quadro 1 - Tópico sobre conversa familiar) e com a literatura 

(RÍOS et al., 2017; MOHAN, ASWATHY, 2019). Ademais, é possível que os jovens percebam 

a doação como esse dever de ajudar o próximo, independente da religiosidade de cada um, por 

uma perspectiva moral e humana e não religiosa. 

Ainda com base no Estágio 1, confirmamos que o emissor pode ser considerado um 

moderador na relação entre atitude e intenção de doar e de conversar com a família. Destacamos 

que as variáveis medo de negligência médica e intenção de conversar foram moderadas entre 

os grupos de enfermeiro e religioso, bem como entre médico e religioso. Além disso, 

constatamos moderação na relação entre religiosidade e intenção de doar para os grupos 

compostos por enfermeiros e religiosos. Por fim, identificamos que os profissionais da área de 
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saúde são mais predispostos a influenciar a relação entre medo de negligência médica e intenção 

de conversar com a família sobre doação de órgãos. Esses resultados nos dão indícios que o 

emissor enfermeiro e o médico influenciam na relação entre medo de negligência médica e 

intenção de conversar, enquanto o emissor religioso influencia quando se trata de religiosidade 

na intenção de doar.   

Desta forma, considerando esses resultados e o papel desempenhado pelos 

emissores das campanhas para doação de órgãos, verificamos que esses achados contribuem 

com campanhas que tem o objetivo de aumentar a intenção de doar e de conversar com a família 

sobre o assunto. Para isso, sugerimos que tratem de abordar informações que esclareçam a 

seriedade do processo de doação de órgãos, visando a diminuir o medo em relação à negligência 

médica. Além disso, os resultados apontam para três moderadores (enfermeiro, médico e 

religioso) como os principais emissores que podem colaborar com campanhas que tenham o 

objetivo aumentar a intenção dos jovens a doarem e conversarem sobre o assunto com seus 

familiares.  

A moderação  com o grupo de médicos pode ser motivada pelo fato de que existe a 

ideia desse profissional ser uma pessoa mais racional, podendo ter uma relação com o corpo 

menos humanizada, fazendo com que a desconfiança nos médicos permaneça recorrente nas 

pesquisas sobre doação de órgãos (SHEPHERD; O’CARROLL, 2014; MOHAN; ASWATHY, 

2019). No que se refere aos enfermeiros, provavelmente esses resultados estejam associados ao 

fato de que a sociedade brasileira considera a enfermagem como profissão de apoio às 

atividades médicas (PAI; SCHRANK; PEDRO, 2006).  

No que se refere ao papel do emissor religioso, Randhawa e Neuberger (2016) 

identificaram que eles podem contribuir abrindo espaço nos templos para discutir regularmente 

o papel e importância da doação de órgãos em toda sociedade. Além disso, nossos resultados 

são consistentes com pesquisas anteriores sobre o papel de líderes religiosos com discurso 

favorável à doação de órgãos (ANIL; KILIC; ICLI, 2016, MOHAN; ASWATHY, 2019), assim 

como existe convergência com os achados da fase exploratória (Quadro 1 - Tópico 

religiosidade).  

No Estágio 2, no qual averiguamos a relação entre intenção de doar e de conversar 

com a família e comportamento real, identificamos que o modelo (Conversou ~ ID+IC) se 

ajusta bem aos parâmetros adotados, corroborando a sugestão inicial de que a variável IC é 

mediadora da relação entre intenção de doar e comportamento real. De acordo com os 

resultados, o único emissor que demonstrou significância estatística foi o de enfermeiro (p-
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valor=0.047), mas a influência desse emissor surtiu pouco efeito nas variáveis ID e IC, em 

comparação com o grupo sem emissor. De toda forma, esse achado sinaliza que, a depender do 

emissor, este pode causar efeito moderador na relação de intenção e comportamento real. 

No Estágio 3, verificamos a relação entre atitude e religiosidade e comportamento 

real, avaliamos se os valores sofrem alteração na ausência das variáveis mediadoras ID e IC. 

Com os resultados, identificamos que o modelo (Conversou ~ CMH+MNM+MMC) apresentou 

boa adequação de ajuste, mas a variável MNM não apresentou efeito significativa (p<0.05) com 

a presença de nenhum dos emissores na relação. Além disso, o efeito da CMH e MMC 

aumentou em 33,8% e diminuiu em 21.5%, respectivamente, as chances de conversa. Porém, 

ao consideramos as variáveis mediadoras, temos um aumento nas chances de conversar com a 

família em 21,2% (ID) e 31,1% (IC). Esses resultados indicam que é possível consideramos o 

modelo com a variáveis mediadoras da relação entre atitude e comportamento real.  

Com base nessas evidências, concluímos que as variáveis convicção moral e 

humana, medo de negligência médica, medo de mutilação do corpo e religiosidade são 

apresentadas como influenciadoras da relação entre atitude e intenção (Estágio 1), entretanto, 

na relação direta de atitude para comportamento real apenas as variáveis convicção moral e 

humana e medo de mutilação do corpo foram identificadas (Estágio 3). Desse modo, os 

resultados indicam que as campanhas para mudança de comportamento dos jovens devem se 

basear em mensagens que valorizem aspectos positivos como convicção moral e humana, e 

diminuam aspectos negativos como medo de mutilação do corpo.  

Acreditamos que a convicção moral e humana tenha uma relação direta com o 

comportamento real, por se tratar de uma característica mais intrínseca ao indivíduo. Conforme 

apontam Skitka e Mullen (2002), essa convicção é aceita como verdade absoluta pelo indivíduo 

e suas decisões são tomadas independentes de estímulos, mas baseada exclusivamente naquilo 

que eles consideram como correto a ser feito. Esses achados corroboram a fase exploratória da 

pesquisa (Quadro 1 - Tópico convicção moral e humana). A relação direta entre o medo de 

mutilação do corpo e o comportamento real, todavia, sinaliza uma influência negativa que, por 

ser essa relação também mediada pelas variáveis as intenções de doar e de conversar, deve ser 

minimizada pelo uso da moderação dos emissores enfermeiros, os quais influenciam a relação 

entre intenção de doar e de conversar e comportamento real. Isso significa que, mesmo que tal 

atitude impacte diretamente os jovens na conversa familiar, quando relacionada com o aumento 

de uma intenção positiva, o medo de mutilação do corpo pode ser uma variável que diminui sua 

influência negativa no comportamento real. 
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Um outro apontamento dos nossos resultados é em relação ao emissor da 

mensagem. Na relação entre atitude e intenção, verificamos que os grupos de enfermeiros, 

médicos e religiosos influenciam na intenção de doar e de conversar com a família, entretanto, 

quando observamos a relação entre intenção e comportamento real, o enfermeiro foi o único 

emissor que apresentou significância estatística (p<0.05). Com isso, mais uma contribuição do 

nosso estudo se pauta na identificação do emissor enfermeiro como o mais adequado para 

comunicar aos jovens sobre a importância de doar e de conversar com a família sobre doação 

de órgãos, influenciando seu comportamento real (conversar com a família sobre doação de 

órgãos), com base nas atitudes de convicção moral e humana e medo de mutilação do corpo. 

Fundamentados nessas evidências, apresentamos indicações de que as variáveis 

convicção moral e humana, medo de mutilação do corpo e religiosidade influenciam na intenção 

de doar, enquanto o medo de mutilação do corpo e de negligência médica influenciam na 

intenção de conversar com a família. Além disso, nossos resultados ratificaram o emissor 

enfermeiro como moderador na relação entre atitude e intenção de conversar com a familiar, 

assim como entre intenção e comportamento real, o que responde ao nosso objetivo de pesquisa.  

Possivelmente esses resultados estejam associados ao fato de que a sociedade 

brasileira admira esses profissionais no desempenho de suas atividades (PAI; SCHRANK; 

PEDRO, 2006). Essa admiração pelos enfermeiros tem sido mensurada pelos americanos, onde 

a enfermagem é classificada como a profissão mais ética e honesta de 1999 até 2018, com 

exceção do ano de 2001, quando os bombeiros assumiram a lista após o ataque de 11 de 

setembro no Estados Unidos. Os enfermeiros alcançaram 84% (padrões considerados como 

“muito alto” ou “alto”), à frente dos médicos (67%) e farmacêuticos (66%) (GALLUP, 2018). 

Desse modo, os enfermeiros precisam ser agentes participativos no 

desenvolvimento e implementação de políticas de saúde que atendam as reais necessidades dos 

pacientes, familiares e a sociedade como um todo (INTERNATIONAL COUNCIL OF 

NURSES, 2019). O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) aderiu a campanha Nursing Now proposta pela ONU com o lema 

“Onde há vida, há enfermagem”, visando melhorar a saúde da sociedade por meio da educação 

e desenvolvimento dos profissionais da enfermagem. No lançamento da campanha, Carissa 

Etienne, representante da ONU, alertou que, no Brasil, há necessidades de transformações nos 

sistemas de saúde e os enfermeiros são a chave para alcançarmos a saúde universal (ONU, 

2019).  
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Desse modo, defendemos o desenvolvimento de campanhas de conscientização 

pública sobre doação de órgãos com emissor enfermeiro e, principalmente, da importância de 

deixar evidente o interesse em relação à doação, visto que com isso, acreditamos em uma 

melhora significativa no número de doadores de órgãos. Diante de todos os métodos e 

procedimento empreendidos para analisarmos o modelo proposto (Figura 1) e, mediante 

análises e resultados encontrados, o nosso modelo foi reestruturado com as relações que 

confirmaram causar influência na atitude e no comportamento, bem como deixamos 

evidenciado em quais relações o emissor atuou como moderador (Figura 3). 
 Figura 3 - Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam o Comportamento dos Jovens 
Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos 

 
Fonte: Elaboração própria (2020).  

 

Conforme apresentado na Figura 3, o modelo final apresentou relações 

significativas, diretas e indiretas, além de efeitos de mediação e moderação entre atitude, 

intenção e comportamento. As relações diretas ocorrem entre as variáveis atitudinais R, CMH 
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e MMC e a mediadora ID, e entre as variáveis atitudinais MMC e MNM e a mediadora IC. 

Também evidenciamos relações diretas entre ID e IC, bem como entre ID e IC e comportamento 

real. Além disso, diagnosticamos a relação direta entre as variáveis atitudinais CMH e MMC e 

comportamento real com as entre CMH e MMC. No que diz respeito a relações indiretas 

identificamos que as variáveis CMH e IC são mediadas por ID; que MMC e IC são mediadas 

por ID e que R e IC são mediadas por ID.  

Ademais, confirmamos o efeito moderador do emissor enfermeiro e médico na 

relação direta entre MNM e IC, e do emissor religioso na relação direta entre CMH e ID. Por 

fim, confirmamos que o único emissor que modera a relação entre atitude e comportamento 

real, considerando também os fatores moderadores é o emissor enfermeiro. 

Mesmo realizando a análise em estágios, ainda assim, acreditamos que o modelo 

pode ser analisado em conjunto, partindo da premissa de que a consistência entre atitude e 

comportamento é definida em termos de predição do comportamento, sendo mensurados, 

separadamente, a atitude e o comportamento, para em seguida se verificar a associação entre 

ambos (FABRIGAR, MACDONALD, WEGENER, 2005). Essas etapas foram realizadas 

separadamente e apresentaram consistência entre si, demonstrando que as atitudes e as crenças 

formam a intenção que é considerada a antecedente imediata do comportamento (MORAES; 

GALLANI; MENEGHIN, 2006; PELTIER et al., 2012). 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 
 

Neste estudo apresentamos os principais preditores que influenciam o 

comportamento em relação à doação de órgãos, com base em atitudes (convicção moral e 

humana, medo de negligência média e medo de mutilação do corpo) e religiosidade. Adotamos 

como mediadores dessa relação a intenção de doar e de conversar com a família sobre doação 

de órgãos, e, além disso, consideramos o papel moderador desempenhado por cinco grupos 

emissores em campanhas para doação de órgãos. 

Com base nos resultados do Modelo de Antecedentes e Emissores que Influenciam 

o Comportamento dos Jovens Conversarem com a Família sobre Doação de Órgãos, foi possível 

apresentarmos as variáveis atitudinais que influenciam a conversa familiar (convicção moral e 

humana e medo mutilação do corpo), comprovamos a importância da intenção (intenção de 

doar e de conversar com a família) como variável mediadora, além de identificarmos o 

enfermeiro como o principal emissor que influencia na relação entre atitude e comportamento 

real. Desse modo, respondemos à pergunta de pesquisa “Quais fatores atitudinais podem 

influenciar no comportamento de conversar com a família sobre doação de órgãos, mediados 

pelas intenções de doar e de conversar com a família e moderados por emissores de 

mensagem?”. Além disso, analisamos as relações entre atitude, intenção e o comportamento 

dos jovens em conversar com seus familiares sobre doação de órgãos.   

De modo agregado, o modelo proposto comprovou as variáveis influenciadoras da 

relação entre atitude, intenção e comportamento real. Além disso, confirmamos que as 

mensagens favoráveis à doação de órgãos podem ser emitidas, por exemplo, por emissores 

enfermeiro, médico ou religioso para influenciar na relação entre atitude e intenção. Entretanto, 

para que a mensagem influencie o comportamento real, sugerimos que seja o profissional da 

enfermagem, visto que ele demonstrou ser importante para influenciar toda a relação, além de 

poder esclarecer medos relacionados à negligência médica. Ademais, a mensagem precisa fazer 

associação com as convicções morais e humanas dos jovens, ao mesmo tempo em que aborda 

a seriedade do processo de doação e a preservação da dignidade humana, visando a diminuir os 

medos associados à doação de órgãos. 

Esses resultados apoiam a proposição de que, a depender do emissor, os jovens 

apresentariam comportamentos diferentes no que se refere à intenção de doar e de conversar, 

inclusive no comportamento real, corroborando a literatura da influência dos emissores 

(PRIESTER; PETTY, 1995; HOWES; SALLOT, 2013; SPENCE et al. 2013; EMMADI, 2017; 
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MILLER; CURRIE; O'CARROLL, 2019). Além disso, nossos resultados dão apoio às 

pesquisas sobre a relação entre atitude, intenção e comportamento (FISHBEIN; AJZEN, 2011). 

Com alcance desses objetivos pretendemos contribuir com pesquisadores da área 

de saúde e de marketing no desenvolvimento de campanhas direcionadas para a importância da 

conversa família sobre doação de órgãos. Com isso, acreditamos que novas pesquisas na 

temática de doação possam se basear nesses resultados, expandindo-os para o contexto da 

doação de sangue e medula, por exemplo. Ademais, nosso estudo contribui com pesquisas que 

se propõem a avaliar o comportamento do indivíduo com base em fatores atitudinais, 

intencionais e volicionais, considerando o papel do emissor da campanha, o que acreditamos 

ser inovador na esfera teórica e prática de doação de órgãos.  

Desta maneira, entendemos que a presente pesquisa agregue academicamente à 

literatura de marketing, principalmente no que se refere à TCR, ao proporcionar um 

alinhamento entre as áreas de marketing e saúde em prol do bem-estar social, mediante ações 

voltadas para a doação de órgãos. As contribuições acadêmicas estão diretamente associadas às 

contribuições práticas, isso porque, a análise dos fatores atitudinais e volicionais de influência 

sobre o comportamento de possíveis doadores de órgãos oferece conhecimento para o 

desenvolvimento de campanhas eficazes para doação de órgãos, aumentando a sobrevida dos 

pacientes que tem nesse ato a única medida terapêutica para o tratamento de doenças.  

A perspectiva da TCR, além do rigor acadêmico, exige disseminar os resultados de 

modo claro e atraente para as partes interessadas além da academia (por exemplo, órgãos 

governamentais), bem como promover debates que contribuam com o desenvolvimento de 

políticas públicas e práticas profissionais que impactem positivamente a vida dos indivíduos 

(MICK, 2012; ÖZÇAĞLAR-TOULOUSE; BURROUGHS, 2014). Desta forma, a TCR tem a 

responsabilidade não apenas de apresentar meios para o alcance da transformação social, mas 

também de contribuir com a perspectiva do indivíduo, de empresas, entidades governamentais 

e não-governamentais (DAVIS; OZANNE, 2019).  

Nessa perspectiva, é necessário repensar o desenvolvimento de materiais voltados 

para orientar o público jovem quanto à saúde pública, com conteúdo, estrutura e mensagens que 

aumentem a convicção moral e humana, ao mesmo tempo que desmitifiquem os medos 

associados a tal comportamento. Além disso, defendemos que o assunto seja trabalhado com 

engajamento de todas as comunidades, em casa, nas escolas, no trabalho e nos templos, abrindo 

espaço para discutir regularmente o papel e importância do assunto, por meio da promoção de 

campanhas para doação de órgãos com a participação de enfermeiros, visto que esse emissor 



 

 

 

82 

 

pode aumentar a intenção bem como o comportamento de conversa familiar sobre o assunto, o 

que, por sua vez, melhora as taxas de captação de órgãos. 

Por fim, com esses resultados contribuiremos com a expansão e aplicação desses 

achados no desenvolvimento de campanhas e de outros estudos sobre doação de órgãos a serem 

desenvolvidos pelos profissionais da área de saúde de modo geral, e, em particular, dos 

pesquisadores da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), do Grupo de 

Estudos em Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Universidade Federal de São 

Paulo e com a Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo que contribuíram para a realização dessa pesquisa e 

têm buscado solução para o problema da doação de órgãos, tanto na esfera do estado de São 

Paulo, como na realidade brasileira.  

 

5.1 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 
 

No que diz respeito aos obstáculos que limitaram a realização da pesquisa, 

inicialmente, encontramos dificuldades para que as pessoas apresentassem interesse em 

participar das entrevistas, devido ao assunto ser doação de órgãos. 

Na fase de coleta da amostra quantitativa também nos deparamos algumas 

limitações. Como a coleta foi presencial, tivemos muitas recusas porque as pessoas precisavam 

assistir a um vídeo antes de responder ao questionário. Posteriormente, a dificuldade foi na 

segunda etapa da coleta de dados quantitativos, pois esta deveria ser feita por e-mail ou contato 

telefônico. Todavia, muitos dos jovens não utilizavam frequentemente e-mail ou tinham receio 

de divulgar o seu contato telefônico. Desse modo, de uma amostra inicial de 1700 respondentes, 

na segunda etapa da pesquisa só conseguimos acessar 506 pelos entraves enfrentados no 

processo de coleta de dados. 

Outra limitação foi referente aos métodos, pois, como a variável resposta do modelo 

sugerido era composta por um item binário (conversou ou não com a família), tivemos 

dificuldades para analisar o modelo completo, visto que não encontramos técnicas estatísticas 

que viabilizassem esse tipo de análise, fazendo com que tivéssemos que utilizar um 

procedimento com diferentes estágios.  

Diante disso, sugerimos que pesquisas futuras realizem esse estudo com maior 

diversidade de participantes, inclusive com outras faixas etárias, podendo ser por aplicação 

online, bem como realizar a segunda coleta de dados por redes sociais. Sugerimos colocar 
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escalas que mensurem o nível de conhecimento dos participantes em relação à doação de 

órgãos. Outra possibilidade de estudo é realizar entrevistas em dois momentos, com pais e 

filhos, para verificar se eles convergem em atitude, intenção e comportamento para a doação de 

órgãos. Além disso, estudos futuros podem analisar se as variáveis demográficas atuam como 

mediadoras ou moderadoras da relação entre atitude e comportamento para doação de órgãos. 
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Considerações éticas  

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (Aditivo 19/2018). Além disso, temos 

a permissão escrita autorizando a utilização dos instrumentos de pesquisa de Kent e Owens 

(1995) (disponibilizaram a versão original de Parisi e Katz (1986) e a versão modificada por 

eles - que tem sido amplamente replicada em diversos países) e da escala de Religiosidade de 

(VITELL; SINGH, PAOLILLO, 2007).  

Vale ressaltar que: "As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações 

expressas neste material são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a 

visão da FAPESP”. Este projeto foi desenvolvido com o apoio da FAPESP (Nº 2017/19822-1). 
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Apêndice 1 - Roteiro para entrevistas com o público geral 
 

Roteiro para entrevistas para doação de órgãos com o público geral 
 
 

1) Me conte um pouco do que você entende sobre doação de órgãos. (caso não entenda 
nada, pular para a 5) 

2) Como você ficou sabendo sobre doação de órgãos? 
3) Você sabe como ocorre o processo para ser doador? 
4) Fale um pouco da importância da doação para você. E para sua família?  
5) Você conhece alguém que conversou sobre doação de órgãos com a família? 
6) E você? Já conversou sobre doação com sua família? (Caso seja sim, pular a 8) 
7) Por qual motivo você nunca conversou sobre doação com sua família?   
8) Por que você acha que as pessoas não conversam sobre doação de órgãos em suas 

famílias?  
9) Você já conversou com seus amigos sobre doação? Eles são favoráveis?  
10) Sabe dizer se seus amigos avisaram para suas famílias se querem ser ou não doadores? 

(Caso seja sim, pular para a 12) 
11) O que você percebe como sendo a causa principal de não conversarem sobre o 

assunto? 
12) Você confia no sistema único de saúde? 
13) Você tem alguma religião? Sabe o posicionamento dela quanto a doação? 
14) Você poderia sugerir algum amigo seu para participar dessa entrevista? 

 
Idade: 
Cidade: 
Escolaridade: 
Tempo de entrevista:
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Apêndice 2 - Roteiro para entrevistas com transplantados 
 
 

Roteiro para entrevistas para doação de órgãos com transplantados 
 

Nome: 
Idade: 
Cidade:  
Transplantado 
Família de doador 
Sociedade “leiga” 
 

1) Me conte um pouco do que você entende sobre doação de órgãos.  
2) Como você ficou sabendo sobre doação de órgãos? 
3) Fale um pouco da importância da doação para você. E para sua família?  
4) Você já tinha falado com sua família sobre doação de órgãos?  
5) Você conhece alguém que conversou sobre doação de órgãos com a família? 
6) Por que você acha que as pessoas não conversam sobre doação de órgãos em suas 

famílias?  
7) Você já conversou com seus amigos sobre doação? Eles são favoráveis?  
8) Seus amigos já falaram para a família deles se são a favor ou não da doação de 

órgãos?  
9) O que você percebe como sendo a causa principal de não conversarem sobre o 

assunto? 
10) Você confia no sistema único de saúde? 
11) Você tem alguma religião? Sabe o posicionamento dela quanto a doação? 
12) Você poderia sugerir algum amigo seu para participar dessa entrevista? 

Escolaridade: 
Tempo de entrevista:
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Apêndice 3 - Termo de Consentimento para as Entrevistas 
 
Prezado(a) Sr.(a), 
Meu nome é Severino Domingos da Silva Júnior, sou aluno de doutorado da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e 
estou realizando uma pesquisa sobre Doação de Órgãos.  
Antes de começarmos, gostaria de garantir-lhe que: 

• Sua participação é voluntária; 
• Você pode se recusar a responder qualquer pergunta; 
• Você pode encerrar a entrevista a qualquer momento; 
• Partes da entrevista podem ser usadas para a divulgação deste trabalho, mas você não será 

identificado(a). 

(   ) autorizo a gravação do áudio da entrevista 
(   ) não autorizo a gravação do áudio da entrevista 
Se você tiver alguma pergunta poderá entrar em contato comigo pelo telefone (11)98153-
7545 ou e-mail juniordomingos.sdsj@gmail.com. A professora Tânia Veludo é orientadora 
deste projeto e pode ser contatado por meio do e-mail tania.veludo@fgv.br . 
Agradeço sua disposição em participar. 
 
_______________________________________________________    
Assinatura       
Nome:__________________________________________________  
   
RG:_____________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________    
Severino Domingos da Silva Júnior    
RG:2700103 
 
São Paulo, XX de novembro/dezembro de 2016.
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Apêndice 4 – Validação da Escala de Atitude para Doação de Órgãos no Brasil 
 
Prezado (a), 
Para participar do sorteio dos R$300,00 reais, você precisa responder a pesquisa sobre Doação 
de Órgãos em parceria com a Fundação Getulio Vargas. Você levará aproximadamente 15 
minutos para responder. 
 
Lembre-se que: 
• Não há respostas certas ou erradas; 
• As respostas serão confidenciais; 
• Em nenhum momento o seu nome será divulgado; 
• Sua participação é voluntária, ou seja, você pode recursar-se a responder ou desistir de 
participar a qualquer momento. 
Destacamos que será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade dos dados obtidos, 
que serão avaliados de forma agregada e não individual. 
Qualquer dúvida você poderá entrar em contato com os pesquisadores através dos e-
mails juniordomingos.sdsj@gmail.com e tania.veludo@fgv.br  
Muito obrigado pela colaboração! 
 
 
A seguir, apresentamos uma série de afirmações relacionadas à sua motivação quanto a doação 
de órgãos. Solicitamos que seja apontado o quanto você DISCORDA ou CONCORDA com 
cada uma delas. 
 
1. Qual seu sexo?  
a) [   ] Masculino b) [   ] Feminino 

 
2. Qual sua idade? _______ 
 
3. Em qual estado você reside? ____________ 
 
3. Qual o seu estado civil? 
a) [   ] Casado(a) c) [   ] União estável  

b) [   ] Separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a) 
c) [   ] Solteiro (a) 

d) [   ] Viúvo (a) 

 
4. Qual sua religião?    
a) [   ] Agnóstico  
b) [   ]Ateu  
c) [   ]Budismo 
d)[   ] Candomblé  
e)[   ]Católica Apostólica Romana 
f) [   ] Espírita kardecista 
g) [   ] Evangélico de missa () 
h) [   ] Evangélicos de origem pentecostal 
i) [   ] Hinduísmo  
j) [   ] Islamismo 
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l) [   ] Judaísmo 
m) [  ] Novas religiões orientais 
n) [   ] Outra religião 
o) [  ] Sem religião 
p) [  ] Testemunha de Jeová 
q) [  ] Tradições indígenas 
r) [  ] Umbanda 
 

5. Qual a sua renda familiar mensal?  
a)[   ] Até R$ 700,00 reais   
b)[   ] De R$ 700,01 a R$ 1.600,00 reais 
c)[   ] De R$ 1.600,01 a R$ 2.700,00 reais 
d)[  ] De R$ 2.700,01 a R$ 4.800,00 reais 

e) 
f) 
g) 

[   ] De R$ 4.800,01 a R$ 9.200,00 reais 
[   ] De R$ 9.200,01 a R$ 21.000,00 reais 
[   ] Acima de R$ 21. 000,00 reais 
 

6. Qual seu grau de escolaridade? (considere os níveis completo ou incompleto para responder). 
 a) [   ] Ensino fundamental (1º grau). c) [   ] Ensino superior  

 b) [   ] Ensino médio (2º grau). d) [   ] Pós-graduação. 
 
7. Você é a favor da doação de órgãos?  
a) [   ] Sim b) [   ] Não 

 
8. Você sabe como funciona o processo de doação de órgãos? 
a) [   ] Sim b) [   ] Não 

 
9. Você já conversou sobre doação de órgãos com sua família? 
a) [   ] Sim b)    [   ] Não 
 
 

10. Qual dessas pessoas você acredita que poderia influenciar sua decisão de doar órgãos?  
a) [   ] Um religioso   d) [   ] Membro da família de um  

doador 
b) [   ] Profissional da área de saúde 
c) [   ] Transplantado 

e) [   ] Nenhum deles 

 
 

  
 
 
 
 

Afirmação 
 
A seguir, temos uma série de afirmações para as quais pedimos que 
seja assinalado o quanto você CONCORDA ou DISCORDA com 
cada uma delas. Na escala, 1 indica discordância total, 6 
concordâncias total, e os demais valores indicam níveis 
intermediários de concordância. 

Escala de Concordância 
Discordo totalmente 1 
Discordo 2 
Discordo um pouco 3 
Concordo um pouco 4 
Concordo 5 
Concordo totalmente 6 

1) A doação de órgãos é um ato heroico. 1 2 3 4 5 6 
2) Informar aos meus familiares que gostaria de ser um doador de 

órgãos, após a morte, é um ato de generosidade. 1 2 3 4 5 6 
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3) Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após a morte, 
estou dando a algumas pessoas a esperança de sobreviver. 1 2 3 4 5 6 

4) Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me faz pensar 
na importância de doar órgãos. 1 2 3 4 5 6 

5) A doação de órgãos pode oferecer a alguém uma maior chance 
de cura. 1 2 3 4 5 6 

6) A ideia de doar órgãos, quando eu morrer, faz com que eu me 
sinta bem. 1 2 3 4 5 6 

7) Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um destino 
benéfico à algumas partes do meu corpo. 1 2 3 4 5 6 

8) A pessoa que oferece uma parte de seu corpo para transplante 
está dando um presente valioso. 1 2 3 4 5 6 

9) A vida é muito valiosa para ser interrompida por causa de um rim 
ou coração ruim, principalmente quando a doação de órgãos pode 
ajudar a resolver o problema. 

1 2 3 4 5 6 

10) Ao doar órgãos, após a morte, a pessoa se torna um bom exemplo 
para os outros. 1 2 3 4 5 6 

11) Doadores de órgãos são pessoas especiais. 1 2 3 4 5 6 

12) Doar uma parte do meu corpo permitiria que uma parte de mim 
continuasse viva após a minha morte. 1 2 3 4 5 6 

13) As pessoas têm responsabilidade moral de doar partes de seu 
corpo para quem precisa. 1 2 3 4 5 6 

14) Doar órgãos, depois da morte, é um ato de caridade. 1 2 3 4 5 6 
15) A doação de órgãos proporciona uma morte com mais 

significado e valor. 1 2 3 4 5 6 

16) Membros da minha família seriam contra a minha intenção de 
doar órgãos. 1 2 3 4 5 6 

17) Declarar a intenção de doar órgãos faz com que uma pessoa seja 
mais admirada pela família e amigos. 1 2 3 4 5 6 

18) Pensar em me tornar um doador de órgãos faz com que eu tenha 
pensamentos desagradáveis sobre a minha morte. 1 2 3 4 5 6 

19) Doar órgãos é uma maneira de a pesssoa se redimir pelos erros 
do passado. 1 2 3 4 5 6 

20) A decisão de doar órgãos, após a morte, dá um significado à vida. 1 2 3 4 5 6 

21) Não é natural prolongar a vida com substituições de partes do 
corpo. 1 2 3 4 5 6 

22) A doação de órgãos beneficia toda a humanidade. 1 2 3 4 5 6 
23) É vergonhoso negar a uma pessoa os órgãos que ela precisa para 

que ela possa se manter saudável.  1 2 3 4 5 6 
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24) Uma pessoa deixa de ser a mesma quando recebe órgãos 
(coração, córneas, rins, etc) de outra pessoa. 1 2 3 4 5 6 

25) Transplantar órgãos é contra minhas crenças religiosas e 
espirituais. 1 2 3 4 5 6 

26) Doar meus órgãos têm um significado religioso para mim. 1 2 3 4 5 6 
27) A doação de órgãos não deveria ser considerada, porque o corpo 

é sagrado após a morte. 1 2 3 4 5 6 

28) Mesmo com os cuidados para proteger a vida de um possível 
doador de órgãos, ainda existe a chance de sua vida ser retirada 
para salvar a vida de uma pessoa rica ou importante. 

1 2 3 4 5 6 

29) Há uma boa chance de que os médicos declarem prematuramente 
a morte de uma pessoa que tenha informado a intenção de doar 
órgãos. 

1 2 3 4 5 6 

30) Os médicos não se esforçarão para realizar tratamentos 
avançados para salvar a vida de um potencial doador. 1 2 3 4 5 6 

31) Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, após a sua 
morte, aumenta a chance de ser declarada morta mesmo que 
ainda esteja viva. 

1 2 3 4 5 6 

32) O doador de órgãos não pode controlar quais órgãos serão 
retirados, mesmo quando especificado antecipadamente. 1 2 3 4 5 6 

33) Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para salvar a 
vida de um  potencial doador de órgãos. 1 2 3 4 5 6 

34) Informar a intenção de doar órgãos é a coisa certa a ser feita. 1 2 3 4 5 6 
35) Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados médicos 

adequados após informar o desejo de ser um doador de órgãos. 1 2 3 4 5 6 

36) Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos poderiam 
fazer algo contra a minha vida, antes que eu estivesse realmente 
morto. 

1 2 3 4 5 6 

37) Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo morra comigo. 1 2 3 4 5 6 
38) Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro com todas 

as minhas partes originais. 1 2 3 4 5 6 

39) Informar que pretendo doar meus órgãos após minha morte me 
faz sentir desconfortável. 1 2 3 4 5 6 

40) A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 1 2 3 4 5 6 

41) O caminho mais fácil de causar a minha própria morte é informar 
minha intenção de doar órgãos. 1 2 3 4 5 6 

42) É necessário ter um corpo intacto para a próxima vida.  1 2 3 4 5 6 
43) A doação de órgãos interfere na aparência do corpo no funeral. 1 2 3 4 5 6 

44) A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a Deus. 1 2 3 4 5 6 
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45) Pensar que meu corpo será cortado após a minha morte me deixa 
desconfortável. 1 2 3 4 5 6 

46) Médicos que removem órgãos não tratam o corpo de maneira 
digna. 1 2 3 4 5 6 

47) Eu gosto de ler sobre religião. 1 2 3 4 5 6 
48) É importante para mim dedicar um tempo para reflexão e oração. 1 2 3 4 5 6 

49) Não importa em que eu acredito, desde que eu seja uma boa 
pessoa. 1 2 3 4 5 6 

50) Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus. 1 2 3 4 5 6 
51) Procuro viver de acordo com as minhas crenças religiosas. 1 2 3 4 5 6 

52) Embora eu seja religioso, não deixo isso afetar minha vida diária.  1 2 3 4 5 6 
53) Toda a minha concepção de vida é baseada em minha religião. 1 2 3 4 5 6 

54) Embora eu acredite em minha religião, há outros valores que são 
igualmente importantes em minha vida. 1 2 3 4 5 6 

55) Eu frequento espaços religiosos porque isso me ajuda a fazer 
amigos. 1 2 3 4 5 6 

56) Rezo principalmente para alcançar alívio e proteção. 1 2 3 4 5 6 
57) O que a religião mais me oferece é conforto em momentos de 

dificuldade e tristeza. 1 2 3 4 5 6 

58) A oração me oferece paz e felicidade. 1 2 3 4 5 6 

59) Vou a espaços religiosos principalmente para encontrar meus 
amigos.  1 2 3 4 5 6 

60) Visito espaços religiosos principalmente porque eu gosto de 
encontrar pessoas conhecidas. 1 2 3 4 5 6 

  Obrigado! 
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Apêndice 5 - Validação da Escala de Atitude para Doação de Órgãos no Brasil - Medidas 
psicométricas das escalas  
 

O procedimento de análise das medidas psicométricas de confiabilidade e validade 

tem a finalidade de verificar como as escalas se comportam na realidade brasileira. As análises 

estão apresentadas em quatro fases: análise exploratória preliminar das medidas psicométricas, 

análise descritiva da amostra (caracterização dos respondentes e análise exploratória das 

variáveis dos construtos), análise de componentes principais e análise fatorial confirmatória. 

Por fim, apresentamos uma proposta de escala de atitude para doação de órgãos no Brasil.  

 

5.1.1 Análise exploratória preliminar das medidas psicométricas 
 

A definição do instrumento de pesquisa, sua adequação ao que se quer mensurar e 

sua calibragem são aspectos necessários para se alcançar validade e confiabilidade nos 

resultados (MARI, 2003). Todavia, antes de fazer a análise e interpretação dos dados, a pesquisa 

precisa passar por alguns procedimentos, desde levantamento dos dados, tabulação e limpeza 

da planilha. O procedimento de coleta de dados, para validação das escalas, foi executado via 

redes sociais e e-mails, de novembro a dezembro de 2017. Após aplicação do instrumento de 

pesquisa, foi realizada a tabulação dos dados e reorganização dos itens.  

Para Costa (2011), o procedimento de limpeza dos dados é iniciado pela análise 

exploratória preliminar, na qual o pesquisador realiza uma avaliação visual da planilha, com o 

propósito de encontrar os respondentes que fixaram um padrão de resposta. Com isso, o 

pesquisador terá condições adequadas para avaliar o que pode ser feito com os dados.  

Desse modo, após a inspeção visual, foi realizada a limpeza dos dados da amostra 

composta por 546 participantes da pesquisa, para verificar a presença de casos com dados 

perdidos (missing values) e observações atípicas (outliers) que pudessem comprometer os 

resultados. Foram excluídos 80 participantes como dados perdidos (missing values), visto que 

os participantes se recusaram ou deixaram de responder um conjunto de itens do instrumento 

de pesquisa. Para identificar as observações atípicas (outliers) foi realizado dois critérios: 

extração das estatísticas descritivas e escores padronizados. A aplicação de escores 

padronizados em |3| que resultou na indicação de 174 dados para serem excluídos (HAIR et al., 

2005; RIBAS; VIEIRA, 2011), além disso, foram excluídos 5 participantes por não possuírem 

a idade mínima (18 anos) para participar da pesquisa.  
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Desta forma, depois de realizado todo o procedimento de limpeza e organização 

dos itens, restaram 292 representantes da amostra para continuidade das análises estatísticas. 

Com isso, iniciamos as análises das medidas descritivas (média, desvio-padrão, assimetria e 

curtose).  

 

5.1.2 Análise descritiva da amostra 
 

O procedimento de descrição da amostra utilizada para a validação das escalas 

explora variáveis demográficas e socioeconômicas, com itens sobre o sexo, idade, estado civil, 

religião, renda familiar e escolaridade. Após a tabulação dos dados no software SPSS 22 foi 

realizada a análise do resultado com 292 participantes. 

 

Caracterização dos respondentes 
 

A pesquisa contou com 186 mulheres (63,7%) e 106 homens (36,3%), com idades 

variando de 18 a 65 anos, sendo a maior concentração de respondentes com faixa etária de 18 

a 28 anos (56,5%), seguida de pessoas entre 29 a 39 anos (28,8%), o que corresponde a 

aproximadamente 85,3% dos participantes da pesquisa; os outros 14,7% dos participantes 

possuíam idades de 40 a 65 anos. A amostra foi predominantemente composta por solteiros 

(72,9%). Foi observado, que 18,8% são casados, 4,8% estão em uma união estável e 3,4% são 

separados ou divorciados. Referente ao grau de escolaridade, 47,6% possuem ensino superior, 

31,8% são pós-graduados, 19,9% declararam possuir apenas ensino médio e 7% informaram 

ter somente ensino fundamental. 

No que diz respeito à renda familiar, a maior proporção de entrevistados informou 

ter renda familiar de R$2.700,01 a 4.800,00 reais (23,3%), seguida de pessoas com renda 

familiar de R$4.800,01 a R$9.200,00 reais (20,9%). Indivíduos com renda entre R$700,01 a 

R$1.600,00 representaram 20,5%, enquanto 18,8% possuem renda de R$1.600,01 a R$2.700,00 

reais, 3,8% possuem renda de até R$700,00 reais e 12,7% alegaram ter renda familiar superior 

a 9.200,01 reais. Quanto à variável religião, a maior proporção de respondentes é católica, 

correspondendo a 46,6%; 14,4% alegaram não ter religião, 14,1% são evangélicos, seguido de 

kardecistas (10,6%), agnóstico (6,2%), ateu (3,4%), outras religiões (2,1%), umbanda (1,7%), 

candomblé, budismo e islamismo com 1 participante (0,3% da amostra).  

 



 

 
 

 

108  

Análise exploratória das variáveis dos construtos 
 

O procedimento de análise exploratória dos dados coletados foi realizado para 

verificar como os dados se comportam, sem estabelecer pressupostos de associação entre eles, 

buscando ainda observar a possibilidade de redução de itens. Nesta etapa, foram examinadas a 

média, desvio padrão, assimetria, curtose, confiabilidade, consistência interna, assim como os 

testes de esfericidade de Bartlett e o Kaiser-Meyer-Olkin - KMO. A média é uma medida de 

posição central dos dados, que representa o nível de concordância dos respondentes sobre o 

item analisado. A amostra apresentou indícios de que os dados possuem distribuição normal, 

com médias variando de 1,29 a 5,72. O desvio padrão apresenta a dispersão dos valores da 

amostra, sobre o qual adotamos os critérios sugeridos por Hair Jr et al. (2005) em três níveis 

para verificação: dispersão elevada (desvio acima de 3), dispersão moderada (desvio entre 2 e 

3) e dispersão baixa (desvio padrão de até 2). Os resultados demonstraram que os dados 

possuem dispersão baixa, com valores variando de 0,494 a 1,644 (Tabela 2).  

Tabela 2 - Estatísticas descritivas   

Itens Média 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

Convicção moral e humana 
A doação de órgãos é um ato heroico. 4,78 1,201 -,933 ,368 
Informar aos meus familiares que gostaria de ser 
um doador de órgãos, após a morte, é um ato de 
generosidade. 

5,35 ,733 -,916 ,357 

Ao informar meu interesse em doar meus órgãos 
após a morte, estou dando a algumas pessoas a 
esperança de sobreviver. 

5,68 ,554 -1,548 1,452 

Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos 
me faz pensar na importância de doar órgãos. 5,72 ,494 -1,486 1,243 

A doação de órgãos pode oferecer a alguém uma 
maior chance de cura. 5,70 ,511 -1,387 ,949 

A ideia de doar órgãos, quando eu morrer, faz com 
que eu me sinta bem. 5,35 ,808 -,985 ,064 

Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um 
destino benéfico à algumas partes do meu corpo. 5,57 ,608 -1,110 ,199 

A pessoa que oferece uma parte de seu corpo para 
transplante está dando um presente valioso. 5,60 ,581 -1,120 ,263 

A vida é muito valiosa para ser interrompida por 
causa de um rim ou coração ruim, principalmente 
quando a doação de órgãos pode ajudar a resolver 
o problema. 

5,66 ,542 -1,321 ,789 

Ao doar órgãos, após a morte, a pessoa se torna 
um bom exemplo para os outros. 5,17 ,931 -1,179 1,337 

Doadores de órgãos são pessoas especiais. 3,96 1,390 -,368 -,731 
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Doar uma parte do meu corpo permitiria que uma 
parte de mim continuasse viva após a minha 
morte. 

3,76 1,576 -,326 -,982 

As pessoas têm responsabilidade moral de doar 
partes de seu corpo para quem precisa. 3,57 1,399 -,130 -,940 

Doar órgãos, depois da morte, é um ato de 
caridade. 4,49 1,396 -,745 -,358 

A doação de órgãos proporciona uma morte com 
mais significado e valor. 3,82 1,458 -,350 -,863 

Membros da minha família seriam contra a minha 
intenção de doar órgãos. 2,44 1,298 ,808 -,245 

Declarar a intenção de doar órgãos faz com que 
uma pessoa seja mais admirada pela família e 
amigos. 

3,43 1,292 -,172 -,703 

Pensar em me tornar um doador de órgãos faz com 
que eu tenha pensamentos desagradáveis sobre a 
minha morte. 

1,79 ,974 1,350 1,366 

Doar órgãos é uma maneira de a pessoa se redimir 
pelos erros do passado. 1,86 ,909 1,076 ,783 

A decisão de doar órgãos, após a morte, dá um 
significado à vida. 4,23 1,394 -,638 -,372 

Não é natural prolongar a vida com substituições 
de partes do corpo. 1,41 ,551 ,929 -,174 

A doação de órgãos beneficia toda a humanidade. 5,08 ,978 -1,084 1,013 
É vergonhoso negar a uma pessoa os órgãos que 
ela precisa para que ela possa se manter saudável. 4,01 1,412 -,393 -,723 

Uma pessoa deixa de ser a mesma quando recebe 
órgãos (coração, córneas, rins, etc) de outra 
pessoa. 

1,52 ,788 1,573 2,004 

Transplantar órgãos é contra minhas crenças 
religiosas e espirituais. 1,29 ,507 1,452 1,160 

Doar meus órgãos têm um significado religioso 
para mim. 2,42 1,364 ,751 -,490 

A doação de órgãos não deveria ser considerada, 
porque o corpo é sagrado após a morte. 1,32 ,495 1,121 ,024 

A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a 
Deus. 3,28 1,644 ,066 -1,187 

Informar a intenção de doar órgãos é a coisa certa 
a ser feita. 5,24 ,767 -,714 -,099 

Medo de Negligência Médica 
Mesmo com os cuidados para proteger a vida de 
um possível doador de órgãos, ainda existe a 
chance de sua vida ser retirada para salvar a vida 
de uma pessoa rica ou importante. 

2,40 1,292 ,585 -,735 

Há uma boa chance de que os médicos declarem 
prematuramente a morte de uma pessoa que tenha 
informado a intenção de doar órgãos. 

2,29 1,165 ,709 -,310 

Os médicos não se esforçarão para realizar 
tratamentos avançados para salvar a vida de um 
potencial doador. 

1,98 1,023 ,978 ,258 
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Uma pessoa que pretende doar partes de seu 
corpo, após a sua morte, aumenta a chance de ser 
declarada morta mesmo que ainda esteja viva. 

2,09 1,129 ,985 ,339 

O doador de órgãos não pode controlar quais 
órgãos serão retirados, mesmo quando 
especificado antecipadamente. 

3,28 1,537 ,080 -1,203 

Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas 
para salvar a vida de um potencial doador de 
órgãos. 

2,00 1,027 ,894 ,156 

Uma pessoa terá menor chance de receber 
cuidados médicos adequados após informar o 
desejo de ser um doador de órgãos. 

2,00 1,010 ,879 ,058 

Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos 
poderiam fazer algo contra a minha vida, antes que 
eu estivesse realmente morto. 

2,04 1,116 1,047 ,650 

Medo de Mutilação do Corpo 
Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo 
morra comigo. 1,59 ,748 1,192 ,997 

Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por 
inteiro com todas as minhas partes originais. 1,66 ,832 1,137 ,577 

Informar que pretendo doar meus órgãos após 
minha morte me faz sentir desconfortável. 1,75 ,965 1,421 1,698 

A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 1,64 ,766 1,075 ,714 
O caminho mais fácil de causar a minha própria 
morte é informar minha intenção de doar órgãos. 1,52 ,725 1,303 1,138 

É necessário ter um corpo intacto para a próxima 
vida. 1,33 ,538 1,400 1,023 

A doação de órgãos interfere na aparência do 
corpo no funeral. 1,65 ,769 1,047 ,638 

Pensar que meu corpo será cortado após a minha 
morte me deixa desconfortável. 1,67 ,939 1,528 1,787 

Médicos que removem órgãos não tratam o corpo 
de maneira digna. 1,67 ,773 1,084 ,888 

Religiosidade 
Eu gosto de ler sobre religião. 4,02 1,351 -,634 -,404 
É importante para mim dedicar um tempo para 
reflexão e oração. 4,63 1,382 -1,263 1,007 

Não importa em que eu acredito, desde que eu seja 
uma boa pessoa. 4,69 1,449 -1,131 ,403 

Frequentemente, sinto uma forte presença de 
Deus. 4,51 1,406 -1,147 ,615 

Procuro viver de acordo com as minhas crenças 
religiosas. 3,87 1,541 -,597 -,697 

Embora eu seja religioso, não deixo isso afetar 
minha vida diária. 3,78 1,606 -,370 -1,049 

Toda a minha concepção de vida é baseada em 
minha religião. 3,02 1,531 ,185 -1,150 

Embora eu acredite em minha religião, há outros 
valores que são igualmente importantes em minha 
vida. 

4,49 1,406 -1,059 ,465 
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Eu frequento espaços religiosos porque isso me 
ajuda a fazer amigos. 2,42 1,245 ,493 -,851 

Rezo principalmente para alcançar alívio e 
proteção. 3,96 1,481 -,574 -,601 

O que a religião mais me oferece é conforto em 
momentos de dificuldade e tristeza. 3,76 1,411 -,463 -,609 

A oração me oferece paz e felicidade. 4,64 1,371 -1,311 1,100 
Vou a espaços religiosos principalmente para 
encontrar meus amigos. 2,15 1,066 ,697 -,406 

Visito espaços religiosos principalmente porque 
eu gosto de encontrar pessoas conhecidas. 2,06 ,995 ,705 -,251 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).         
 

Ainda na Tabela 2, são apresentadas as medidas de assimetria e curtose. A curtose 

é observada pelo achatamento ou elevação da distribuição comparada com a normal, e a 

assimetria é utilizada para descrever o equilíbrio da amostra. A assimetria e a curtose de uma 

distribuição são indicadas pelos valores zero, ou seja, valores acima ou abaixo levam a crer que 

existam desvios de normalidade (HAIR et al., 2005). Tanto para assimetria como para curtose 

foi adotada a margem de -1 a +1 como indicativo de normalidade nos dados, pois valores fora 

dessa margem tendem a não possuir normalidade na variável (COSTA, 2011). Com isso, 

verificamos que a análise descritiva apresentou indícios de que alguns itens possuem valores 

acima os parâmetros adotados, porém não foram diferenças que indicassem problemas com a 

normalidade dos dados.   

O Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste esfericidade de Bartlett foram adotados 

para examinar a adequação dos dados por meio das correlações entre as variáveis, evidenciando 

que existem correlações não-nulas significativas para realizar a análise de componentes 

principais. A medida de adequação da amostra pode variar de 0 a 1 (quando a variável não 

apresenta erro associado à medida). Para Hair Jr et al. (2005), essa avaliação pode ser realizada 

por meio dos seguintes critérios: valores admiráveis (acima de 0,8); valores baixos (entre 0,7 e 

0,8), medianos (entre 0,6 e 0,7) e medíocres (entre 0,5 e 0,6), sendo desconsiderados os valores 

abaixo de 0,5. O teste de Bartlett, por sua vez, necessita que o valor do qui-quadrado seja 

estatisticamente significativo (p-valor < 0,05), indicando bom nível de ajuste. 

O coeficiente de KMO (0,857) indica que a amostra é adequada para o estudo. O 

teste de Bartlett (8801,209, df=1770 e p=0,000) demonstra que os itens possuem correlações 

entre si e que os dados estão adequados para a análise. Na Tabela 3 são apresentados os valores 

de KMO (variando de 0,835 a 0,931) e do teste de Bartlett das variáveis analisadas.  
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Tabela 3 - Valores do KMO e do teste de Bartlett 

Dimensão N° de itens KMO Bartlett df sig Alfa de 
Cronbach 

CMH 29 0,838 2533,783 406 ,000 0,790 
MNM 8 0,928 1334,74 28 ,000 0,877 
MMC 9 0,898 1046,649 36 ,000 0,871 

R 14 0,859 2316,903 91 ,000 0,846 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). Convicção Moral e Humana (CMH); Medo de 
Negligência Médica (MNM); Medo de Mutilação do Corpo (MMC); Religiosidade 
(R).  
 

A consistência interna da escala foi verifica pelo alpha de Cronbach, tanto para a 

escala de atitude para doação de órgãos (0,784) como para a escala de religiosidade (0,846), as 

quais apresentaram evidências de consistência interna, e indicação de confiabilidade dos itens 

que formam a escala. Os valores do alpha de Cronbach propõem que os itens estão adequados 

para mensurar os construtos propostos. Todas as dimensões apresentaram bons níveis de 

adequação da amostra, indicando que podem ser realizados os procedimentos de análise de 

componentes principais (Tabela 3). 

 

5.3 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 
 

A análise de componentes principais foi aplicada na fase exploratória das 

dimensões, seguida da verificação da consistência interna das escalas, por meio das correlações 

entre os itens e do coeficiente de Cronbach. Posteriormente, analisamos se as cargas fatoriais 

estavam concentradas nas dimensões sugeridas pela escala original, e se haveria necessidade 

de reorganização dos itens, por meio do método de extração Varimax (método que apresenta a 

estrutura das cargas fatoriais, identificando os fatores correspondentes). 

Mediante procedimento de rotação Varimax, foram identificados que alguns itens 

estavam com cargas fatoriais representadas em outras variáveis que não as das escalas originais, 

sugerindo um realinhamento dos itens. As cargas dos fatores revelam o quanto do fator é 

explicado pela variável. As variáveis foram nomeadas como: Convicção Moral e Humana 

(CMH – fator 1), Medo de Negligência Médica (MNM – fator 2), Medo de Mutilação do Corpo 

(MMC – fator 3) e Religiosidade (R – fator 4).  

Adicionalmente, foi verificado que alguns fatores possuíam cargas cruzadas, 

influenciando duas ou mais variáveis ao mesmo tempo. Isso aconteceu principalmente com os 

itens da variável Convicção Moral e Humana (CMH), que apresentaram cargas cruzadas com a 

variável Medo de Mutilação do Corpo (MMC). Com isso, antes de realizar a migração dos itens 
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para outras variáveis, foram comparados os índices de KMO e o alfa de Cronbach para verificar 

se as mudanças propostas pelas cargas fatoriais resultariam em ganho de adequação da amostra 

e de consistência interna da escala. Além disso, foram comparadas se as alterações 

ocasionariam melhorias tanto na variável CMH como para a MMC. Para prosseguir com a 

análise, foram verificados se esses itens possuíam alinhamento teórico com a variável que ele 

apresentou carga fatorial elevada. Seguindo esses critérios, os itens foram reorganizados nas 

variáveis da seguinte maneira:  

 

Convicção moral e humana (CMH) 

 

Na escala original, a variável convicção moral e humana é composta por 29 itens. 

A amostra sugeriu a composição dessa variável com 23 itens da dimensão original, os demais 

itens foram remanejados para as variáveis medo de mutilação do corpo (MMC) e religiosidade 

(R) (Quadro 2).  

Quadro 2: Convicção moral e humana  
CMH_1 A doação de órgãos é um ato heroico. 

CMH_2 
Informar aos meus familiares que gostaria de ser um doador de órgãos, após a morte, é 
um ato de generosidade. 

CMH_3 
Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após a morte, estou dando a algumas 
pessoas a esperança de sobreviver. 

CMH_4 
Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me faz pensar na importância de 
doar órgãos. 

CMH_5 A doação de órgãos pode oferecer a alguém uma maior chance de cura. 
CMH_6 A ideia de doar órgãos, quando eu morrer, faz com que eu me sinta bem. 

CMH_7 
Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um destino benéfico à algumas partes 
do meu corpo. 

CMH_8 
A pessoa que oferece uma parte de seu corpo para transplante está dando um presente 
valioso. 

CMH_9 
A vida é muito valiosa para ser interrompida por causa de um rim ou coração ruim, 
principalmente quando a doação de órgãos pode ajudar a resolver o problema. 

CMH_10 Ao doar órgãos, após a morte, a pessoa se torna um bom exemplo para os outros. 
CMH_11 Doadores de órgãos são pessoas especiais. 

CMH_12 
Doar uma parte do meu corpo permitiria que uma parte de mim continuasse viva após 
a minha morte. 

CMH_13 As pessoas têm responsabilidade moral de doar partes de seu corpo para quem precisa. 
CMH_14 Doar órgãos, depois da morte, é um ato de caridade. 
CMH_15 A doação de órgãos proporciona uma morte com mais significado e valor. 
CMH_16 Membros da minha família seriam contra a minha intenção de doar órgãos. 

CMH_17 
Declarar a intenção de doar órgãos faz com que uma pessoa seja mais admirada pela 
família e amigos. 

CMH_18 Doar órgãos é uma maneira de a pessoa se redimir pelos erros do passado. 
CMH_19 A decisão de doar órgãos, após a morte, dá um significado à vida. 
CMH_20 A doação de órgãos beneficia toda a humanidade. 
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CMH_21 
É vergonhoso negar a uma pessoa os órgãos que ela precisa para que ela possa se 
manter saudável. 

CMH_22 Transplantar órgãos é contra minhas crenças religiosas e espirituais. 
CMH_23 Informar a intenção de doar órgãos é a coisa certa a ser feita. 

 

Medo de negligência médica (MNM) 

 

A variável medo de negligência médica foi formada por dez itens, oito deles 

sugeridos na escala original mais 2 itens da variável medo de mutilação do corpo (MMC), a 

saber, MMC_5 (O caminho mais fácil de causar a minha própria morte é informar minha 

intenção de doar órgãos) e MMC_9 (Médicos que removem órgãos não tratam o corpo de 

maneira digna). Estes itens foram realocados da variável para a MNM, após os procedimentos 

de análise. A escala de MNM, portanto, resultou na composição apresentada no Quadro 3. 
Quadro 3 - Medo de negligência médica  
MNM_1 Mesmo com os cuidados para proteger a vida de um possível doador de órgãos, ainda 

existe a chance de sua vida ser retirada para salvar a vida de uma pessoa rica ou 
importante. 

MNM_2 Há uma boa chance de que os médicos declarem prematuramente a morte de uma 
pessoa que tenha informado a intenção de doar órgãos. 

MNM_3 Os médicos não se esforçarão para realizar tratamentos avançados para salvar a vida de 
um potencial doador. 

MNM_4 Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, após a sua morte, aumenta a chance 
de ser declarada morta mesmo que ainda esteja viva. 

MNM_5 O doador de órgãos não pode controlar quais órgãos serão retirados, mesmo quando 
especificado antecipadamente. 

MNM_6 Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para salvar a vida de um potencial 
doador de órgãos. 

MNM_7 Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados médicos adequados após informar o 
desejo de ser um doador de órgãos. 

MNM_8 Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos poderiam fazer algo contra a minha 
vida, antes que eu estivesse realmente morto. 

MMC_5 O caminho mais fácil de causar a minha própria morte é informar minha intenção de 
doar órgãos. 

MMC_9 Médicos que removem órgãos não tratam o corpo de maneira digna. 
 

Medo de mutilação do corpo (MMC) 

 

Para a variável medo de mutilação do corpo, foram identificados doze itens, sendo 

quatro deles originados da dimensão de convicção moral e humana. O item MMC_5 (O 

caminho mais fácil de causar a minha própria morte é informar minha intenção de doar órgãos) 

migrou para a variável medo de negligência médica. Os itens provenientes da variável 

convicção moral e humana foram - CMH_18 (Pensar em me tornar um doador de órgãos faz 
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com que eu tenha pensamentos desagradáveis sobre a minha morte), CMH_21 (Não é natural 

prolongar a vida com substituições de partes do corpo), CMH_24 (Uma pessoa deixa de ser a 

mesma quando recebe órgãos (coração, córneas, rins, etc) de outra pessoa), CMH_27 (A doação 

de órgãos não deveria ser considerada, porque o corpo é sagrado após a morte). Com isso, a 

variável MMC teve o seguinte conjunto de itens, conforme demonstrado no Quadro 4. 
Quadro 4 - Medo de mutilação do corpo  
MMC_1 Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo morra comigo. 
MMC_2 Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro com todas as minhas partes 

originais. 
MMC_3 Informar que pretendo doar meus órgãos após minha morte me faz sentir 

desconfortável. 
MMC_4 A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 
MMC_5 É necessário ter um corpo intacto para a próxima vida. 
MMC_6 A doação de órgãos interfere na aparência do corpo no funeral. 
MMC_7 Pensar que meu corpo será cortado após a minha morte me deixa desconfortável. 
MMC _8 Pensar em me tornar um doador de órgãos faz com que eu tenha pensamentos 

desagradáveis sobre a minha morte. 
MMC _9 Não é natural prolongar a vida com substituições de partes do corpo. 
MMC _10 Uma pessoa deixa de ser a mesma quando recebe órgãos (coração, córneas, rins, etc) de 

outra pessoa. 
MMC _11 A doação de órgãos não deveria ser considerada, porque o corpo é sagrado após a 

morte. 
 

Religiosidade (R) 

 

Na escala de religiosidade, inicialmente composta por 14 itens, foram acrescentados 

dois itens CMH_26 (Doar meus órgãos têm um significado religioso para mim) e CMH_28 (A 

doação de órgãos é uma maneira de agradecer a Deus) (Quadro 5).  

Quadro 5 - Religiosidade   
R_1 Eu gosto de ler sobre religião. 
R_2 É importante para mim dedicar um tempo para reflexão e oração. 
R_3 Não importa em que eu acredito, desde que eu seja uma boa pessoa. 
R_4 Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus. 
R_5 Procuro viver de acordo com as minhas crenças religiosas. 
R_6 Embora eu seja religioso, não deixo isso afetar minha vida diária. 
R_7 Toda a minha concepção de vida é baseada em minha religião. 

R_8 Embora eu acredite em minha religião, há outros valores que são igualmente importantes em 
minha vida. 

R_9 Eu frequento espaços religiosos porque isso me ajuda a fazer amigos. 
R_10 Rezo principalmente para alcançar alívio e proteção. 
R_11 O que a religião mais me oferece é conforto em momentos de dificuldade e tristeza. 
R_12 A oração me oferece paz e felicidade. 
R_13 Vou a espaços religiosos principalmente para encontrar meus amigos. 
R_14 Visito espaços religiosos principalmente porque eu gosto de encontrar pessoas conhecidas. 
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R_15 Doar meus órgãos têm um significado religioso para mim. 
R_16 A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a Deus. 

 

Após reorganização dos itens nas variáveis correspondentes, foi aferido novamente 

o KMO e o teste de Bartlett (KMO= 0,857; Bartlett= 8801,209, df= 1770 e qui-quadrado a 

p<0,001) e a consistência interna (alfa de Cronbach= 0,835) da escala de atitude para doação 

de órgãos e religiosidade. Os resultados demonstram que o realinhamento dos itens resultou em 

ganho quanto à adequação da amostra, bem como no índice de consistência interna da escala 

(Tabela 4).  
Tabela 4 - Valores do KMO e do teste de Bartlett 

Dimensão KMO Bartlett df Sig Alfa de 
Cronbach 

CMH 0,848 1827,113 253 ,000 0,800 
MNM 0,937 1532,326 45 ,000 0,882 
MMC 0,894 1232,847 55 ,000 0,855 
R 0,870 2529,259 120 ,000 0,861 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). Convicção Moral e Humana (CMH); Medo de 
Negligência Médica (MNM); Medo de Mutilação do Corpo (MMC); 
Religiosidade (R).  
 

O próximo procedimento foi o de exclusão de itens, mediante avaliação das 

comunalidades e dos autovalores. Foram aceitos os itens com comunalidades acima de 0,5, 

visto que os itens com comunalidade baixa, ou seja, comunalidade com valores abaixo de 0,5, 

demonstram não estimar bem a variância compartilhada.  

Para os autovalores não foi fixado um número de fatores, para que fosse verificado 

o quanto de variância é explicada por um fator, sendo adotado autovalores superiores a 1 

(autovalores abaixo de 1 ilustram menos do que seria explicado por uma variável observada). 

Mediante estes parâmetros, a análise indicou a importância de exclusão de alguns itens para 

que cada dimensão fosse representada por um único autovalor. A dimensão CMH foi a que 

apresentou maiores problemas com o número de fatores. Com isso, seguindo a sugestão da 

análise estatística, a dimensão ficou composta por apenas quatro itens que representaram 60,2% 

da variável. A dimensão MNM apresentou apenas um fator com 67,5% da variância, enquanto 

nas dimensões MMC e religiosidade foram extraídos um fator de cada com percentuais de 

explicação de 58,94% e 58,07%, respectivamente. 

Com isso, a nova reestruturação dos itens propõe mensurar a atitude para doação de 

órgãos em quatro dimensões, com a seguinte formação: Convicção Moral e Humana (4 itens), 
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Medo de Negligência Médica (7 itens), Medo de Mutilação do Corpo (6 itens) e Religiosidade 

(4 itens), conforme observado nos Quadros 6, 7, 8 e 9. 

Quadro 6 - Convicção moral e humana  

CMH_3 
Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após a morte, estou dando a algumas pessoas 
a esperança de sobreviver. 

CMH_4 
Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me faz pensar na importância de doar 
órgãos. 

CMH_6 A ideia de doar órgãos, quando eu morrer, faz com que eu me sinta bem. 

CMH_7 
Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um destino benéfico à algumas partes do meu 
corpo. 

 
Quadro 7 - Medo de negligência médica  
MNM_1 Mesmo com os cuidados para proteger a vida de um possível doador de órgãos, ainda existe 

a chance de sua vida ser retirada para salvar a vida de uma pessoa rica ou importante. 
MNM_2 Há uma boa chance de que os médicos declarem prematuramente a morte de uma pessoa que 

tenha informado a intenção de doar órgãos. 
MNM_3 Os médicos não se esforçarão para realizar tratamentos avançados para salvar a vida de um 

potencial doador. 
MNM_4 Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, após a sua morte, aumenta a chance de ser 

declarada morta mesmo que ainda esteja viva. 
MNM_6 Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para salvar a vida de um potencial doador de 

órgãos. 
MNM_7 Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados médicos adequados após informar o 

desejo de ser um doador de órgãos. 
MNM_8 Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos poderiam fazer algo contra a minha vida, 

antes que eu estivesse realmente morto. 
 
Quadro 8 - Medo de mutilação do corpo  
MMC_1 Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo morra comigo. 
MMC_2 Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro com todas as minhas partes originais. 
MMC_3 Informar que pretendo doar meus órgãos após minha morte me faz sentir desconfortável. 
MMC_4 A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 
MMC_5 É necessário ter um corpo intacto para a próxima vida. 
MMC_7 Pensar que meu corpo será cortado após a minha morte me deixa desconfortável. 

 
Quadro 9 - Religiosidade   
R_2 É importante para mim dedicar um tempo para reflexão e oração. 
R_4 Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus. 
R_5 Procuro viver de acordo com as minhas crenças religiosas. 
R_7 Toda a minha concepção de vida é baseada em minha religião. 
R_8* Doar meus órgãos têm um significado religioso para mim. 
R_9* A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a Deus. 

R_8 e R_9 foi um item transferido da variável CMH_26 e CMH_28. 
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Em seguida, foram novamente extraídos o KMO para verificar as novas 

configurações das variáveis, assim como para avaliar o seu poder de representação. O teste de 

Bartlett sugeriu que as variáveis estão adequadas, com qui-quadrado a p<0,001. O alfa de 

Cronbach apresentou melhoras no índice de consistência interna em todas as variáveis. Na 

Tabela 6 podem ser conferidas todas as medidas das dimensões.  
Tabela 6 - Valores do KMO e do teste de Bartlett 

Dimensão N° de 
itens KMO Bartlett Df sig Alfa de 

Cronbach 
CMH 4 0,783 301,870 6 ,000 0,769 
MNM 7 0,927 1314,521 21 ,000 0,915 
MMC 6 0,884 690,933 15 ,000 0,852 

R 6 0,837 765,851 15 ,000 0,848 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Por fim, foram extraídas as correlações das variáveis e as comunidades. Com isso, 

verificou-se que as alterações resultaram em melhorias nas correlações, bem como nas 

comunalidades dos itens (Tabela 7). 

Tabela 7 - Matriz de componente rotativaa 
Item MNM MMC R CMH Comunalidades 

Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados 
médicos adequados após informar o desejo de ser um 
doador de órgãos. 0,861 0,08 -0,01 -0,11 0,761 
Os médicos não se esforçarão para realizar 
tratamentos avançados para salvar a vida de um 
potencial doador. 0,841 0,114 -0,021 -0,043 0,723 

Há uma boa chance de que os médicos declarem 
prematuramente a morte de uma pessoa que tenha 
informado a intenção de doar órgãos. 0,829 0,19 0,044 -0,112 0,737 

Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para 
salvar a vida de um potencial doador de órgãos. 0,816 0,136 -0,08 -0,089 0,699 

Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, 
após a sua morte, aumenta a chance de ser declarada 
morta mesmo que ainda esteja viva. 0,815 0,228 0,065 -0,127 0,736 

Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos 
poderiam fazer algo contra a minha vida, antes que eu 
estivesse realmente morto. 0,788 0,098 -0,049 -0,041 0,634 
Mesmo com os cuidados para proteger a vida de um 
possível doador de órgãos, ainda existe a chance de 
sua vida ser retirada para salvar a vida de uma pessoa 
rica ou importante. 0,664 0,123 0,033 -0,11 0,469 

Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo 
morra comigo. 0,084 0,803 0,078 -0,159 0,682 
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Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro 
com todas as minhas partes originais. 0,103 0,791 0,111 -0,191 0,685 

A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 0,162 0,721 0,004 -0,065 0,55 

É necessário ter um corpo intacto para a próxima vida. 0,145 0,717 0,097 -0,104 0,556 

Pensar que meu corpo será cortado após a minha 
morte me deixa desconfortável. 0,158 0,69 0,023 -0,265 0,571 
Informar que pretendo doar meus órgãos após minha 
morte me faz sentir desconfortável. 0,306 0,62 0,029 -0,275 0,554 
Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus. -0,001 -0,018 0,838 -0,023 0,703 
É importante para mim dedicar um tempo para 
reflexão e oração. -0,044 0,01 0,835 0,001 0,699 
Procuro viver de acordo com as minhas crenças 
religiosas. 0,02 0,065 0,827 -0,047 0,691 
Toda a minha concepção de vida é baseada em minha 
religião. 0,039 0,096 0,786 -0,196 0,668 
A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a 
Deus. -0,088 0,02 0,62 0,232 0,447 
Doar meus órgãos têm um significado religioso para 
mim. 0,044 0,107 0,611 0,072 0,392 
A ideia de doar órgãos, quando eu morrer, faz com 
que eu me sinta bem. -0,176 -0,174 -0,044 0,79 0,687 

Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um 
destino benéfico à algumas partes do meu corpo. -0,132 -0,178 -0,034 0,782 0,662 

Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após 
a morte, estou dando a algumas pessoas a esperança 
de sobreviver. -0,049 -0,216 0,092 0,703 0,552 

Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me 
faz pensar na importância de doar órgãos. -0,132 -0,387 0,05 0,594 0,522 
Método de Extração: análise de Componente 
Principal.            
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
          

Com o objetivo de avaliar os resultados apresentados pela análise de componentes 

principais, foi realizada a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para verificar se os 

procedimentos de redução dos itens estão adequados para o modelo proposto. Tal procedimento 

é apresentado no tópico seguinte. 
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5.1.4 Análise fatorial confirmatória 
 

A Análise Fatorial Confirmatória foi realizada através do software SmartPLS 3.0, 

objetivando verificar a validade do instrumento de pesquisa por meio das validades convergente 

(as cargas fatoriais e a variância média extraída) e discriminante (no nível dos itens e no nível 

das variáveis) e confiabilidade (alfa de Cronbach) com a mesma base de dados e itens da análise 

de componentes principais. A escolha SmartPLS é justificada por ser um software apropriado 

para pesquisas da área de ciências sociais aplicadas e do comportamento do consumidor e, 

especialmente, por disponibilizar uma versão gratuita para pesquisadores (RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014). 

Como procedimento da AFC, são realizados testes para averiguar se a matriz de 

correlação estimada é diferente da matriz de correlação observada, partindo do pressuposto de 

que ambas as matrizes são distintas (COSTA, 2011). Neste caso, a verificação da semelhança 

ou diferença entre as matrizes é realizada pelo nível de significância do valor p (p<0,05 para 

refutar a hipótese nula e p>0,05 a hipótese nula não pode ser refutada).  

O primeiro critério considerado na avaliação da mensuração das variáveis foi a 

avaliação da validade convergente do construto. Para isso, foram extraídas as variâncias médias 

(AVE) deve apresentar valores maiores que 0,50, ou seja, 50% de explicação da variável latente 

(HAIR et al., 2011; AVKIRAN; RINGLE, 2018). De acordo com os valores expostos na Tabela 

8, algumas variáveis possuem variâncias médias (AVE) inferiores ao parâmetro adotado, 

possivelmente devido a presença de itens com carga fatorial baixa. Assim, a tendência é que, 

ao serem detectados e excluídos os itens com cargas fatoriais baixas, o poder de explicação das 

variáveis melhore.  

Para verificar a confiabilidade por meio de correlações significantes, foi adotado o 

G-Power com um nível de significância de 0,05 bicaudal, demonstrando que qualquer 

correlação acima de |0,1148| será considerada significante a 5% e |0,164| a 1% (FAUL et al., 

2007). Além dessa análise, é aconselhável verificar a confiabilidade composta, sendo adotado 

o índice de confiabilidade acima de 0,7 para corresponder a um nível satisfatório de 

mensuração. Logo, todas as variáveis apresentaram níveis de confiabilidade adequados para o 

estudo. Na Tabela 8 são apresentados os valores de AVE e da confiabilidade. 

A validade discriminante foi verificada pela raiz quadrada da variância média 

extraída (AVE), que por sua vez, corresponde à matriz principal da Tabela 8 e precisa ter carga 

superior as das correlações. Com isso, verificamos que a variável CMH não possui validade 
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discriminante com MMC e com MNM, enquanto a variável MMC apresentou alta carga fatorial 

com MNM. É possível que esse problema na validade discriminante seja resultado da presença 

de cargas cruzadas entre os indicadores que será verificada a seguir.  
Tabela 8 - Validade convergente e discriminante das variáveis 
 Variáveis CMH MMC MNM R 
CMH 0.775    
MMC -0.534 0.767   
MNM -0.320 0.398 0.821  
R -0.171 0.215 0.106 0.654 
Alfa de Cronbach 0.779 0.860 0.919 0.851 
Confiabilidade composta 0.857 0.895 0.935 0.795 
AVE 0.600 0.588 0.674 0.428 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Para avaliar a mensuração no nível dos itens foram extraídas as cargas fatoriais que 

indicam a validade convergente, que devem apresentar itens com carga fatorial maior na 

variável correspondente. Para Mulaik (2009) esse tipo de abordagem é similar à adotada na 

análise fatorial exploratória, quando a intenção é identificar os indicadores que possuem cargas 

elevadas no mesmo fator e as que possuem cargas em múltiplos fatores. Para alcançar validade 

discriminante o item precisa ter carga fatorial alta na variável correspondente e baixa carga 

fatorial nas demais variáveis. Na Tabela 9 são apresentados alguns itens com cargas cruzadas e 

correlações baixas, dando indícios de problemas de validade discriminante, conforme 

identificado anteriormente.  
Tabela 9 - Análise discriminante no nível dos itens 

  CMH MMC MNM R 
CMH_3 0.714 -0.364 -0.180 -0.038 
CMH_4 0.775 -0.488 -0.265 -0.104 
CMH_6 0.812 -0.404 -0.286 -0.186 
CMH_7 0.796 -0.386 -0.248 -0.187 
MMC_1 -0.403 0.805 0.250 0.185 
MMC_2 -0.426 0.819 0.264 0.232 
MMC_3 -0.458 0.771 0.419 0.146 
MMC_4 -0.334 0.702 0.293 0.153 
MMC_5 -0.354 0.725 0.280 0.162 
MMC_7 -0.461 0.773 0.302 0.117 
MNM_1 -0.247 0.279 0.696 0.080 
MNM_2 -0.292 0.375 0.869 0.151 
MNM_3 -0.215 0.304 0.833 0.060 
MNM_4 -0.316 0.413 0.871 0.157 
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MNM_6 -0.263 0.316 0.828 0.008 
MNM_7 -0.266 0.292 0.860 0.073 
MNM_8 -0.212 0.266 0.776 0.035 
R_2 0.025 0.070 -0.035 0.610 
R_4 0.011 0.067 -0.000 0.623 
R_5 -0.033 0.136 0.037 0.821 
R_7 -0.165 0.202 0.077 0.910 
R_8 -0.010 0.110 0.052 0.529 

R_9 0.163 -0.023 -0.102 0.153 
Nota 1: O item R_9 não apresentou carga fatorial significante a 1%. 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

No que se refere à análise discriminante dos itens, foram verificados que alguns 

itens confirmaram os problemas que foram apresentados na análise de componentes principais 

(ACP), como cargas cruzadas e baixa carga fatorial nos itens, não apresentando bons índices 

nas suas respectivas variáveis. Além disso, a AFC apresentou que os itens que estavam 

adequados, pela validade discriminante, foram os mesmos apresentados na ACP. Porém, a 

avaliação estatística não foi o único critério para exclusão de itens, antes disso, foi verificado o 

respaldo teórico do item para o estudo e a importância dada a alguns pontos apresentados na 

fase qualitativa da pesquisa.   

De acordo com a análise discriminante, os itens que compõem as variáveis CMH e 

MMC possuem cargas fatoriais acima de 0.7, sendo ambas compostas por 4 itens. Na variável 

MNM (2, 3, 4, 6, 7 e 8), o item MNM 1 (0,696) foi mantido devido seu impacto na fase 

exploratória da pesquisa. Referente à variável religiosidade foram apresentados os itens (5 e 7) 

com cargas acima de 0.7, porém na fase qualitativa a religião surgiu como influenciador da não 

doação de órgãos, o que resultou na presença dos itens (2, 4, 8 e 9) na variável religiosidade. 

Vale ressaltar que todas essas alterações foram realizadas seguindo o critério de análise das 

comunalidades dos itens, do poder de explicação e do seu alinhamento com o propósito do 

estudo, avaliando concomitantemente a análise de componentes principais e análise fatorial 

confirmatória, o que possibilitou fazer essas alterações e apresentar uma proposta de redução e 

adaptação dos itens para replicar no contexto brasileiro. 
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5.1.5 Proposta de escala de atitude para doação de órgãos no Brasil 
 

Para testar a escala de atitude para doação de órgãos no Brasil foi aplicada a análise 

de componentes principais (ACP) e análise fatorial confirmatória (AFC) porque os resultados 

apresentaram necessidade de realinhamento dos itens que foram apresentados pela escala para 

doação de órgãos (PARISI; KATZ, 1986) e a escala de Religiosidade (VITELL; SINGH, 

PAOLILLO, 2007). Com isso, por meio da comparação das duas análises, foi possível realizar 

a exclusão dos itens de forma mais consistente.  

Mediante avaliação estatística das escalas, foi sugerida a aplicação de uma escala 

adaptada para a realidade brasileira. A redução dos itens possibilitará um instrumento de 

pesquisa mais objetivo, de fácil compreensão, possibilitando sua replicação para tratar de 

problemas como, por exemplo, a doação de sangue, de medula e de tecidos.  

Além disso, considerando o caráter exploratório das análises realizadas, os dados 

deram indícios de validade, consistência interna e evidências psicométricas satisfatórias, além 

de ter apresentado melhorias na consistência interna da escala. Com isso, a proposta de escala 

de atitude para doação de órgãos no Brasil é formada por 23 itens que se propõem a mensurar 

a atitude para doação de órgãos, considerando para isso convicção moral e humana, medo de 

negligência médica, medo de mutilação do corpo e religiosidade (Quadro 10).  
Quadro 10 – Escala de atitude para doação de órgãos no Brasil 

CMH_3 
Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após a morte, estou dando a algumas pessoas 
a esperança de sobreviver. 

CMH_4 
Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me faz pensar na importância de doar 
órgãos. 

CMH_6 A ideia de doar órgãos, quando eu morrer, faz com que eu me sinta bem. 

CMH_7 
Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um destino benéfico à algumas partes do meu 
corpo. 

MNM_1 Mesmo com os cuidados para proteger a vida de um possível doador de órgãos, ainda existe 
a chance de sua vida ser retirada para salvar a vida de uma pessoa rica ou importante. 

MNM_2 Há uma boa chance de que os médicos declarem prematuramente a morte de uma pessoa que 
tenha informado a intenção de doar órgãos. 

MNM_3 Os médicos não se esforçarão para realizar tratamentos avançados para salvar a vida de um 
potencial doador. 

MNM_4 Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, após a sua morte, aumenta a chance de ser 
declarada morta mesmo que ainda esteja viva. 

MNM_6 Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para salvar a vida de um potencial doador de 
órgãos. 

MNM_7 Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados médicos adequados após informar o 
desejo de ser um doador de órgãos. 

MNM_8 Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos poderiam fazer algo contra a minha vida, 
antes que eu estivesse realmente morto. 

MMC_1 Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo morra comigo. 
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MMC_2 Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro com todas as minhas partes originais. 
MMC_3 Informar que pretendo doar meus órgãos após minha morte me faz sentir desconfortável. 
MMC_4 A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 
MMC_5 É necessário ter um corpo intacto para a próxima vida. 
MMC_7 Pensar que meu corpo será cortado após a minha morte me deixa desconfortável. 
R_2 É importante para mim dedicar um tempo para reflexão e oração. 
R_4 Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus. 
R_5 Procuro viver de acordo com as minhas crenças religiosas. 
R_7 Toda a minha concepção de vida é baseada em minha religião. 
R_8* Doar meus órgãos têm um significado religioso para mim. 
R_9* A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a Deus. 
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Apêndice 6 - Instrumento de pesquisa  
 
 

Prezado (a), 
 
Você está participando de uma pesquisa sobre Doação de Órgãos, que levará 
aproximadamente 10 minutos para ser respondida. 
 
IMPORTANTE: Quando mencionamos “doação de órgãos”, estamos nos referindo à 
doação de órgãos após a morte, caso seja confirmada morte encefálica, ou seja, morte 
baseada na ausência de todas as funções neurológicas. 
 
Lembre-se que: 
·  Não há respostas certas ou erradas; 
·  As respostas serão confidenciais; 
·  Em nenhum momento o seu nome será divulgado; 
·  Sua participação é voluntária, ou seja, você pode recursar-se a responder ou desistir de 
participar a qualquer momento. 
 
Destacamos que será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade dos dados 
obtidos, que serão avaliados de forma agregada e não individual. 
 
Qualquer dúvida você poderá entrar em contato com a professora Tânia Veludo da FGV 
EAESP, orientadora deste projeto, pode ser contatada por meio do e-mail 
tania.veludo@fgv.br. 
 
Ao concordar em participar do estudo, você reconhece que sua participação é voluntária, 
que você tem mais de 18 anos de idade e que está ciente de que você pode optar por 
encerrar sua participação no estudo a qualquer momento e por qualquer motivo.  
  
Ao final do questionário, você deve informar um e-mail para participar da segunda etapa 
da pesquisa, composta por duas perguntas, e concorrer ao sorteio do valor de 500,00 reais.  
  
Muito obrigado pela colaboração! 
 

 
[   ] Eu concordo, começar o estudo 
[   ] Eu não concordo, não desejo participar 
 

 

Você já conversou com sua família sobre doação de órgãos?  

(  ) Sim; nessa conversa avisei minha família que quero ser doador de órgãos. 
(  ) Sim; nessa conversa avisei minha família que NÃO quero ser doador de órgãos.  
(  ) Sim; mas nessa conversa não me posicionei quanto minha decisão de doar ou não meus 
órgãos.  
(  ) Não, eu nunca conversei com minha família sobre doação de órgãos.  
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Agora você irá assistir um vídeo sobre doação de órgãos! 
 
Afirmação 
A seguir, temos uma série de afirmações. Solicitamos que seja apontado o quanto você 
CONCORDA ou DISCORDA com cada uma delas. Na escala, 1 indica DISCORDÂNCIA 
TOTAL, 7 CONCORDÂNCIA TOTAL, e os demais valores indicam níveis 
intermediários de concordância.  
 
1) Ao informar meu interesse em doar meus órgãos após a 
morte, estou dando a algumas pessoas a esperança de 
sobreviver. 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Saber que há pessoas salvas por doação de órgãos me 
faz pensar na importância de doar órgãos. 1 2 3 4 5 6 7 

3) A ideia de doar órgãos faz com que eu me sinta bem. 1 2 3 4 5 6 7 
4) Doar órgãos, após a morte, é uma forma de dar um 
destino benéfico a algumas partes do meu corpo. 1 2 3 4 5 6 7 

5) Mesmo com os cuidados para proteger a vida de um 
possível doador de órgãos, ainda existe a chance de sua 
vida ser retirada para salvar a vida de uma pessoa rica ou 
importante. 

1 2 3 4 5 6 7 

6) Há uma boa chance de que os médicos declarem 
prematuramente a morte de uma pessoa que tenha 
informado a intenção de doar órgãos. 

1 2 3 4 5 6 7 

7) Os médicos não se esforçarão para realizar tratamentos 
avançados para salvar a vida de um potencial doador. 1 2 3 4 5 6 7 

8) Uma pessoa que pretende doar partes de seu corpo, após 
a sua morte, aumenta a chance de ser declarada morta 
mesmo que ainda esteja viva. 

1 2 3 4 5 6 7 

9) Não serão aplicadas técnicas médicas avançadas para 
salvar a vida de um potencial doador de órgãos. 1 2 3 4 5 6 7 

10) Uma pessoa terá menor chance de receber cuidados 
médicos adequados após informar o desejo de ser um 
doador de órgãos. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Continue a responder as questões, usando a mesma escala onde 1 indica DISCORDÂNCIA 
TOTAL, 7 CONCORDÂNCIA TOTAL, e os demais valores indicam níveis 
intermediários de concordância. 
11) Ao informar a intenção de doar órgãos, os médicos 
poderiam fazer algo contra a minha vida, antes que eu 
estivesse realmente morto. 

1 2 3 4 5 6 7 

12) Quando eu morrer, eu quero que todo o meu corpo 
morra comigo. 1 2 3 4 5 6 7 
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13) Quando eu morrer, eu quero ser enterrado por inteiro 
com todas as minhas partes originais. 1 2 3 4 5 6 7 

14) Informar que pretendo doar meus órgãos após minha 
morte me faz sentir desconfortável. 1 2 3 4 5 6 7 

15) A doação de órgãos deixa o corpo deformado. 1 2 3 4 5 6 7 

16) É necessário ter um corpo intacto para a próxima vida. 1 2 3 4 5 6 7 

17) Pensar que meu corpo será cortado após a minha morte 
me deixa desconfortável. 1 2 3 4 5 6 7 

18) Procuro viver de acordo com as minhas crenças 
religiosas. 1 2 3 4 5 6 7 

19) Toda a minha concepção de vida é baseada em minha 
religião. 1 2 3 4 5 6 7 

20) Doar meus órgãos têm um significado religioso para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Você já respondeu metade do questionário.  Continue a responder as questões, usando a 
mesma escala onde 1 indica DISCORDÂNCIA TOTAL, 7 CONCORDÂNCIA 
TOTAL, e os demais valores indicam níveis intermediários de concordância. 

21) Frequentemente, sinto uma forte presença de Deus. 1 2 3 4 5 6 7 

22) É importante para mim dedicar um tempo para 
reflexão e oração. 1 2 3 4 5 6 7 

23) A doação de órgãos é uma maneira de agradecer a 
Deus. 1 2 3 4 5 6 7 

24) Eu sou a favor da doação de órgãos e pretendo ser 
doador. 1 2 3 4 5 6 7 

25) Eu tenho intenção de ser doador de órgãos. 1 2 3 4 5 6 7 
26) É minha vontade doar meus órgãos após a minha 
morte. 1 2 3 4 5 6 7 

27) Eu tenho intenção de avisar minha família, nos 
próximos 2 meses, que quero doar meus órgãos. 1 2 3 4 5 6 7 

28) Nos próximos 2 meses eu pretendo manifestar meu 
desejo de ser doador de órgãos para minha família. 1 2 3 4 5 6 7 

29) Eu irei avisar meus familiares, nos próximos 2 meses, 
sobre meu desejo de doar órgãos. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Agora você vai responder umas perguntas sobre o vídeo que você assistiu. 
Quem foi a pessoa que passou a mensagem no vídeo que você assistiu?  
 
a) [  ] Padre. 
b) [   ] Freira. 
c) [   ] Enfermeiro.  
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d) [   ] Enfermeiro. 
e) [   ] Médico. 
f) [   ] Médica. 
g) [   ] Um homem transplantado. 
h) [   ] Uma mulher transplantada. 
i) [   ] Um emissor sem identificacao da profissão.  
j) [   ] Uma emissora sem identificacao da profissão. 

 
Para ser doador de órgãos, basta.... 
  
a) [   ] Avisar sua família, dizendo: “Quero ser doador de órgãos”. 
b) [   ] Avisar o médico que deseja ser doador. 
c) [   ] Se cadastrar em um hemocentro e oferecer uma amostra de sangue. 
d) [   ] Oficializar o desejo de ser doador por escrito, em um documento. 
e) [   ] Fazer a carteirinha do doador. 
f) [   ] Se cadastrar no banco de doadores do Ministério da Saúde. 

Qual seu sexo?  
a) [   ] Masculino. 
b) [   ] Feminino. 

 
Qual sua idade? _______ 
 
Em qual estado você reside? ____________ 
 

 
Falta muito pouco para concluir a pesquisa! Já estamos quase finalizando.  
 
Qual o seu estado civil? 
a) [   ] Casado(a). c) [   ] União estável.  
b) [   ] Separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a). 
c) [   ] Solteiro (a). 

d) [   ] Viúvo (a). 

 
Qual sua religião?   

a) [   ] Agnóstico. 
b) [   ] Ateu. 
c) [   ] Budismo. 
d) [   ] Candomblé. 
e) [   ] Católica Apostólica Romana. 
f) [   ] Espírita kardecista. 
g) [   ] Evangélico de missão. 
h) [   ] Evangélicos de origem pentecostal. 
i) [   ] Hinduísmo. 
j) [   ] Islamismo. 
k) [   ] Judaísmo. 
l) [   ] Novas religiões orientais. 
m) [   ] Outra religião. 
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n) [  ] Sem religião. 
o) [  ] Testemunha de Jeová. 
p) [  ] Tradições indígenas. 
q) [  ] Umbanda. 

 
Qual a sua renda familiar mensal?  

a) [   ] Até R$ 700,00 reais. 
b) [   ] De R$ 700,01 a R$ 1.600,00 reais. 
c) [   ] De R$ 1.600,01 a R$ 2.700,00 reais. 
d) [   ] De R$ 2.700,01 a R$ 4.800,00 reais. 
e) [   ] De R$ 4.800,01 a R$ 9.200,00 reais. 
f) [   ] De R$ 9.200,01 a R$ 21.000,00 reais. 
g) [   ] Acima de R$ 21. 000,00 reais. 
 
Qual seu grau de escolaridade? (considere os níveis completo ou incompleto para responder). 

a) [   ] Ensino fundamental (1º grau). 
b) [   ] Ensino médio (2º grau). 
c) [   ] Ensino superior. 
d) [   ] Pós-graduação. 
 
Por favor, informe seu contato, de preferência e-mail ou telefone para participar, em 
aproximadamente 2 meses, da última parte da pesquisa (composta por uma pergunta) e 
concorrer ao sorteio no valor de R$500,00 reais.  
 
____________________________________________________________ 

 
Link da pesquisa: 
https://fgvspmarketing.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bNTNWvLwJ9YYTZ3 
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Apêndice 7 - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado(a) Sr.(a), 
 

Meu nome é Severino Domingos da Silva Júnior, sou aluno de doutorado da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e estou 
realizando uma pesquisa sobre Doação de Órgãos.  

 
Você foi selecionado(a) por conveniência e sua participação nesta pesquisa consistirá 

em responder um questionário e assistir uma mensagem favorável à doação de órgãos. O 
pesquisador responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos 
os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos 
participantes. 

 
Antes de começarmos, gostaria de garantir-lhe que: 
• Sua participação não é obrigatória; 
• Você pode se recusar a responder qualquer pergunta; 
• Você poderá desistir de participar; 
• Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo; 
• Sua participação não implicará em gastos pessoais; 
• Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. 
 
Caso você concorde, marque o aceitei virtual ou assinale abaixo seu consentimento em 

participar desta pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador 
responsável e do CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 
Se você tiver alguma pergunta poderá entrar em contato comigo pelo telefone 

(83)98860-1221- ou e-mail pesquisadoacaodeorgaos@gmail.com. A professora Tânia Veludo 
é orientadora deste projeto e pode ser contatada por meio do e-mail tania.veludo@fgv.br. 
Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 
Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: ética.pesquisa@fgv.br.  

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, 

e que concordo em participar. 
 
Agradeço sua disposição em participar. 

 
 

     __________________________, ___/___/_____. 
 

Assinatura do(a) participante: ________________________________________ 
 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________________ 
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Apêndice 8 - Tabelas das relações multigrupo não moderadas 
 
Tabela - Análise MultiGrupo entre enfermeiro e médico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 
Tabela - Análise MultiGrupo entre enfermeiro e transplantado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 
Tabela - Análise MultiGrupo entre enfermeiro e emissor sem identificação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Tabela - Análise MultiGrupo entre religioso e emissor sem identificação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 
Tabela - Análise MultiGrupo entre religioso e transplantado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 
Tabela - Análise MultiGrupo entre médico e emissor sem identificação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Tabela - Análise MultiGrupo entre médico e transplantado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 
Tabela - Análise MultiGrupo entre transplantado e emissor sem identificação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Anexo 1 - Curso de Comunicação em Situações Críticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

135  

Anexo 2 - Autorização para validação das escalas  
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QRW�UHO\�RQ�LW��,I�\RX�KDYH�UHFHLYHG�WKLV�HPDLO�LQ�HUURU�SOHDVH�OHW�WKH�VHQGHU�NQRZ�LPPHGLDWHO\�DQG�GHOHWH�LW�IURP�\RXU�V\VWHP�V��
,QWHUQHW�HPDLOV�DUH�QRW�QHFHVVDULO\�VHFXUH��:KLOH�ZH�WDNH�HYHU\�FDUH��3O\PRXWK�8QLYHUVLW\�DFFHSWV�QR�UHVSRQVLELOLW\�IRU�YLUXVHV
DQG�LW�LV�\RXU�UHVSRQVLELOLW\�WR�VFDQ�HPDLOV�DQG�WKHLU�DWWDFKPHQWV��3O\PRXWK�8QLYHUVLW\�GRHV�QRW�DFFHSW�UHVSRQVLELOLW\�IRU�DQ\
FKDQJHV�PDGH�DIWHU�LW�ZDV�VHQW��1RWKLQJ�LQ�WKLV�HPDLO�RU�LWV�DWWDFKPHQWV�FRQVWLWXWHV�DQ�RUGHU�IRU�JRRGV�RU�VHUYLFHV�XQOHVV
DFFRPSDQLHG�E\�DQ�RIÀFLDO�RUGHU�IRUP�

��DQH[RV

2UJDQ�'RQDWLRQ�$WWLWXGH�DQG�.QRZOHGJH�VFDOHRFW���SGI
��.


