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RESUMO

O transplante de órgãos e tecidos apresenta-se como importante opção terapêutica, tanto do
ponto de vista médico, quanto social ou econômico. Assim, a identificação das variáveis que
podem interferir na efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplante precisa ser
investigada de maneira adequada, pois se está diante de crescente índice de doenças crônicas e
degenerativas na população, que faz com que a lista de espera para transplante aumente
desproporcionalmente e os pacientes chegam ao óbito sem a oportunidade de realização do
tratamento devido ao déficit de doadores. Nesse contexto, definiu-se como objetivo deste
estudo avaliar os fatores associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos para
transplantes. Trata-se de pesquisa avaliativa, quantitativa, prospectiva, com delineamento
longitudinal, desenvolvida na Central de Captação, Notificação e Doação de Órgãos para
transplantes, Organização de Procura de Órgãos e em seis unidades hospitalares credenciadas
para captação e transplante de órgãos e tecidos, em Natal/RN, entre agosto de 2010 e
fevereiro de 2011, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
CAAE 007.0.294.000-10. A amostra probabilística sem reposição foi composta de 65
potenciais doadores. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um roteiro estruturado
de observação não participante do tipo checklist. Os dados foram analisados por meio da
estatística descritiva e apresentados em forma de tabelas, quadros, gráficos e figuras. Para
tanto, utilizou-se o Microsoft Excel 2007 e o Programa Estatístico SPSS versão 20.0. Para
verificar o nível de significância optou-se pela aplicação dos testes Qui-quadrado (χ2) e Mann
Whitney e, para as caselas inferiores a cinco, considerou-se o teste exato de Fisher. Adotou-se
como nível de significância p-valor <0,05. Entre os pesquisados observou-se que a maior
parte dos indivíduos era do sexo masculino (50,8%), na faixa etária até 45 anos (53,8%), com
média de idade de 42,3 anos, mínimo de cinco e máximo de 73 anos (± 17,32 anos).
Solteiros/viúvos/divorciados (56,9%), com até o ensino fundamental completo (60,0%), em
exercício de atividade profissional (86,2%), católicos (83,1%) e residentes na região
metropolitana de Natal (52,3%). Obteve-se efetividade de doação de 27,7%. Não ocorreu
significância estatística entre a estrutura e a efetividade da doação, porém observaram-se
inadequações nos recursos físicos (36,9%), materiais (30,8%), estrutura organizacional
(29,2%) e recursos humanos (18,5%). No processo, as fases de manutenção (p=0,004),
diagnóstico de morte encefálica (p=0,032), entrevista familiar (p≤ 0,001) e documentação (p=
0,001) apresentaram significância estatística com a efetividade. Assim, se aceita a hipótese
alternativa do estudo, na qual se evidencia que a adequação dos fatores relacionados à
estrutura e processo está associada à efetividade da doação de órgãos e tecidos para
transplantes. Desse modo, a efetividade da doação de órgãos e tecidos encerra de forma
imprescindível a rapidez e a precisão com que o processo de doação se conduz, requerendo
estrutura adequada, com recursos físicos e materiais apropriados e recursos humanos
capacitados, para otimizar a diminuição do tempo e do sofrimento daqueles que aguardam um
órgão ou tecido na fila do transplante no Brasil.
Palavras-Chave: Enfermagem; Obtenção de Tecidos e Órgãos; Efetividade; Transplante de
órgãos; Avaliação de processos e resultados.

ABSTRACT

The transplantation of organs and tissues presents itself as an important therapeutic option,
both from a medical standpoint, the social or economic. Thus, the identification of variables
that can interfere in the effectiveness of organs and tissues donation for transplantation needs
to be investigated adequately, because it stands before increasing index of chronic and
degenerative diseases in the population, what makes the waiting list for transplantation grow
disproportionately and patients come to death without the opportunity of realization the
treatment due to a lack of donors. In this context, has defined as objective of this study
evaluate the factors associated with the effectiveness of organs and tissues donation for
transplantation. It is a evaluative research, quantitative, prospective, with longitudinal design,
developed at Central of Catchment, Notification and organ donation for transplant, Organ
Procurement Organization and in six accredited hospitals to collect and transplantation of
organs and tissues, in Natal/RN, between august 2010 and february 2011, after the approval of
the Research Ethics Committee, under No. 414/10 and CAAE 007.0.294.000-10. The
probabilistic sample without replacement was composed of 65 potential donors. It was used as
an instrument of data collection a structured script non-participant observation of checklist
type. Data were analyzed using descriptive statistics and presented in tables, charts, graphs
and figures. For this, was used Microsoft Excel 2007 and statistical program SPSS version
20.0. To check the level of significance was chosen by applying the chi-square test (χ2) and
Mann Whitney and caselas for less than five, it is considered the Fisher exact test. It was
adopted as the significance level p-value <0.05. Among the surveyed it was observed that
most of the individuals were male (50,8%), in the age group 45 years (53,8%), mean age of
42,3 years, minimum 5 and maximum 73 years (± 17,32 years). Single / widowers / divorced
(56,9%), with up to completed elementary school (60,0%) in the exercise of professional
activity (86,2%), catholic (83,1%) and residents in metropolitan region of Natal (52,3%). Was
obtained donation effectiveness of 27,7%. There was no statistical significance between
structure and effectiveness of the donation, but were observed inadequacies in physical
resources (36,9%), materials (30,8%), organizational structure (29,2%) and human resources
(18,5%). In the process, the maintenance phase (p= 0.004), diagnosis of brain death (p=
0.032), family interview (p≤ 0.001) and documentation (p= 0.001) presented statistical
significance with effectiveness. Thus, it is accepts the alternative hypothesis of the study, in
which is evidenced that the adequacy of the factors related to structure and process is
associated to effectiveness of organs and tissues donation for transplantation. In this way, the
effectiveness of organ and tissue donation ends in an essential way the rapidity and accuracy
with which the donation process is conducted, requiring appropriate structure, with
appropriate physical and material resources and skilled human resources to optimize the
reduction of time and the suffering of those waiting for an organ or tissue transplant queued in
Brazil.

Keywords: Nursing; Tissue and Organ Procurement; Effectiveness; Organ Transplantation;
Outcome and Process Assessment.
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1 INTRODUÇÃO

Os avanços científicos, tecnológicos, organizacionais e administrativos permitiram que
o transplante se tornasse a terapêutica segura e salvadora para pacientes com vários tipos de
doenças terminais, porém, a problemática comum a todos os países se refere ao crescimento
desproporcional da quantidade de pacientes em lista de espera com relação ao número de
doadores. Isso causa a morte de indivíduos que estão na expectativa por um órgão ou tecido
para salvar suas vidas (PEREIRA; FERNANDES; SOLLER, 2009; UNITED STATES
ORGAN TRANSPLANTATION, 2011).
Vários fatores causam essa desproporcionalidade, e dentre estes se destacam o nível
educacional da população, padrões culturais, existência de programas de estímulo, legislação
adequada e infraestrutura para o diagnóstico de Morte Encefálica (ME), manutenção do
Potencial Doador (PD), captação e transplante. Esses fatores também explicam a discrepância
na porcentagem de doações entre os diversos países e regiões (MATTIA et al., 2010).
Dados da Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) mostram que,
em 2011, nos Estados Unidos da América (EUA), realizaram-se 30.158 transplantes de órgãos
sólidos, tais como: coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino delgado e rim. No entanto, no
final desse mesmo ano, havia 72.571 pessoas em lista de espera para a realização desse
procedimento. Portanto, há desequilíbrio entre a oferta de órgãos e o número de pacientes que
poderia se beneficiar com o tratamento (UNITED STATES ORGAN TRANSPLANTATION,
2011).
A situação descrita não difere do Brasil, onde, apesar de possuir um dos maiores
programas públicos de transplantes do mundo, com 548 estabelecimentos de saúde, 1.376
equipes médicas autorizadas a realizar transplantes, e de o Sistema Nacional de Transplantes
(SNT) estar presente em 24 estados, por meio das Centrais de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos (CNCDO), existem 27.567 pacientes ativos em lista de espera para
transplante (REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE, 2012).
Cabe registrar que, apesar do número de pacientes em lista de espera para transplante
no Brasil se apresentar inferior ao dos EUA, avalia-se a situação brasileira como mais
preocupante, visto que há estimativa de que existam 91.314 pessoas só em tratamento
dialítico, sem mencionar potenciais receptores de outros tipos de transplantes. Grande parte
dos candidatos a transplante nem chega a ter seu nome cadastrado ou atualizado na lista de
espera por falta da realização dos exames necessários para esse procedimento. Desse modo,
considera-se insuficiente o número de transplantes realizados no país, quando analisado em
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relação à necessidade da população (REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE,
2012).
Ressalta-se que a efetividade do transplante se relaciona diretamente ao doador
falecido, pois, até o final de 2012, dos 7.426 transplantes de órgãos sólidos realizados no
Brasil, apenas 21,6% ocorreram com doadores vivos. Acrescenta-se que a realização do
transplante com esse tipo de doador depende fundamentalmente do processo de doação de
órgãos e tecidos para transplante, definido como a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, que se inicia com a identificação e notificação de um indivíduo em coma
aperceptivo e arreativo e se segue com a avaliação clínico-laboratorial desse paciente,
manutenção de suas funções orgânicas, confirmação do diagnóstico de ME, entrevista
familiar, aspectos logísticos, até captação e distribuição dos órgãos e tecidos aos receptores
(PEREIRA;

FERNANDES;

SOLLER,

2009;

REGISTRO

BRASILEIRO

DE

TRANSPLANTE, 2012).
Acerca dos dispositivos legais que norteiam a estrutura organizacional em que se
desenvolve o processo de doação de órgãos e tecidos no Brasil, estabeleceu-se, em 1997, pela
Lei nº. 9.434 e Decreto nº. 2.268, a atual legislação do transplante, com a atuação do
Ministério da Saúde (MS) no sentido de implementar a organização do SNT. Cabe à
Coordenação-Geral do SNT a responsabilidade pela gestão do Programa. Na esfera federal,
existe a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNNCDO) e,
nas demais unidades da federação, as CNCDOs. Integram também esse sistema as listas
únicas de receptores, o cadastramento e autorização de hospitais transplantadores e das
equipes especializadas, além dos critérios de financiamento estabelecidos para o setor
(BRASIL, 1997).
A Política Nacional de Transplantes fundamenta-se na Constituição Federal Brasileira
de 1988 e Legislação Extravagante (Lei nº. 9434/97 e Lei nº. 10.211/01), que têm como
diretrizes a gratuidade da doação, a beneficência aos receptores e a não maleficência aos
doadores vivos; além das garantias e direitos aos pacientes que necessitam dessa terapia. Por
fim, destaca-se que toda a política de transplante se harmoniza com as Leis nº. 8.080/90 e nº.
8.142/90, que regem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990a,
1990b, 1997, 2001).
Desse modo, destaca-se que para que ocorra a efetividade da doação de órgãos e
tecidos é necessário o planejamento dos serviços de saúde, bem como sua organização, com
infraestrutura apropriada, recursos humanos especializados, materiais específicos e
tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. Soma-se a isso a importância
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da avaliação, tanto pela possibilidade de identificar necessidades de intervenções capazes de
aumentar o número de doações, captações, e a otimização do aproveitamento dos órgãos e
tecidos, quanto pela verificação das dificuldades enfrentadas por tais práticas (BRASIL,
2006a; COSTA et al., 2008).
Sobre a avaliação de qualidade em saúde, Donabedian (1992) desenvolveu um modelo
sistêmico, com três dimensões, a “estrutura” que abrange os recursos físicos, humanos,
materiais e financeiros necessários para a assistência à saúde. O “processo”, que envolve as
atividades referentes aos profissionais de saúde e pacientes, com base em padrões aceitos; e o
“resultado”, que compreende o produto final da assistência prestada, considera saúde,
satisfação de padrões e de expectativas.
No Brasil, a pesquisa de avaliação de políticas começou a se desenvolver apenas a
partir dos anos de 1980, e se apresentava, tanto do ponto de vista acadêmico, como da sua
incorporação ao cotidiano da administração pública, ainda bastante incipiente e conceituada
sob diferentes perspectivas, ora com traços coincidentes ou comuns, ora posições discordantes
(FIGUERÓ; FRIAS; NAVARRO, 2010; KERBER, 2010).
Desde então, o campo de avaliação da qualidade em saúde tem se desenvolvido
progressivamente no Brasil, com a realização de pesquisas acadêmicas sobre essa temática,
até a incorporação pelo MS da necessidade de pesquisas avaliativas para subsidiar a
elaboração de políticas e programas setoriais e a divulgação de seus resultados. Apesar dessa
expansão, ainda passa por processo de diversificação conceitual e metodológica para se
constituir em instrumento de apoio às decisões necessárias à dinâmica dos sistemas e serviços
de saúde (FIGUERÓ; FRIAS; KERBER, 2010; NAVARRO, 2010).
Salienta-se que, embora exista crescente produção técnica e científica sobre avaliação
da qualidade em saúde no Brasil, principalmente quando relacionada à atenção básica, há
ainda escassez na área de doação e transplante de órgãos; somente um estudo versa sobre essa
temática, o qual se realizou pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2006, intitulado
“Avaliação do programa de doação, captação e transplante de órgãos e tecidos” (BRASIL,
2006a).
O estudo realizado pelo TCU objetivou analisar os procedimentos operacionais
utilizados, as medidas adotadas com vistas à qualidade e à atualização tecnológica dos
procedimentos médicos, bem como a garantia do tratamento tempestivo e equitativo a todo o
público-alvo. Além dos resultados obtidos e das recomendações sugeridas, o TCU realça a
importância da avaliação, pois essa prática pode desaconselhar o emprego de técnicas que se
demonstrarem equivocadas, com benefícios em termos de recursos públicos economizados,
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mas, principalmente, por proporcionar tratamento mais adequado aos pacientes (BRASIL,
2006a).
Ressalta-se, ainda, que as avaliações devem partir da definição do atributo que se
avaliou como qualidade. Portanto, para esse estudo, utilizou-se o termo “efetividade”,
definido como o grau com que a assistência, os serviços e as ações atingem os resultados
esperados. Desse modo, considerou-se o processo de doação efetivo quando se obteve a
doação e realizou-se a captação do órgão/tecido doado (PROADESS, 2012).
Sobre o desenvolvimento do programa de doação no Estado do Rio Grande do Norte
(RN), enfatiza-se que esse estado conta com equipes médicas treinadas e credenciadas junto
ao SNT para realizar a captação e transplantes de órgãos sólidos, como: coração, fígado e rim;
e de tecidos: como córnea (REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE, 2012).
No tocante aos doadores efetivos, a média entre os anos de 2004 a 2009, no RN, foi de
3,75 por milhão de população (pmp)/ano. Com maiores taxas em 2005 e 2008 (4,3 pmp/ano) e
menor em 2006 (2,7 pmp/ano). Em 2009, a média do RN foi de 2,6 pmp/ano e apresentou,
dentre os estados brasileiros, a taxa mais baixa de doadores de múltiplos órgãos (REGISTRO
BRASILEIRO DE TRANSPLANTE, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Em 2010, após a criação da Organização de Procura de Órgãos (OPO), o RN obteve
aumento em relação ao número de transplantes, passou da 17a colocação em relação aos 24
estados brasileiros que realizam esse tratamento, para a 7a, e ocupou o lugar de segundo
estado do Nordeste em maior número de transplantes. Em 2011, manteve a taxa de
crescimento, com a 4ª colocação. Em 2012, ocorreu declínio de crescimento, passou para o 6º
lugar em relação aos demais estados (REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE,
2011, 2012).
Em conformidade com o que foi exposto, este estudo objetiva avaliar os fatores
associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

A experiência profissional como enfermeira assistencial em clínica de hemodiálise, em
Mossoró/Nordeste do Brasil, possibilitou a oportunidade de ampliar a percepção sobre a
importância e a complexidade da doação e transplante de órgãos e tecidos. Nessa unidade
acompanhavam-se os pacientes que se submetiam ao tratamento dialítico como forma de
sobrevivência e, assim, permaneciam nas filas de espera por longos períodos, e, em muitos
casos, chegavam a falecer sem terem realizado o transplante. Observava-se, também, que essa
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espera prolongada pelo enxerto renal propiciava o aparecimento de complicações para o
paciente, com o consequente aumento do número de óbitos naquela unidade.
Observou-se, posteriormente, na UTI localizada em hospital de referência para
atendimentos de urgência e emergência, em Natal/RN, que a maior parte das admissões tinha
como diagnóstico médico as doenças cérebro-vasculares e causas externas (acidentes e
violência). Esses pacientes, comumente em estado grave, evoluíam para ME. No entanto, a
efetividade do transplante raramente acontecia, pois não havia nem mesmo a menção da
possibilidade de captação de órgãos pelos plantonistas.
Paralelo a essa realidade, a literatura científica mostra que as principais causas para a
não efetividade da doação e transplante de órgãos e tecidos devem-se ao desconhecimento do
conceito de ME, tanto pela população quanto pelos profissionais da saúde, estrutura
inadequada dos hospitais para a realização, com segurança, do diagnóstico de ME e da
assistência ao Potencial Doador (PD), recusa dos familiares em autorizar a doação,
subnotificação de PDs, dificuldades logísticas e contraindicação médica (MATTIA et al.,
2010; PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 2009).
Adiciona-se a essa problemática a precária estrutura do sistema de saúde brasileiro,
caracterizada pela superlotação nas unidades de emergência, com pacientes acamados em
corredores, longo tempo de espera para o atendimento, alta tensão na equipe assistencial,
grande pressão para novos atendimentos, além da falta de leitos de UTI, de equipamentos,
materiais e recursos humanos capacitados, o que compromete não somente a assistência aos
pacientes que estão com possibilidade de melhora, mas também todas as ações necessárias
para o desenvolvimento do processo de doação de órgãos e tecidos (BITTENCOURT;
HORTALE, 2009).
Reforça-se, portanto, que vários fatores interferem na execução do processo de doação
e, dentre estes, considera-se a falta de identificação e notificação do PD como a principal
causa da limitada taxa de doadores e de transplantes no país. Em 2012, no Brasil, foram
notificados 8.025 PDs e somente 20,0% destes chegaram a efetivar a doação. Dessa forma,
apenas se notifica a metade dos PDs que se estima existir, e somente um, em cada cinco, tem
seus órgãos transplantados (PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 2009; REGISTRO
BRASILEIRO DE TRANSPLANTE, 2012).
Outro problema que interrompe o processo de doação se relaciona à dificuldade
operacional dos serviços de saúde para realizar a avaliação laboratorial que potencializa o
paciente em ME para tornar-se PD. Obrigatoriamente, vários profissionais do hospital e da
OPO coordenam a realização de exames físicos e biológicos para avaliar a viabilidade do
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doador e a compatibilidade com os possíveis receptores em lista de espera, e nem sempre há
kits disponíveis para a realização desses testes (BRASIL, 2006a).
Associa-se a isso a falta de cuidados intensivos para manter a perfusão adequada dos
órgãos e tecidos, pois os PDs não são assistidos adequadamente pela equipe responsável por
sua manutenção. Esse fato ocorre devido à estrutura inadequada das unidades hospitalares,
com insuficiência de profissionais para o alto número de pacientes, falta de leitos de UTI,
acrescidos do conhecimento insuficiente e da falta de valorização dos benefícios da doação e
transplante (DOMINGOS; BOER; POSSAMAI, 2010).
Tal fato fica evidenciado pela ausência quase absoluta da sistematização do
atendimento ao PD de múltiplos órgãos. Trata-se de algo que extrapola a esfera técnica,
humanitária e de cidadania de todos os atores envolvidos na manutenção do PD falecido.
Portanto, a padronização e a celeridade desses procedimentos associam-se ao aumento do
número de órgãos transplantados, à diminuição de perda de doadores e ao aumento da
sobrevida pós-transplante (WESTPHAL et al., 2011a).
Sobre o diagnóstico de ME, ainda representa barreiras para notificação de doadores
por parte das UTIs e setores de emergência. Há médicos que não se sentem à vontade para
realizar o diagnóstico e alegam controvérsias quanto aos testes para ME, falta do suporte
técnico que é preciso para a realização dos exames suplementares necessários, além da
responsabilidade legal que recai sobre esse diagnóstico (SCHEIN et al., 2008).
Estudos mostram que o nível de conhecimento sobre a ME entre os intensivistas do
Brasil apresenta-se insuficiente, e o atraso ou falha nesse diagnóstico resulta em custos
inapropriados, ocupação indevida de leito de terapia intensiva, aumento do sofrimento
familiar e na não oferta de órgãos/tecidos para transplantes (MORATO, 2009; SCHEIN et al.,
2008).
Ainda sobre o diagnóstico de ME, pesquisa realizada com médicos intensivistas em
Porto Alegre, em 2005, mostrou que 16% dos médicos desconheciam o conceito de ME, 29%
não foram capazes de determinar a que horas o encéfalo parou de funcionar, e 53% não se
sentiam seguros para explicar para a família o significado da ME. Outro estudo realizado com
profissionais de enfermagem de Natal, em 2012, identificou que, apesar de a maior parte dos
profissionais (58,2%) ter afirmado estar preparada para atender os PDs, o número de acertos
em relação ao questionário aplicado mostrou que esta não era a realidade. Portanto, o conceito
desse evento encontra resistência não só na população, mas também entre os profissionais de
saúde que assistem o PD, e isso representa obstáculo na autorização da doação dos órgãos por
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grande parte das famílias (FREIRE et al., 2012; MORAES; MASSAROLLO, 2009; SCHEIN
et al., 2008).
Quanto à recusa familiar, frequentemente ela ocorre por falta de informação necessária
que possibilite a compreensão da importância do processo consciente de doação de órgãos e
tecidos. Considera-se o entendimento da ME como fator que influencia em autorizar ou não a
doação, pois, geralmente, as famílias que não possuem conhecimento prévio sobre esse
assunto apresentam maior resistência na concepção da ideia da cessação das funções do
encéfalo no ser aparentemente vivo (DALBEM; CAREGNATO, 2010; MORAES;
MASSAROLLO, 2008).
Compreende-se o desconhecimento e/ou não aceitação da ME, visto que,
classicamente, a morte era definida como a cessação irreversível das funções cardíaca e
respiratória, o que gera resistência não somente na população, mas, também, entre os
profissionais de saúde menos esclarecidos (MORAES; MASSAROLLO, 2008).
Estudo realizado sobre a recusa da doação de órgãos e tecidos para transplante relatada
por familiares de PDs revelou que os motivos mais frequentes se relacionavam às crenças
religiosas; à espera de milagre; à não compreensão do diagnóstico de ME; crença na reversão
do quadro; à não aceitação da manipulação do corpo; ao medo da reação da família; à
inadequação da informação e à ausência de confirmação da ME; à desconfiança na assistência
e ao medo do comércio de órgãos; à inadequação no processo de doação; ao desejo do
falecido, manifestado em vida, de não ser doador de órgãos; e ao medo da perda do ente
querido (MORAES; MASSAROLLO, 2009).
Outra etapa igualmente importante no processo de doação trata-se da documentação de
ME. Vale lembrar que o termo de declaração desse evento não pode conter rasuras, assim
como seu preenchimento deve ter a assinatura dos médicos que participaram do diagnóstico.
Ao concluir o processo de determinação da ME, devem-se anexar ao prontuário do paciente
todos os exames realizados e o atestado de óbito preenchido com a hora final da constatação
de ME. No entanto, ainda há persistência na realização da emissão do atestado de óbito
somente quando ocorre a parada cardíaca, e os serviços continuam mantendo artificialmente
esses pacientes. Salienta-se que se considera o paciente, após o diagnóstico de ME, sob o
aspecto legal, ético e moral, um cadáver. Deve-se manter o respeito, entretanto, a instituição
de terapêutica torna-se inútil. A Resolução nº 1986, de 2007, do CFM autoriza, chancela e
estimula a retirada do suporte intensivo para esses pacientes, em caso de não doação
(MORATO, 2009).
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Do ponto de vista logístico, o processo de doação envolve os procedimentos de
acondicionamento, armazenagem e transporte de órgãos, dentro de tempos de isquemia prédeterminados para cada órgão, além do agendamento de salas cirúrgicas, material e
equipamentos especializados. No Brasil, os problemas logísticos são responsáveis por 5% a
10% das causas de não efetividade da doação, com mais frequência nos hospitais de menor
resolutividade, que podem apresentar falta de leitos em UTIs, laboratórios sem condição para
realizar as sorologias necessárias, falta de equipamentos para o diagnóstico de ME e
impossibilidade de transporte para remoção do PD ou distribuição dos órgãos (RATZ, 2006).
As últimas etapas do processo de doação referem-se à captação e distribuição dos
órgãos e tecidos. Nesse momento, a OPO ou CNCDO informam às equipes quais órgãos serão
retirados e o horário de início do procedimento. Deve-se reforçar a importância da
pontualidade das equipes quanto ao horário de chegada ao hospital e início da cirurgia
(PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 2009).
Desse modo, para ocorrer a doação de órgãos e tecidos para transplante, necessita-se
de entrosamento multiprofissional, cada equipe com suas responsabilidades técnicas, éticas e
grau de importância que lhe cabe, com colaboração integral, atentando para as necessidades
do paciente e seus familiares. Portanto, precisa de interação entre os profissionais de
diferentes hospitais, sejam eles captadores ou transplantadores, para que o processo flua de
modo a satisfazer todas as partes envolvidas.
Nesse contexto multiprofissional, a Enfermagem tem papel fundamental na assistência
ao PD de órgãos e tecidos, que necessita de cuidados específicos e intensivos. A assistência
que a equipe de enfermagem presta engloba não só o paciente, mas sua família e a possível
doação, assim como a preocupação com os órgãos e o possível receptor (GUIDO et al., 2009).
Acredita-se que estudar a efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes
no Estado do Rio Grande do Norte faz-se necessário para se detectar eventuais fragilidades
em quaisquer das etapas do seu desenvolvimento, tanto no que tange à estrutura necessária
para ocorrer a doação, quanto nas ações relacionadas ao processo de doação e que possam
interferir na realização do transplante.
Respaldado nessas considerações, questiona-se:
Como o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes tem se desenvolvido em
unidades hospitalares?
Quais os fatores relacionados à estrutura, processo e resultados da doação de órgãos e
tecidos para transplantes?
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Quais as associações dos fatores relacionados à estrutura e processo que influenciam a
efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes?

1.2 JUSTIFICATIVA

O transplante apresenta-se como importante opção terapêutica, tanto do ponto de vista
médico, quanto social ou econômico. Em aproximadamente seis décadas, essa terapia evoluiu
de procedimento relativamente arriscado, realizado apenas em pacientes com doença renal
crônica em estágio final, para intervenção terapêutica eficaz em pacientes com outros tipos de
doenças terminais de órgãos e tecidos.
A identificação das variáveis que podem interferir na efetividade da doação de órgãos
e tecidos para transplante precisa ser investigada de maneira adequada, pois se está diante de
crescente índice de doenças crônicas e degenerativas na população, que faz com que a lista de
espera para transplante aumente desproporcionalmente e muitos pacientes cheguem ao óbito
sem a oportunidade de realização do tratamento devido à carência de doadores.
Nessa perspectiva, este estudo justifica-se diante da necessidade de ampliar a produção
de pesquisas avaliativas sobre a doação de órgãos e tecidos no Brasil e de gerar conhecimento
que auxilie no aperfeiçoamento das políticas públicas sobre a doação e transplante.
Acrescenta-se que há lacunas na literatura científica de estudos que avaliem o processo de
doação em sua totalidade. Geralmente, quando feitos, eles se detêm a enfocar uma fase ou
problema do processo, de forma isolada, e não todas as fases e mais a estrutura das
instituições hospitalares onde esse processo se desenvolve e seu resultado, como se propõe o
presente estudo.
Acredita-se, também, que os resultados obtidos neste estudo possam sensibilizar os
gestores sobre a necessidade de melhorar as estruturas necessárias para o atendimento ao PD,
a formação dos profissionais de saúde que trabalham com esses pacientes e os programas
educativos direcionados à população com o intuito de diminuir a recusa familiar, e,
consequentemente, de aumentar o número de doações e transplantes.
No que diz respeito aos serviços e profissionais da saúde, o estudo poderá trazer
subsídios para a organização e planejamento das ações referentes ao PD. Além disso, o
instrumento de coleta de dados do presente estudo trata-se de protocolo de assistência ao PD
de múltiplos órgãos que poderá ser utilizado como fonte de informações para atender de
maneira mais padronizada e sistematizada os pacientes que estão desde a suspeita clínica até a
confirmação do diagnóstico de ME e captação dos órgãos e tecidos.

21

Enfatiza-se que o efetivo funcionamento do Programa de doação e transplante de
órgãos e tecidos irá reduzir o tempo de espera em fila dos candidatos a transplantes e, assim,
ampliar a qualidade de vida dos doentes crônicos, cuja melhoria das condições de saúde e até
mesmo a sobrevivência dependem da obtenção do órgão ou tecido.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar os fatores associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes
no Estado do Rio Grande do Norte.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.
Analisar os fatores relacionados à estrutura, processo e resultados envolvidos na doação
de órgãos e tecidos para transplantes.
Verificar a associação dos fatores relacionados à estrutura e processo que influenciam na
efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura que respalda este estudo engloba quatro momentos. O primeiro
aborda o relato histórico do transplante de órgãos e tecidos no mundo e no Brasil. O segundo
apresenta as políticas de saúde no Brasil, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde como
marco de um novo tempo, aprovação da Constituição Brasileira de 1988 e instituição do
Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse mesmo momento, apresentam-se também os aspectos
legais e éticos da doação e transplante de órgãos e tecidos no Brasil. O terceiro momento
descreve o processo de doação, engloba conceitos, atuação da equipe multiprofissional e as
fases que o compõem. Por último, apresenta-se breve histórico da avaliação da qualidade dos
serviços de saúde e destaca-se o modelo conceitual proposto por Donabedian, como
referencial teórico que apoia o presente estudo.

3.1 TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde os primórdios, vários relatos históricos e lendas sobre os transplantes povoam o
imaginário da humanidade. Segundo o lendário, deuses cimérios, heróis e curandeiros eram
partícipes de atos cirúrgicos que envolviam transplantações. A Índia Antiga e a China
possuem os registros mais antigos desses eventos, onde as escrituras estão repletas de mitos
dessa natureza. Consta na tradição chinesa que, em 300 a. C., Pien Chiao realizou, com êxito,
a troca de órgãos entre dois irmãos, além disso, estudos arqueológicos desenvolvidos no
Egito, Grécia e América pré-colombiana registraram o transplante de dentes (BEZERRA,
2006; CATÃO, 2004; LINDEN, 2009).
Na Idade Média, no ano de 348, firmou-se a célebre lenda de São Cosme (o clínico) e
São Damião (o cirurgião), que, após a amputação da perna de um velho, transplantaram nele a
perna de um soldado mouro que havia falecido no mesmo dia (LINDEN, 2009).
O termo “transplante”, no entanto, foi utilizado pela primeira vez somente em 1778,
por Jonh Hunter, que descreveu seus experimentos com enxertos ovarianos e testiculares em
animais não relacionados. Nos séculos XV e XVI ocorreram várias tentativas de
transplantação a partir de tecidos procedentes de pessoas e animais, contudo as operações
culminaram em fracasso, pois os procedimentos utilizados eram primitivos e desencadeavam
infecções e rejeições (PEREIRA, 2004; SILVA, 2002).
No início do século XIX, os trabalhos de cirurgia plástica concentraram-se nos
autotransplantes de pele, relatados por Paronio e Graefe. Os alotransplantes ósseos se
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desenvolveram a partir dos trabalhos de MacEwen em 1881, e os transplantes de córnea
tiveram início com Zirm, em 1905 (PEREIRA, 2004).
O desenvolvimento de técnicas de suturas vasculares com fios e agulhas finas
instituídas por Carrel e Guthrie e as pesquisas experimentais fizeram com que a aplicação
clínica dos transplantes de órgãos se aprimorasse. Assim, em 1902, em Viena, realizou-se o
primeiro autotransplante de rim em animal. Em 1909, em Berlim, transplantou-se o rim de um
macaco para uma criança. Porém, apesar do sucesso das cirurgias, os órgãos morriam depois
de algum tempo, isso se configurava em rejeição e levantava questionamentos, assim como
levava à busca por respostas (PEREIRA, 2004).
Em 1933, realizou-se na Ucrânia o primeiro transplante renal em humanos, sem
sucesso, pois se retirou o rim do doador seis horas após a parada cardíaca e o receptor morreu
dois dias depois. Em 1946, ocorreu avanço quando o enxerto renal funcionou por três dias.
Porém, observou-se que, embora as técnicas cirúrgicas tivessem evoluído, a questão da
rejeição permanecia. Na década de 60, a rejeição começou a ser controlada e atingiu seu
apogeu na década de 80, com a droga imunossupressora denominada ciclosporina. Essa droga
revolucionou os transplantes em todo o mundo por aumentar o índice de sobrevida e o
número de transplantes (GUERRA et al., 2002).
No Brasil, a atividade de transplante de órgãos e tecidos se iniciou no ano de 1964,
quando foi realizado o primeiro transplante renal no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP) pela equipe chefiada pelo Prof. José Geraldo
de Campos Freire e pelo Prof. Emil Sabbaga. O paciente recebeu o rim do irmão e viveu
normalmente por mais de oito anos. Em 1967, no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP de Ribeirão Preto, realizou-se o primeiro transplante renal com doador
falecido, pela equipe do Prof. Áureo José Ciconelli (RIBEIRO; SCHRAMM, 2006;
DOMINGOS; BOER; POSSAMAI, 2010).
O transplante cardíaco se realizou pela primeira vez em 1968, pelo Dr. Eurícledes de
Jesus Zerbini, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e o primeiro
transplante de fígado em 1985, pelo Dr. Silvano Raia, na mesma universidade (FREGONESI,
2001; DOMINGOS; BOER; POSSAMAI, 2010).
Na década de 80, outro avanço considerável se relacionou à padronização da retirada
de múltiplos órgãos e desenvolvimento de nova solução de conservação de órgãos, que
aumentou a sobrevida de 80% em dois anos, dos transplantes de rim, coração e fígado. O
transplante de órgãos deixa de ter caráter experimental e passa a ser importante opção
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terapêutica para pacientes portadores de doenças orgânicas terminais para os quais o
tratamento convencional não tem eficácia (PEREIRA, 2004).
No Brasil, o SUS garante o tratamento da transplantação, o que significa que nenhuma
pessoa terá negado o acesso ao transplante de órgãos e tecidos por motivos financeiros. Dessa
forma, apresentam-se, a seguir, os principais aspectos que orientam e influenciam as políticas
de saúde no Brasil para a implantação do SUS e, após, disserta-se de forma sucinta sobre os
avanços e as dificuldades enfrentadas para sua implementação. Em seguida, discorre-se sobre
os aspectos legais e éticos que compõem o processo de doação no Brasil.

3.2 POLÍTICAS DE SAÚDE E A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO BRASIL

Considera-se o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma das maiores conquistas
sociais do povo brasileiro. Sua implementação teve como marco a 8ª Conferência Nacional de
Saúde, realizada em 1986 e desenvolvida em torno dos temas da saúde como direito de
cidadania, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor, que
alimentaram intenso debate travado até a aprovação da Constituição de 1988. De certo modo,
os temas e diretivas centrais dessa conferência persistirão, por longo tempo, na agenda dos
desafios a serem enfrentados na política de saúde brasileira (MENDES, 1999; NORONHA;
LIMA; MACHADO, 2008).
Durante o processo constituinte, a grande pressão da sociedade civil e dos movimentos
democráticos de esquerda logrou coalizão parlamentar suficientemente forte para introduzir
no “Título VIII – Da Ordem Social” o capítulo (II) específico sobre a seguridade social. O
conteúdo ideológico desse capítulo demonstra a preocupação com o bem-estar, a igualdade e
a justiça na sociedade, concretizados com o exercício dos direitos sociais (BRASIL, 1988;
NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008; MENDES, 1999).
A Constituição Federal Brasileira, no artigo 194, conceitua e estabelece os princípios
da seguridade social, que compreende o conjunto interligado de ações de iniciativa dos
poderes públicos e da sociedade designadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público organizá-la em lógica
universalista e equitativa, financiada por fontes diversificadas de receitas de impostos e
contribuições sociais, dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios (BRASIL,
1988).
Neste contexto de articulação e integração das políticas sociais, estabeleceram-se os
fundamentos que, pela primeira vez, orientaram a inscrição da saúde como direito de todos os

26

cidadãos brasileiros e obrigação do Estado. Cabe enfatizar a concepção ampla da saúde
adotada na Constituição de 1988, garantida por meio de políticas sociais e econômicas
abrangentes que reduzam o risco de doenças e outros agravos e mediante o acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988;
MENDES, 1999).
Para dar materialidade à política de saúde, a Constituição instituiu o SUS, definido na
Lei nº 8.080, art. 4º, de 1990, como: “o conjunto de ações e serviços públicos federais,
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público.” (BRASIL, 1990a).
Estão incluídas nessa definição as atividades dirigidas às pessoas, individual ou
coletivamente, voltadas para promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação de agravos e doenças; os serviços prestados no âmbito hospitalar e nas unidades
de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos federal, estadual ou municipal, bem
como em outros espaços, especialmente no domiciliar; as ações de distintas complexidades e
custos, que variam desde aplicação de vacinas e consultas médicas nas clínicas básicas, até
cirurgias

cardiovasculares

e

transplantes

(MENDES,

1999;

NORONHA;

LIMA;

MACHADO, 2008).
Compreendem, também, outras atividades como as intervenções ambientais no seu
sentido mais amplo, as condições sanitárias nos ambientes onde se vive e se trabalha, e na
produção e circulação de bens e serviços, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de
sistemas de saneamento ambiental; instituições públicas voltadas para o controle de
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e
equipamentos para a saúde (PAIM, 2008).
Dentre tantos outros avanços, sobretudo após o processo de municipalização,
experimenta-se considerável expansão das redes de serviços e ações de saúde, bem como a
efetiva ampliação da capacidade gestora do sistema, fator que possibilita a expressão
crescente de importantes e diversas experiências inovadoras nos campos da gestão e do
cuidado da saúde (PAIM, 2008).
Tais avanços não chegam a expressar a necessária transformação para que o SUS se
torne efetivamente universal, igualitário, humanizado e resolutivo no enfrentamento dos
problemas de saúde individuais e coletivos da população. Quanto aos serviços de saúde,
verifica-se profunda crise nas unidades básicas e, sobretudo, nas hospitalares, que, em geral,
se encontram em avançado estágio de deterioração. Os problemas encontrados se apresentam
de diversas ordens, como insuficiência de recursos humanos e materiais, inadequação das
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instalações físicas, falta de equipamentos e tecnologias necessárias à atenção de maior
complexidade (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008).
Como resultado, encontram-se a geração da demanda reprimida, atendimento de má
qualidade e de baixa resolutividade associados a longas filas de espera para quem depende
desses serviços. Grande parte dos cidadãos, principalmente os mais carentes de assistência,
depara-se com muitos obstáculos para ter acesso ao atendimento médico-hospitalar digno e de
qualidade e, com isso, as doenças que poderiam se resolver na atenção primária complicamse, e para tratá-las necessita-se de intervenções com maior complexidade técnico-científica,
como o transplante (PAIM, 2008).
Nesse cenário, insere-se a doação de órgãos e tecidos para transplante no Brasil,
baseada nas diretrizes do SUS e com legislações próprias de normatização das ações e dos
procedimentos. Nesse sentido, ressalta-se a importância de conhecer os aspectos legais e
éticos que regem esses procedimentos, o que se apresenta a seguir.

3.2.1 Legislação da doação de órgãos e tecidos no Brasil

A história da legislação sobre a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins terapêuticos segue o caminho do desenvolvimento da tecnologia da transplantação e
também reflete a opinião pública e a cultura de cada país em termos de relações familiares e
percepção do corpo (FREIRE et al., 2012).
No Brasil, a Lei nº 4.280 de 1963 trouxe a primeira regulamentação referente à doação
e transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Com apenas nove artigos
principais, subordinava a permissão, para fins de transplante, à autorização escrita pelo de
cujus ou à não oposição do cônjuge ou dos parentes até o segundo grau, ou de corporações
religiosas ou civis responsáveis pelo destino dos despojos (BERGESCH, 2006;CORREA
NETO, 2010).
O segundo registro legal do mesmo tema ocorreu em 1968, a Lei nº 5.479, que se
compunha por 15 artigos e incluía a retirada de órgãos de pessoa viva. Porém, deixou em
aberto as discussões sobre a gratuidade da doação, pois o seu art. 1° declara: “A disposição
gratuita de uma ou várias partes do corpo, post-mortem, para fins terapêuticos, é permitida na
forma desta lei”. Já o art. 10 dispõe: “É permitido à pessoa maior e capaz dispor de órgãos e
partes do próprio corpo vivo, para fins humanitários e terapêuticos”. Não há, nesta Lei, a
palavra “gratuidade” quando se refere ao doador vivo, portanto, não houve determinação para
que esta condição ocorresse (BERGESCH, 2006; BRASIL, 1968).
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As novas discussões para modificar a lei sobre transplantação ocorreram em diversas
ocasiões, mas, somente após a Constituição Federal de 1988, foram promulgados a Lei nº
8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decreto Presidencial nº 879, de 22 de julho de 1993,
que revogaram a Lei nº 5.479, anteriormente citada. Essa legislação manteve a maioria dos
itens da lei anterior e incluiu as seguintes regulamentações: tecidos, órgãos e partes do corpo
humano são insuscetíveis de serem comercializados; considera a ME a morte definida como
tal pelo CFM e certificada pelo médico; permite à pessoa maior de idade e capacitada dispor
gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo humano. Além disso, a doação fica
limitada a parentes e cônjuges, sendo exigida a autorização judicial em outras situações, e
torna-se obrigatória a notificação de ME, atribuindo ao Ministério da Saúde a expedição de
normas sobre a organização das Centrais de Notificação das secretarias estaduais de saúde
(CORREA NETO, 2010; LIMA; MAGALHÃES; NAKAMAE, 1997; SILVEIRA et al.,
2009).
Mesmo com tais modificações, as doações de órgãos necessitavam de maior
colaboração por parte da população no post mortem. Dessa forma, em 1997, a legislação foi
alterada pela Lei nº 9.434/97 e Decreto nº 2.268/97. Esta nova regulamentação caracterizavase claramente dentro do princípio de doação presumida. Logo em seu art. 4º, dispunha: “Salvo
manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, presume-se autorizada a doação
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica
post mortem”. (BRASIL, 1997).
No mesmo artigo, em seu parágrafo 1º, decretava que a expressão “não-doador de
órgãos e tecidos” estivesse gravada na Carteira de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de
Habilitação. Para os que não tinham documento, era impossível a doação, ainda que sua
família autorizasse o procedimento. Após essa lei, a quantidade de doadores caiu
vertiginosamente, tanto pelo fator cultural quanto por desconhecimento e falta de
entendimento da lei. Muita gente chegou até a pensar que, a partir de 1998, não seria mais
possível alterar seu status para não doador (BRASIL, 1997; FREIRE et al., 2012).
Destaca-se que a exclusão dos familiares do processo também causou grande
discussão, além do fato de muitos médicos terem continuado a consultá-los. Em face deste
preocupante quadro, realizou-se nova mudança por meio da Medida Provisória 1.959-27, de
24 de outubro de 2.000, e, a partir deste momento, a família assume a responsabilidade pelo
destino dos órgãos e tecidos (CARDOSO; MATOS, 2004; SILVEIRA et al., 2009).
Em 2001, a Lei nº 10.211/2001 revogou alguns dispositivos das Medidas Provisórias,
além de modificar substancialmente a Lei de 1997. Atualmente, podemos dizer que temos em
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vigor a Lei n. 9.434/97 alterada por Medidas Provisórias e pelas Leis nº 10.211/2001 e
11.521/2007. A Lei nº 10.211/2001 altera o art. 4º da lei original e afirma:
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 (BRASIL, 2001, art. 4º).

Desse modo, de acordo com essa lei, a aquisição de partes do corpo humano para fins
terapêuticos ou humanitários poderá ser feita apenas por doação gratuita, e o doador poderá
ser vivo ou falecido. Considera-se doador vivo o indivíduo saudável, avaliado pelo médico,
capaz juridicamente e que concorde com a doação. Por lei, o cônjuge ou parentes
consanguíneos até o quarto grau, ou qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial,
dispensada no caso da medula óssea, podem ser doadores. Designa-se de doador falecido o
indivíduo com diagnóstico confirmado de ME e a doação de seus órgãos e tecidos dependerá
da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou
colateral, até o segundo grau. Esse doador pode oferecer para transplante, simultaneamente,
coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino e rim, além de córnea, esclera, osso, cartilagem,
tendão, menisco, fáscia, valva cardíaca e membrana amniótica (BRASIL, 2001; CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 1997).
Para que todas as etapas do processo doação fossem seguidas, tornou-se necessária a
criação do SNT, órgão central, e das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de
Órgãos (CNCDOs) para cada estado brasileiro e dos Cadastros Técnicos (lista única) para
distribuição dos órgãos e tecidos doados, através do Decreto-Lei nº 2.268/97, privilegiando os
princípios do SUS (BRASIL, 1997).
A partir de 2001, cria-se, por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 905/2000, a
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT). E,
a partir de 2005, por meio da Portaria nº 1.752/GM, de 23 de setembro de 2005, determina-se
a constituição dessa comissão em todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos com
mais de 80 leitos (BRASIL, 2000, 2005).
Devem compor a CIHDOTT de cada hospital, no mínimo, três membros integrantes de
seu corpo funcional, dentre os quais um designado como coordenador intra-hospitalar de
doação de órgãos e tecidos para transplante. O coordenador deverá ter participado do Curso
de Formação de Coordenadores Intra-Hospitalares de Transplantes, com certificado emitido
pelo SNT ou pela CNCDO do estado (BRASIL, 2005).
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No Estado de São Paulo, a Resolução da Secretaria de Saúde nº 103/97 dispõe sobre a
estrutura organizacional e operacional do Sistema Estadual de Transplante, que transferiu para
as OPOs a responsabilidade sobre o processo de doação de órgãos e tecidos para transplante
(SÃO PAULO, 1997).
Em virtude do êxito dos transplantes no Estado de São Paulo, o seu modelo de procura
de órgãos por meio das OPOs passou a vigorar em todo o país, de acordo com a Portaria nº
2.601, de 21 de outubro de 2009. As OPOs eventualmente criadas deverão se reportar à
respectiva CNCDO e atuar em parceria com as CIHDOTTs dos hospitais localizados na sua
área de atuação, sem interferência sobre a distribuição dos órgãos/tecidos por ela captados
(BRASIL, 2009).
Essa organização deverá contar, obrigatoriamente, com pelo menos um médico
coordenador, além de enfermeiros e agentes administrativos de nível médio. Todos os
profissionais que atuam nessa organização e diretamente com o PD devem possuir nível
superior e experiência comprovada em áreas de cuidados de pacientes críticos, diagnóstico de
ME, triagem de doadores e entrevista com familiares de PDs (BRASIL, 2009).
A partir das considerações apresentadas sobre as leis que regem a doação e o
transplante de órgãos e tecidos no Brasil, é importante que se tenha consciência das
implicações éticas que envolvem esses procedimentos. Dessa forma, apresentam-se, a seguir,
os aspectos éticos do processo de doação.

3.2.2 Aspectos éticos que configuram a doação de órgãos e tecidos no Brasil

A partir de 1960 ocorreu a retomada da preocupação mundial com questões morais,
que movimentou três setores essenciais: a ética dos negócios, empregada por diversos países
para atacar a corrupção e outros abusos verificados no setor econômico-financeiro; a ética
ambiental, que se estabeleceu por meio dos avanços de movimentos para defesa da
preservação e das leis de proteção ao meio ambiente; e a bioética, que tem o objetivo de
ajudar a humanidade em direção à participação racional e cautelosa no processo da evolução
biológica e cultural (BARCHIFONTAINE, 2004; GARRAFA, 1999).
Para Garrafa (1995), bioética relaciona-se à ética aplicada à vida, e se apresenta como
a procura da conduta responsável de parte daquelas pessoas que decidem sobre os tipos de
tratamento, pesquisas ou posturas relacionadas à humanidade.
Quanto à doação e transplante de órgãos e tecidos, estes sempre se apresentaram como
alvos de muitas contradições e de concepções polêmicas. Desde seu surgimento, trazem na
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sua essência aspectos bioéticos importantes como a preservação da vida, a possibilidade de
continuar vidas, a perda da vida e o diagnóstico de ME, aliado ao avanço da tecnologia, de
técnicas cirúrgicas, medicamentos, interesses econômicos de multinacionais, além do tráfico e
da comercialização de órgãos. Neste contexto de temores e esperanças surge a necessidade
bioética de se pensar nas repercussões dos novos saberes biológicos (GARRAFA, 1998).
Sabe-se que, para acontecer o transplante, necessita-se do resguardo da voluntariedade
e da espontaneidade, pois se define o ato de doar órgãos e tecidos como atitude altruísta.
Existem órgãos e tecidos que se pode doar em vida e outros somente após a morte, entretanto,
tanto a doação em vida quanto a post mortem necessitam de normatizações legais e ações
baseadas na Bioética (FUHR, 2006; PESSALACIA; CORTES; OTTONI, 2011).
Desse modo, nos casos de doações post mortem, o poder de decisão e o uso da
autonomia transferem-se à esfera familiar, que provavelmente respeitará a vontade da pessoa
falecida, em relação à sua intenção de ser ou não doadora, ou, então, deverá decidir mesmo
sem a manifestação expressa do familiar falecido. As questões religiosas podem assumir
relevância na decisão de se efetuar ou não a doação. É importante que os familiares cheguem
a um consenso, pois, sem o consentimento de todos, não ocorre doação. A doação se torna
mais fácil quando a família do falecido tem plena convicção de que se realizaram todos os
cuidados necessários e de que o processo evoluiu desfavorável apesar dos esforços das
equipes envolvidas (ALENCAR, 2006; PAULINO; TEIXEIRA, 2009).
Outra questão bioética importante se refere à realização do teste de apneia, integrante
do exame neurológico do paciente em coma aperceptivo e arreativo, em investigação de ME.
Os questionamentos bioéticos se relacionam às complicações que esse teste pode causar,
como hipóxia sistêmica e arritmia cardíaca fatal, hipotensão arterial, acidose metabólica grave
e hipocalemia. Portanto, deve-se iniciar o teste da apneia somente após todos os outros
demonstrarem ausência de função encefálica. O diagnóstico de ME nunca poderá ser invasivo
o suficiente para comprometer as chances de reversão do quadro neurológico do paciente
(PAULINO; TEIXEIRA, 2009).
Considera-se o transplante como um sonho; muitas vezes, cria-se expectativa superior
ao resultado que se pode obter. Dessa maneira, as equipes transplantadoras devem
compreender as questões peculiares dos pacientes portadores de doenças crônicas. A equipe
só deverá executar o procedimento se tiver competência para tal, além de infraestrutura que
garanta o atendimento no pré, trans e pós-transplante. As complicações cirúrgicas se
apresentam com frequência, mesmo quando se realiza o procedimento com equipes
experientes. Desse modo, o transplante somente poderá realizar-se após o consentimento
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expresso do receptor do órgão ou tecido, devidamente inscrito em lista única de espera, após
aconselhamento sobre os riscos e benefícios do procedimento (BRASIL, 2001; PAULINO;
TEIXEIRA, 2009).
Vale ressalvar que o Código de Ética Médica, nos artigos 46 e 48, veda ao médico
efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do
paciente ou de seu responsável legal, e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
no seu art. 30 afirma que o enfermeiro deve “colaborar com a equipe de saúde no
esclarecimento do cliente e família sobre o seu estado de saúde e tratamento, possíveis
benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer”. Portanto, a necessidade do
consentimento informado do receptor consta do artigo 10 da Lei 9.434/97 e deverá se outorgar
de forma expressa e por escrito (BRASIL, 1997; CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM, 2007; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009).
Há riscos de falência do órgão recebido e da transmissão de doenças do doador ao
receptor e tais situações ficam mais concretas no uso de órgãos de doadores limítrofes. Assim,
o captador tem a responsabilidade de selecionar adequadamente os doadores e superar o
limiar do primium non nocere – antes de tudo, não causar dano –, que se trata do princípio
ético tradicional para os médicos; e também o limiar do não matar, válido para qualquer um
(PAULINO; TEIXEIRA, 2009; BERLINGUER, 1996).
Com relação à inclusão de paciente na lista de espera para o transplante, deve-se
seguir as normas definidas em lei e respeitar os critérios de distribuição dos órgãos e tecidos.
Não raro, pacientes com maior poder econômico solicitam em recursos judiciais solução mais
rápida para o seu caso. Muitas vezes não há justificativa técnica para a ordem judicial e,
nestes casos, a CNCDO regional deve se munir de todas as informações necessárias para
efetuar a contestação (LIMA, 2012; PAULINO; TEIXEIRA, 2009).
Quanto à manutenção ou não do anonimato entre a família do doador e receptor, as
equipes de transplantes evitam essa aproximação para não constranger ambas as partes. Essa
conduta acontece pela ocorrência do luto patológico em famílias doadoras, onde a recusa à
perda do objeto amado pode produzir síndrome depressiva, com estratégias de identificação e
projeção, e, também, a família pode incorporar o luto e passar a viver o cotidiano dos
receptores. A legislação brasileira não determina os critérios técnicos da manutenção da
confidencialidade da identidade do doador, as CNCDOs do país adotam posturas
diferenciadas sobre essa questão. Assim, revelar ao receptor a identidade do doador e à
família do doador a identidade do receptor só devem ocorrer após análise criteriosa de cada
caso (MATTA, 2004; ROSA, 2007).
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Outra questão bioética importante versa sobre a comercialização de órgãos humanos,
definida como política ou prática segundo a qual se trata um órgão como mercadoria,
nomeadamente se compra, vende ou o utiliza para obtenção de ganhos materiais. Essa prática
denota a completa ausência de padrões mínimos de conduta ético-jurídica exigida pela lei aos
profissionais de saúde, aos doadores e suas famílias, pois atenta contra a dignidade do ser
humano (BRASIL, 2012; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).
O mercado de estruturas humanas constitui aspecto acirrado e dramático na discussão
da bioética mundial. Por acontecer com frequência, hoje alcança dimensões preocupantes no
contexto mundial. A Constituição Federal, artigo 199, § 4.º, veda a comercialização de
órgãos, tecidos e substâncias humanas. O artigo 16 da Lei de Transplante considera crime a
realização de transplante com tecidos, órgãos ou partes do corpo humano obtidos em
desconformidade com a lei e prevê pena de reclusão, de um a seis anos (BERGESCH, 2006;
GARRAFA, 2005; BRASIL, 1988, 1997).
Por último, reforça-se que os cuidados na reconstituição do corpo após a retirada de
órgãos e tecidos para doação demonstram a bioética dos profissionais de saúde, pois se
caracterizam como respeito pela pessoa doadora e seus familiares. Portanto, a retirada de
órgãos não descaracteriza a aparência corporal. O corpo representa o elemento material de
identificação da pessoa e considera este, por ocasião da morte, o último elo de relação física
com a pessoa falecida. Nesse momento, ele representa a materialidade da pessoa, o elemento
central da relação que resta entre os familiares, a memória e a história registrada do familiar
falecido (BERGESCH, 2006).

3.3 PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE: COMO
ACONTECE?

Diante da relevância dos tópicos anteriormente descritos, aborda-se agora o processo
de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Inicia-se com o seu conceito, em seguida, a
atuação da equipe multiprofissional nesse processo e, após, a definição de todas as fases que o
compõem.
Define-se o processo de doação de órgãos e tecidos para transplante como o conjunto
de ações e procedimentos sistematizados e inter-relacionados que consegue converter um PD
em doador de órgãos e tecidos. Portanto, há igual importância em cada etapa e o não
cumprimento de qualquer uma delas compromete o resultado final, quais sejam: identificação,
notificação, avaliação e manutenção do PD, confirmação do diagnóstico de ME, entrevista
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familiar, documentação de ME, aspectos logísticos, remoção e distribuição de órgãos e
tecidos (MORAES; MASSAROLLO, 2008; PEREIRA; FERNANDES; SOLLER, 2009).
O sucesso da efetividade da doação de órgãos e tecidos depende da assistência
prestada ao PD e à sua família, a qual envolve a infraestrutura onde o PD se encontra e,
principalmente, a cooperação da equipe multidisciplinar. Embora se atribua a médicos e
enfermeiros a maior parcela de responsabilidade e autoridade, é indispensável a participação
de outros profissionais que poderão atuar de forma eventual ou sistemática: fisioterapeuta,
nutricionista, farmacêutico, psicólogo, assistente social e outros (MENDES et al., 2012).
Destaca-se, nessa equipe multiprofissional, o enfermeiro e o médico por serem os
profissionais responsáveis por todas as fases do processo de doação. A equipe de enfermagem
desenvolve sua prática desde os primórdios da realização do primeiro transplante no Brasil;
em 1965, e em 2004, por meio da Resolução nº 292/2004 do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), delimitou-se seu campo de ação profissional nessa área de assistência
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2004; MENDES et al., 2012).
Cabe privativamente ao enfermeiro planejar, executar, coordenar, supervisionar e
avaliar os procedimentos de enfermagem relativos tanto ao doador de órgãos e tecidos quanto
ao receptor e seus familiares. Atribui-se ao técnico em enfermagem a prestação de cuidados
aos PDs e seus familiares, de acordo com a sistematização da assistência planejada e
supervisionada pelo enfermeiro (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2004).
Desse modo, o enfermeiro, no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante,
tem funções assistenciais, administrativas, de ensino, pesquisa e consultoria. Atua nas
CNCDOs, nas equipes transplantadoras, nas OPOs e CIHDOTT ou, ainda, nas UTIs, onde
presta assistência direta ao PD e seus familiares (SILVA; GUIMARÃES; NOGUEIRA,
2009).
O enfermeiro que presta cuidados intensivos deve ter base de conhecimentos que
facilite a capacidade de perceber grande variedade de questões, bem como informações
altamente definidas e específicas, a fim de atender os desafios de atuar com tecnologias
complexas e de cuidar de pacientes cada vez mais comprometidos. Dentre as atividades
desenvolvidas por esse profissional destacam-se a avaliação, o diagnóstico, a identificação de
resultados, o planejamento do cuidado, a implementação de intervenções e a avaliação de
resultados voltados para a doação e o transplante de órgãos. O enfermeiro deve ter como base
as ciências comportamentais, experiências com o processo de saúde/doença, patologia,
fisiologia, psicopatologia, epidemiologia, doenças infecciosas, manifestações clínicas de
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doenças agudas e crônicas, emergências, eventos normais de saúde, e diagnosticar alterações
de saúde (HOY et al., 2011; MENDES et al., 2012).
Para que a atuação do enfermeiro no processo de doação seja eficiente, exige-se desse
profissional a capacidade de lidar com situações cruciais com velocidade e precisão,
competência na integração de informação, construção de julgamentos, e estabelecimento de
prioridades. Portanto, a equipe de enfermagem, sob a coordenação do enfermeiro, deve prover
assistência de alto nível, tanto aos doadores quanto aos receptores de transplantes e seus
familiares ou cuidadores (GUIMARÃES; NOGUEIRA, 2009; MENDES, et al., 2012;
SILVA; GUIMARÃES; NOGUEIRA, 2009).
Quanto à organização do serviço médico intensivo, espera-se que ocorra sob a
coordenação de profissional habilitado que saiba conduzir e gerenciar o serviço e identificar
riscos específicos, com foco na segurança, pois esta define, muitas vezes, o nível de eficiência
do cuidado oferecido ao paciente. A responsabilidade da equipe médica começa a partir do
processo de internação do paciente e passa pela assistência contínua nas 24 horas até sua alta
ou óbito, que compreende o diagnóstico e a terapêutica, com respeito aos preceitos éticos e
legais da profissão. No processo de doação, o médico, juntamente com a equipe de
enfermagem, realiza a identificação e notificação do PD, a avaliação clínica e laboratorial,
constata a ME, informa aos familiares sobre esse diagnóstico, além da prescrição dos
cuidados a serem realizados nesse paciente (BRASIL, 2006b).
Ao prestar assistência sistematizada ao PD, enfermeiros e médicos devem ter
conhecimento das alterações fisiológicas decorrentes da ME, pois elas se constituem em
processo complexo que muda a fisiologia de todos os sistemas orgânicos, acarreta a disfunção
múltipla de órgãos e repercute na quantidade e qualidade dos órgãos a serem transplantados.
Desse modo, a essência do equilíbrio hemodinâmico do PD não está somente nos ambientes e
equipamentos especiais, mas na tomada de decisão baseada na sólida compreensão de suas
condições fisiológicas. Assim, se consolida a importância de uma equipe eficiente e
comprometida com o cuidado (MARTINI, et al., 2008; MENDES, et al., 2012).
A partir de agora se apresentam todas as fases do processo de doação de órgãos e
tecidos para transplante.

3.3.1 Identificação e notificação do potencial doador

O processo doação de órgãos e tecidos para transplante tem início com a identificação
de um paciente com critérios clínicos de ME. Esse indivíduo se apresenta em coma
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aperceptivo e arreativo, detectado por meio da aplicação da escala de coma de Glasgow, com
pontuação igual a 3. Nessa condição, a notificação à CNCDO se torna compulsória
(MORAES; MASSAROLLO, 2007).
A identificação dos PDs se dá por meio de notificação passiva e da busca ativa. A
notificação passiva corresponde à atitude da equipe multiprofissional das instituições de saúde
de comunicar à CIHDOTT ou à OPO a existência desse paciente; e a busca ativa corresponde
à visita às UTIs e prontos-socorros, realizada por membro da CIHDOTT ou OPO para
identificação de paciente em Glasgow 3 (DOMINGOS; BOER; POSSAMAI, 2010;
FREITAS; FREIRE; TORRES, 2012).

3.3.2 Avaliação do Potencial Doador

Na avaliação do PD, o intensivista deve afastar causas que inviabilizem a doação,
como hepatite, neoplasia, uso de drogas, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) ou
pertencimento a grupo de risco, situações que se confirmarão pela sorologia. Solicita,
também, os exames laboratoriais básicos do protocolo após o primeiro teste clínico e a
sorologia após o consentimento para doação ter sido assinado. A adequada avaliação clínica e
laboratorial é fundamental para a obtenção de enxertos de qualidade, assim como seja evitada
a transmissão de enfermidades infecciosas ou neoplásicas (PEREIRA; FERNANDES;
SOLER, 2009).
Em decorrência do número insuficiente de doadores considerados ideais, pessoas
jovens e hígidas, alguns centros transplantadores começaram a utilizar, em função da
necessidade, órgãos de doadores limítrofes ou com critérios expandidos, mas, por serem esses
doadores portadores de doenças agudas ou crônicas e com idade limite, deve-se sempre
esclarecer os riscos ao receptor, que deverá assinar o termo de responsabilidade, e a equipe
transplantadora deve avaliar criteriosamente o custo-benefício a curto e longo prazo, para o
receptor (FREITAS; FREIRE; TORRES, 2012).
Consideram-se algumas contraindicações como relativas, como o Diabetes Melito
(DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A idade biológica do doador importa mais do
que a idade cronológica e, por isso, a inspeção direta do órgão durante o procedimento de
retirada é fundamental para a decisão de sua utilização no transplante (PEREIRA;
FERNANDES; SOLER, 2009).
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A avaliação recomendada consta da análise detalhada do prontuário do paciente,
realização do exame físico, exames laboratoriais e de imagem. O Quadro 1 apresenta os
exames mínimos necessários para a avaliação do PD.

Quadro 1– Exames mínimos necessários para avaliação do potencial doador
Avaliar

Exame

Tipagem sanguínea
Sorologias

Grupo ABO
Anti-HIV, HTLV 1 e 2, HBsAG, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HCV,
CMV*, Chagas, toxoplasmose*, Lues
Hematologias
Hemograma, plaquetas
Eletrólitos
Na, K
Doador de pulmão
Gasometria arterial, Radiografia de tórax e medida da circunferência
torácica
Doador de coração
CPK, CKmb, ECG, Cateterismo**
Doador de rim
Ureia, creatinina, urina tipo 1
Doador de fígado
AST, ALT, GAMA GT, Bilirrubinas
Doador de pâncreas
Amilase, glicemia
Infecções
Culturas deverão ser colhidas no local de origem
Fonte: Pereira; Fernandes; Soler (2009, p. 24).
*O resultado pode ser obtido após a realização do transplante.
**Para pacientes maiores de 45 anos.

3.3.3 Manutenção do Potencial Doador

A manutenção do PD inclui o desafio de alcançar a estabilidade hemodinâmica.
Durante o processo de ME ocorrem várias alterações fisiológicas que contribuem para a
instabilidade do PD e estas ocasionam a incapacidade no controle de várias funções, como
equilíbrio hemodinâmico, balanço hidroeletrolítico, temperatura corporal e equilíbrio
hormonal. Assim, a assistência prestada deve incluir cuidados gerais e específicos e não se
diferencia da assistência prestada ao paciente em estado crítico. Considera-se o período de 12
a 24 horas como adequado para o cumprimento dos aspectos burocráticos e reversão de
disfunções orgânicas (MARTINI et al., 2008; RIO-GALLEGOS et al., 2009).
Nesse período, o cuidado com o PD deve-se realizar em UTI, pois requer vigilância
constante, por profissionais capacitados no manejo de pacientes críticos. Inicialmente, o
médico deve revisar as medicações prescritas e retirar aquelas utilizadas no tratamento para o
quadro neurológico, como anticonvulsivantes e diuréticos osmóticos. Suspende, também, os
analgésicos e antitérmicos, mas mantém os antibióticos em uso (MARTINI et al., 2008).
Quanto à assistência de enfermagem, deve atender às necessidades fisiológicas básicas
do PD e, dentre todos os cuidados, os mais relevantes incluem: providenciar um Acesso
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Venoso Central (AVC) para infusão de fármacos, grande quantidade de líquidos e mensuração
da Pressão Venosa Central (PVC); realizar sondagem gástrica para descompressão do
estômago ou alimentação; manter a dieta por via enteral, pois existem evidências de que
oferecer nutrientes a órgãos específicos pode melhorar a função dos enxertos nos receptores,
com maior relevância quando se trata de fígado e intestino; realizar a Sondagem Vesical de
Demora (SVD) para o controle do débito e densidade urinária; e realizar higiene corporal
(GUETTI; MARQUES, 2008; MARTINI et al., 2008).
Os outros cuidados compreendem a manutenção da cabeceira elevada a 30º ou 45º,
para evitar a broncoaspiração; realizar mudanças de decúbito a cada duas horas; aspiração de
secreções pulmonares quando necessário; cuidados com os cateteres, com realização da troca
diária de curativos ou de acordo com o protocolo da instituição; monitorização contínua da
pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e oximetria de pulso; realizar controle da
glicemia capilar a cada hora e comunicar ao laboratório sobre a coleta de material para
exames laboratoriais (GUETTI; MARQUES, 2008; MARTINI et al., 2008).
Diversas alterações fisiológicas ocorrem durante a evolução para a ME como resposta
à perda das funções do tronco cerebral. Desse modo, durante a assistência prestada ao PD,
devem-se considerar as alterações que cada órgão ou tecido apresenta para que sejam
realizados os cuidados específicos para estes.
Uma das alterações mais significativas é a instabilidade hemodinâmica, que ocorre em
duas fases. A primeira denomina-se de hipertensiva, dura aproximadamente 20 a 30 minutos e
se relaciona à hiperatividade adrenérgica. As manifestações clínicas presentes nessa fase
incluem a taquicardia, hipertensão, aumento progressivo da resistência vascular sistêmica,
aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio e aumento acentuado da Pressão Arterial
Sistólica (PAS) em relação à Pressão Arterial Diastólica (PAD) (POWNER, 2013;
WESTPHAL et al., 2011a).
Caso a Pressão Arterial Média (PAM) se mantenha acima de 95 mmHg ou a PAS se
apresente superior a 160 mmHg por mais de 30 minutos, há risco de hipoperfusão dos órgãos
intra-abdominais e efeitos deletérios na função do órgão transplantado. Nesses casos, deve-se
instituir o tratamento medicamentoso endovenoso por meio da administração dos fármacos
nitroprussiato de sódio e esmolol, por se apresentarem mais efetivos, facilmente tituláveis e
com curto tempo de ação (POWNER, 2013; WESTPHAL et al., 2011a).
A segunda fase, designada de hipotensiva, decorre de alterações associadas à
desativação do sistema nervoso simpático, com diminuição da liberação de catecolaminas,
diminuição da estimulação cardíaca e vasodilatação. Além disso, há possibilidade de
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hipovolemia secundária à diurese osmótica provocada por hiperglicemia ou administração de
manitol, expansão volêmica incompleta ou diabetes insipidus. Considera-se a coexistência de
disfunção ventricular como causa de hipotensão, que pode provir de contusão miocárdica,
distúrbios eletrolíticos, hipertensão pulmonar e depressão miocárdica neurogênica. Em suma,
a hipotensão, considerada o problema mais frequente do PD, pode advir da vasodilatação,
hipovolemia e depressão miocárdica. Considera-se a hipoperfusão que dela resulta como a
principal causa da perda destes doadores, bem como do comprometimento dos órgãos
transplantados (RIO-GALLEGOS et al., 2009; WESTPHAL et al., 2011a).
Não há evidências sobre o melhor nível de PA a ser alcançado nos PDs de múltiplos
órgãos. Há, no entanto, recomendações de que os níveis pressóricos se mantenham entre 60
mmHg a 80 mmHg de PAM e 90 mmHg a 100 mmHg de PAS. Por conseguinte, não se
considera a normalização da PAM como garantia da restauração do fluxo tecidual, e
acrescenta-se que sua análise deve estar sempre acompanhada da aferição de marcadores da
perfusão tissular (WESTPHAL et al., 2011a).
O tratamento para a hipotensão consiste, principalmente, na correção da hipovolemia,
que necessita de AVC para infusão de grandes volumes de líquidos e para as medidas da
PVC, que deve se manter entre 6 a 10 mmHg. Objetiva-se restaurar a euvolemia, pois a
hipervolemia tem ação deletéria quando se considera a captação de pulmão. Para reposição
volêmica, necessita-se de volumes médios, em torno de quatros litros de cristaloides, como a
solução de Ringer com lactato, em virtude de se apresentar levemente hipotônica. Em caso de
hipernatremia grave, utiliza-se o SF a 0,45%. Quando a hipotensão persiste a despeito da
reposição volêmica adequada, utilizam-se inotrópicos e vasopressores para restaurar a
perfusão tecidual e manter a PAM em torno de 90 a 100 mmHg. O uso de vasopressores exige
monitorização invasiva da PAM (FAGIOLI; BOTONI, 2009; GUETTI; MARQUES, 2008;
MURTHY, 2009).
Utilizam-se durante a ressuscitação hemodinâmica os agentes vasopressores e
inotrópicos, como noradrenalina ou epinefrina e dopamina, que devem ser ajustados com a
finalidade de manter a PA alvo e o fluxo tecidual global, tendo em vista a viabilização da
doação de diferentes órgãos. Estudos mostram que o uso de altas doses de catecolaminas,
como a noradrenalina e, principalmente, a terapia beta-agonista (dopamina e dobutamina), se
associa com a redução da sobrevida dos enxertos cardíacos e renais (GUETTI; MARQUES,
2008; WESTPHAL et al., 2011a).
Outras alterações comumente encontradas nos PDs se relacionam aos fluidos,
eletrólitos e ao metabolismo. Essas alterações provêm do tratamento utilizado para o dano
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neurológico ou dos efeitos da ME. Normalmente, essas ocorrências se relacionam à redução
da água livre do plasma, que causa a hipernatremia em consequência do tratamento da
hipertensão intracraniana após trauma de crânio, e a hiponatremia em decorrência da
inadequada secreção do Hormônio Antidiurético (HDA). Essas ocorrência se apresentam com
frequência nos PDs, cerca de 59% têm hipernatremia, e 38%, hiponatremia (GUETTI;
MARQUES, 2008; MURTHY, 2009).
Na hipernatremia, com sódio maior de 150 mmol/L, indica-se a infusão de água livre
via sonda gástrica ou SF a 0,45%. Níveis de sódio maiores de 155 mmol/L se relacionam com
disfunção hepática e com a perda desse enxerto no receptor. Associada à correção do sódio,
deve-se proceder à normalização sérica dos níveis de cálcio, fósforo, potássio e magnésio.
Deve-se corrigir, imediatamente, a hipo ou hipercalemia, pois podem desencadear arritmias e
até parada cardíaca (FAGIOLI; BOTONI, 2009; GUETTI; MARQUES, 2008; MURTHY,
2009).
Para controlar a hiperglicemia necessita-se de testes de glicemia capilar a cada seis
horas e instituir tratamento com insulina regular, se necessário, para manter níveis glicêmicos
entre 100 e 200 mg/dl. Caso o PD apresente níveis de glicose entre 80 e 120 mg/dl, deve-se
manter o suporte calórico, com Soro Glicosado (SG) a 5% ou suporte nutricional enteral
(FAGIOLI; BOTONI, 2009; GUETTI; MARQUES, 2008; WESTPHAL et al., 2011b).
Na presença de diabetes insipidus, quando a densidade urinária se apresentar inferior a
1.005 e a diurese superior a 300 ml/hora ou 4 ml/kg/hora (em adulto e criança) e quando o
sódio estiver elevado (acima de 150 mmol/L), indica-se a reposição com SF a 0,45%, SG a
5% e água livre via sonda gástrica em igual volume ao de urina perdido por hora. Com
ressalvas, considerar a administração de Acetato de Desmopressiva (DDAVP), por via
intravenosa ou nasal, a cada 6 horas na dosagem de 1 a 2 mcg, com a finalidade de manter a
diurese menor que 4 ml/kg/hora, no adulto, e de 0,25 a 1 mcg na criança (GUETTI;
MARQUES, 2008; WESTPHAL et al., 2011b).
Consideram-se as desordens ácido-básicas como eventos potencialmente graves nos
PDs, que comprometem as funções dos órgãos. A alcalose respiratória ocorre como
consequência da hiperventilação e do tratamento diurético utilizado na tentativa de reduzir a
Pressão Intracraniana (PIC) e pode causar vasoconstrição coronariana e dissociação da curva
de hemoglobina para a esquerda. A acidose metabólica decorre da hipoperfusão tecidual e
ocasiona a piora da contração cardíaca e redução da resposta endotelial às catecolaminas, que
resulta em vasodilatação e hipotensão. O tratamento dessas alterações objetiva a obtenção do
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pH entre 7,35 e 7,45. O uso de bicarbonato de sódio pode ser deletério e agrava ainda mais a
hipernatremia (FAGIOLI; BOTONI, 2009; GUETTI; MARQUES, 2008).
Com a instalação da ME, ocorre a perda da regulação da temperatura corporal devido
à destruição das estruturas hipotalâmicas e mesencefálicas. Portanto, a vasodilatação extrema
típica da síndrome, associada à inabilidade de tremer para produzir calor, além da infusão de
grandes volumes de fluidos não aquecidos, resulta em diminuição rápida da temperatura
corporal. A hipotermia induz a diversos efeitos deletérios, como disfunção cardíaca,
disritmias, coagulopatia, desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda e
diurese induzida pelo frio. O cuidado referente à hipotermia consiste em manter a temperatura
do doador acima de 35 ºC, por meio do uso de cobertores, manta térmica e infusão de líquidos
aquecidos. Na prática, frequentemente, observa-se o uso de focos de luz direcionados para a
região do tórax ou do abdome do PD (GUETTI; MARQUES, 2008; GUIMARÃES et al.,
2012).
Outros cuidados estabelecidos na maioria dos centros transplantadores se relacionam à
adequada oxigenação tecidual, obtida através dos seguintes parâmetros ventilatórios: o
volume corrente entre 8 e 12mL/kg de peso; Fração inspiratória de Oxigênio (FiO2) inferior a
0,5 (50%); Pressão arterial de Oxigênio (PaO2) maior de 80 mmHg; Saturação parcial de
Oxigênio (SpO2) maior de 95%; Pressão arterial de Dióxido de Carbono (PaCO2) entre 35 a
45 mmHg e Pressão Expiratória Positiva (PEEP) em torno de 5 mmHg e potencial de
Hidrogênio (pH) de 7,35 a 7,45. Esses cuidados se associam à intensificação de fisioterapia
(GUETTI; MARQUES, 2008; WESTPHAL et al., 2011b).
Salienta-se que pacientes em ME podem apresentar infecções respiratórias secundárias
à broncoaspiração ou relacionadas à ventilação mecânica prolongada. Ademais, a presença de
lesões traumáticas associadas (abdome, tórax ou fraturas ósseas) pode propiciar o
aparecimento de infecções locais. Também a presença de cateteres intravasculares, SVD,
sondas enterais e cateter de monitorização invasiva podem favorecer a entrada de
microrganismos e sepse no doador. A avaliação de fatores de risco e o uso de
antibioticoterapia de risco profilática adequada poderão minimizar a possibilidade do
aparecimento dessas infecções secundárias. Contudo, deve-se realizar a antibioticoterapia
sempre que houver infecção documentada ou suspeita, procurando-se evitar o uso de
antibióticos nefrotóxicos (GUETTI; MARQUES, 2008; WESTPHAL et al., 2011b).
No que se refere à proteção ocular do PD, devem-se manter as pálpebras fechadas para
evitar ressecamento da córnea por exposição à luz. Para mantê-las viáveis para transplantes
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utilizam-se gazes umedecidas em SF a 0,9%, com realização de troca a cada duas horas, ou
usar tiras de esparadrapos (GUETTI; MARQUES, 2008; MARTINI et al., 2008).
Quanto à nutrição enteral, esta deve ser iniciada ou continuada até o momento em que
o doador for encaminhado para o bloco cirúrgico. A nutrição parenteral não está indicada;
porém, quando já iniciada a infusão, não deverá se interromper (FAGIOLI; BOTONI, 2009).

3.3.4 Diagnóstico da morte encefálica

A Morte Encefálica (ME), por definição, se constitui na parada completa e irreversível
de todas as funções encefálicas, tanto dos hemisférios quanto do tronco cerebral. Em suma,
significa interrupção definitiva de todas as atividades do encéfalo. As principais causas
relacionadas a esse evento se referem ao Trauma Crânio-Encefálico (TCE), Acidente
Vascular Encefálico (AVE) isquêmico ou hemorrágico e encefalopatia anóxica pós-parada
cardiorrespiratória (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1997; GUETTI; MARQUES,
2008).
Inicialmente, Mollaret e Goudon, em 1959, denominaram esse estado de coma
depassé. Com a realização do primeiro transplante cardíaco na África do Sul, em dezembro de
1967, necessitou-se definir padrões específicos para a determinação do coma irreversível e,
assim, quais pacientes poderiam doar seus órgãos. Dessa forma, em 1968, a Harvard Medical
School publicou o primeiro critério utilizado para o diagnóstico da ME. Em 1976, como
tentativa de padronizar e especificar algumas das diretrizes utilizadas desde 1968, o Royal
Collegeof Medicine da Grã-Bretanha acrescentou o teste da apneia, com especificidade de
99,9%, e a opção de se utilizar outros exames complementares além do eletroencefalograma
(EEG). Essa entidade reforçou o conceito de que a lesão completa do tronco cerebral era
incompatível com a vida e de que a presença de reflexos medulares não inviabilizava o
diagnóstico de ME (CORREA NETO, 2010; WIJDICKS et al., 2010).
Nesse sentido, o novo conceito de ME deveria deixar claro que os pacientes com
inatividade encefálica irreversível evoluiriam para parada cardíaca em períodos variáveis de
tempo. Em 1981, a Comissão Presidencial para o Estudo de Problemas Éticos em Medicina e
Pesquisa Biomédica e Comportamental dos EUA formulou um novo conceito de ME
amplamente aceito e utilizado até hoje: "o indivíduo que apresenta cessação irreversível das
funções cardíaca e respiratória ou cessação irreversível das funções de todo o encéfalo,
inclusive do tronco cerebral, está morto". A partir desta nova definição, estabelece-se a
sinonímia entre ME e morte do indivíduo (CORREA NETO, 2010; WIJDICKS et al., 2010).
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Em 1995, a Associação Americana de Neurologia (AAN) publicou revisão da
literatura médica associada à classificação, baseada em graus de evidência científica, de mais
de 200 artigos sobre ME, que possibilitaram a definição dos critérios utilizados atualmente
(MORATO, 2009; PIMENTA; AMORIM; SILVA, 2012; WIJDICKS et al., 2010).
Atualmente, existem no mundo 87 protocolos para o diagnóstico de ME e na maioria
dos países eles se respaldam em leis ou decretos específicos. Nunca se demonstrou ou relatou
um único caso de recuperação de qualquer função cortical e/ou do tronco cerebral após o
diagnóstico de ME utilizando os critérios da AAN de 1995 (MORATO, 2009; PIMENTA;
AMORIM; SILVA, 2012).
No Brasil, exigiu-se a definição de ME por ocasião do primeiro transplante cardíaco
entre humanos, realizado em 26 de maio de 1968 pelo cirurgião Euryclides Jesus Zerbini. O
receptor, o boiadeiro João Ferreira da Cunha, ganhou o órgão retirado de Luís Ferreira Barros,
vítima de acidente de trânsito. João Ferreira da Cunha sobreviveu ao transplante por pouco
menos de um mês. Na ocasião, a pedido da equipe de Zerbini, constituiu-se no Hospital das
Clínicas da Universidade de São Paulo o conceito e comprovação da morte real, calcado
somente em critérios eletroencefalográficos (CORREA NETO, 2010; MORATO, 2009).
A Resolução do CFM n° 1.480/97 definiu o conceito de ME, atendendo ao disposto
pela Lei Brasileira de Transplante n° 9.434/97. O diagnóstico segue quase que completamente
as diretrizes firmadas pela AAN, com exceção de que, no Brasil, há obrigatoriedade da
realização de um exame complementar e a orientação de que a concentração do PaCO2 deve
superar 55 mmHg, com ausência de incursões ventilatórias para que o teste da apneia se
considere positivo (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1997; CORREA NETO, 2010;
MORATO, 2009).
De acordo com a Resolução do CFM n° 1.480/97, a confirmação do diagnóstico de
ME deve constar da realização de dois exames neurológicos, efetuados por dois médicos
diferentes, um deles obrigatoriamente neurologista ou neurocirurgião, não integrantes da
equipe de remoção e transplante, com intervalo de tempo mínimo entre um exame e outro de
seis horas em pacientes com idade acima de dois anos (Quadro 2). Esses exames têm como
finalidade avaliar a integridade do tronco encefálico. Há obrigatoriedade também da
realização de um exame complementar, para mostrar a ausência de atividade elétrica e
metabólica encefálica ou de perfusão sanguínea encefálica (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 1997; GUIDELINES FOR THE DETERMINATION OF DEATH, 1981).
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Quadro 2 – Intervalo de tempo entre as duas avaliações neurológicas, de acordo com a idade do
paciente
IDADE DO PACIENTE
7 dias a 2 meses
2 meses a 1 ano incompleto
1 ano a 2 anos incompletos
2 anos ou mais
Fonte: Conselho Federal de Medicina, 1997.

INTERVALO DE TEMPO MÍNIMO ENTRE AS
AVALIAÇÕES CLÍNICAS
48 horas
24 horas
12 horas
6 horas

Segundo Pinheiro e Carvalho (2008), o protocolo de ME faz parte da rotina de exames
do paciente em coma e o mesmo deve se iniciar com base em quatro pré-requisitos:
•

Evidência clínica ou neuroimagem que evidencie lesão aguda cerebral, compatível

com a suspeita de ME, isto é, deve-se conhecer obrigatoriamente a causa do dano encefálico.
Portanto, deve-se realizar uma tomografia computadorizada de crânio para a documentação e
esclarecimento diagnóstico. Muitas vezes, necessita-se da coleta de líquor para estabelecer a
etiologia.
•

Exclusão de distúrbios hidreletrolíticos, ácido-básico ou endócrinos. Devem-se

corrigir os distúrbios de sódio, bem como dos demais eletrólitos. Pode advir síndrome
inapropriada de secreção de hormônio antidiurético (SIADH) ou mais frequentemente
Síndrome Perdedora de Sal – Cerebral Salt Waste Syndrome.
•

Exclusão de intoxicação exógena (uso de drogas ou envenenamento). Deve-se

realizar a dosagem de determinadas substâncias no sangue, ou então através da observação do
paciente por período que corresponda a quatro vezes a meia-vida de eliminação da droga.
Caso não se conheça a substância em questão, o paciente deverá permanecer em observação
por período de 48 horas para determinar quaisquer mudanças no exame neurológico.
•

Exclusão de hipotermia. Temperaturas abaixo de 35 ºC podem resultar em abolição

de reflexos e rebaixamento do nível de consciência.
Desse modo, após a exclusão dos requisitos supracitados, realiza-se o exame
neurológico, que objetiva demonstrar a ausência de atividade cerebral cortical, bem como a
ausência de atividade do tronco encefálico, por meio dos seguintes achados: coma
aperceptivo, ausência de reflexos e apneia diante de hipercarbia (VILIBOR, 2009).
Inicialmente, para avaliar o grau de comprometimento neurológico, utiliza-se a Escala
de Coma de Glasgow (ECG) (Quadro 3), método confiável quando aplicado em paciente sem
sedação e hemodinamicamente estável. Teasdale e Jenneth, em 1974, descreveu essa escala
com a intenção de avaliar o nível de consciência dos pacientes. Calcula-se seu escore por
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meio da soma de valores de três tipos de resposta: abertura ocular, melhor resposta ao
comando verbal e melhor resposta motora. Esta escala apresenta valor mínimo de 3 e máximo
15 (CORREA NETO, 2010; MORATO, 2009).
Para a realização da ECG deve-se descobrir por completo o paciente e expor seus
membros. Deve-se realizar o estímulo doloroso na face (região supraorbitária ou a articulação
têmporo-mandibular), pois permite testar a via trigeminal aferente. Se o paciente apresentar
qualquer reação motora, seu tronco encefálico não se encontra completamente comprometido.
Quando se utiliza o estímulo doloroso sobre o leito ungueal com cabo do martelo de reflexo,
deve-se observar se ocorre alteração da mímica facial. Não se considera adequado realizar o
reflexo doloroso por meio do estímulo no esterno ou nos mamilos porque não testa as vias do
tronco encefálico e pode elucidar reflexo medular, o que não exclui o diagnóstico de ME
(MORATO, 2009; LYNN, 2009).
Quadro 3 – Escala de Coma de Glasgow
Escore

Resposta

Resposta modificada para lactente

Abertura ocular
Espontânea
Espontânea
4
Ao estímulo verbal
Ao estímulo verbal
3
Ao estímulo doloroso
Ao estímulo doloroso
2
Ausente
Ausente
1
Melhor resposta motora
Obedece comando
Movimentação espontânea
6
Localiza dor
Localiza dor (retira ao toque)
5
Retira ao estímulo doloroso
Retira ao estímulo doloroso
4
Flexão ao estímulo doloroso (decorticação)
Flexão ao estímulo doloroso (decorticação)
3
Extensão
ao
estímulo
doloroso Extensão
ao
estímulo
doloroso
2
(descerebração)
(descerebração)
Ausente
Ausente
1
Melhor resposta verbal
Orientado
Balbucia
5
Confuso
Choro irritado
4
Palavras
inapropriadas
Choro a dor
3
Sons inespecíficos
Gemido a dor
2
Ausente
Ausente
1
Fonte: Lynn (2009, p. 948).

Após a realização da ECG, procuram-se os reflexos de tronco encefálico, tais como
reflexos pupilares, corneano, oculocefálico (olhos de boneca), vestíbulo-coclear (provas
calóricas) e de tosse (VILIBOR, 2009).
O primeiro reflexo a se testar refere-se aos pupilares; para realizá-lo, abrem-se as
pálpebras do paciente e incide-se um feixe de luz em cada uma das pupilas. Ao avaliar a
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reatividade pupilar à luz (reflexos pupilares) no paciente em ME, percebem-se pupilas
midriáticas bilaterais, também denominadas pupilas tectais, por lesão mesencefálica ou prétectal; ou ainda, pupilas médio-fixas que ocorrem comumente como característica de
herniação transtentorial central. A pupila se apresenta com tamanho médio (4 a 6 mm) ou
dilatado (6 a 8 mm) (PINHEIRO; CARVALHO, 2008).
Em seguida, realiza-se o reflexo corneano por meio da estimulação leve da córnea em
sua porção mais superior. Para tal procedimento, utiliza-se instrumento fino e delicado
(SWAB), com objetivo de avaliar a função do ramo oftálmico do nervo trigêmeo (alça
aferente). Deve-se realizar o estímulo na parte de baixo do olho ou lateralmente para não
danificar a córnea. A alça eferente desse reflexo é mediada pelo nervo facial e apresenta como
resposta normal o “piscar” do olho ispilateral e contralateral ao estímulo. Em pacientes com
ME espera-se a ausência de resposta bilateral (PINHEIRO; CARVALHO, 2008).
O terceiro reflexo se refere ao óculo-cefálico (Figura 1), tipo de reflexo vestíbuloocular. Para realizá-lo, abrem-se as pálpebras do paciente, em seguida realiza-se a rotação da
cabeça numa direção (direita-esquerda e superior-inferior). A resposta normal se obtém com o
desvio dos olhos para o sentido contrário. Nos pacientes em ME, ocorre a presença dos “olhos
de boneca”, os olhos movem-se para o lado do movimento, como os de boneca de porcelana.
Contraindica-se este teste nos pacientes com suspeita ou existência de lesão cervical
(PINHEIRO; CARVALHO, 2008).
Figura 1 – Reflexo óculo-cefálico ou “olhos de boneca” na morte encefálica

Fonte: Pinheiro; Carvalho (2008, p. 82)
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Realiza-se, posteriormente, o reflexo da tosse, que pode ser testado por meio da
aspiração da cânula endotraqueal ou traqueostomia, da fricção da traqueia ou da colocação de
abaixador de língua na sua região posterior. Na ME não ocorrerá o reflexo da tosse ou náusea.
Deve-se evitar a tração do tubo endotraqueal para não lesar a traqueia (PINHEIRO;
CARVALHO, 2008).
Após a análise do reflexo da tosse, examina-se o reflexo vestíbulo-coclear (Figuras 2A
e 2B). Ressalta-se a importante da realização de otoscopia antes do início do protocolo, com a
finalidade de afastar as situações de oclusão do conduto auditivo (sangue, cerume, corpo
estranho), fraturas do conduto auditivo externo e perfuração timpânica. Para testar esse
reflexo necessita-se elevar a cabeceira do leito a 30º, em seguida infundem-se 50 ml de SF a
0,9% ou água fria no conduto auditivo externo (temperatura entre 0ºC e 8ºC) e após observase por um minuto a ausência de movimentos oculares. Realiza-se o teste bilateralmente e
aguardam-se ao menos cinco minutos entre um ouvido e outro. Há também a possibilidade de
utilização de água ou SF 0,9% quente (até 38 ºC), mas, pelo risco de lesão por queimadura,
sugere-se a utilização desses líquidos frios. A resposta normal é o aparecimento de nistagmo
após a instilação desse volume. Nos casos de ME, não se obtém nenhum movimento do olhar,
após pelo menos um minuto de observação (PINHEIRO; CARVALHO, 2008; VILIBOR,
2009).
Figuras 2A e 2B – Reflexo vestíbulo-coclear (provas calóricas)

A

B

Fonte: Pinheiro; Carvalho (2008, p. 83)
A) Resposta normal – desvio do olhar para estímulo. B) Olhar fixo na morte encefálica.

Após a análise da positividade para ME nos reflexos anteriores, realiza-se o teste da
apneia, com a finalidade de avaliar a integridade da região ponto-bulbar. Antes da realização
do teste, deve-se verificar se o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica (ausência de
hipotensão e/ou arritmias), boa oxigenação e ventilação (otimizar a ventilação e higiene
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brônquica, através de manobras de aspiração) e ausência de distúrbios hidreletrolíticos
(PINHEIRO; CARVALHO, 2008; VILIBOR, 2009).
Para sua realização, procede-se com a adequação do ventilador mecânico, onde se
deve hiperoxigenar o paciente por 10 minutos com FiO2 de 100%, para garantir a PaO2 acima
de 200 mmHg. Colhe-se uma gasometria arterial, instala-se oxímetro de pulso, retira-se o
paciente da ventilação mecânica e se mantém um cateter de oxigênio no interior da cânula
com fluxo contínuo de seis litros/minuto. O paciente deverá permanecer assim por 10 minutos
consecutivos, com observação rigorosa à beira do leito quanto à presença de movimentos
respiratórios. Decorridos os 10 minutos, colhe-se outra gasometria arterial e conecta-se
novamente o paciente ao ventilador. A positividade do teste para ME ocorre se a PaCO2, ao
final do exame, se apresentar igual ou superior a 55 mmHg; a negatividade acontece se
houver movimento respiratório durante a realização; e será inconclusivo se não houver
movimento respiratório durante a realização do exame, mas não forem atingidos os níveis
esperados de PaCO2 (PINHEIRO; CARVALHO, 2008; VILIBOR, 2009).
Se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica ou dessaturação, com hipoxemia
e arritmia secundária, deve-se suspender o teste, colher nova gasometria arterial e reinstituir a
ventilação mecânica. Se o nível de PaCO2 se apresentar maior ou igual a 55 mmHg, confirmase a positividade do teste, mesmo com a interrupção. Caso contrário, o teste mostra-se
inconclusivo (PINHEIRO; CARVALHO, 2008; VILIBOR, 2009).
Há estudos que contestam a utilização do “teste de apneia” como parte integrante de
protocolos para o diagnóstico de ME, pois relatam que o mesmo pode induzir ou colaborar
para a ME a qual se pretende constatar. Essas pesquisas mencionam como efeitos nocivos
determinados pelo teste de apneia a hipóxia (não prevenida em todos os casos apesar de
precauções aconselhadas), a hipercapnia (inegável, já que se trata do objetivo do teste, e que
provoca piora da hipertensão intracraniana), acidose respiratória abrupta (inevitável, e
determinante de graves consequências sobre a função cardiovascular), hipotensão severa
(capaz de provocar colapso circulatório intracraniano irreversível e induzir à morte das células
neuronais) e parada cardíaca fatal (PINHEIRO; CARVALHO, 2008; VILIBOR, 2009).
As gasometrias arteriais colhidas antes e após o teste da apneia representam os únicos
registros laboratoriais do exame clínico neurológico, portanto, devem-se anexar ao prontuário
e ao termo de declaração de ME (PINHEIRO; CARVALHO, 2008; VILIBOR, 2009).
Em muitos países, realiza-se o diagnóstico de ME somente por meio de exames
clínicos neurológicos, sem a necessidade de exames complementares. Entretanto, no Brasil,
há obrigatoriedade da realização de pelo menos um exame complementar, que demonstre a
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inatividade elétrica, metabólica ou perfusional do encéfalo. Os exames aceitos pelo CFM
(validados) são a angiografia cerebral, tomografia por emissão de fóton único (SPECT),
cintilografia

isotópica,

eletroencefalograma

(EEG),

Doppler

transcraniano

(DTC),

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) e tomografia computadorizada por xenônio
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1997).

3.3.5 Entrevista Familiar

Define-se entrevista familiar como o método utilizado para aproximar-se da família do
PD com a finalidade de fornecer todas as informações, promover o suporte necessário para a
tomada de decisão da família e obter o seu consentimento. O momento denomina-se também
de abordagem familiar e deve acontecer após a confirmação do diagnóstico de ME e quando o
paciente possuir critérios e condições para se tornar um doador de órgãos ou tecidos. Trata-se
de momento extremamente delicado no processo de doação, pois concretiza para a família a
morte, a separação e a impotência (FUHR, 2006; SANTOS; MASSAROLLO, 2011).
Existem condições relevantes para o seu desenvolvimento, dentre estas, a existência de
local adequado que facilite a realização da entrevista e profissionais capacitados que saibam
propor a doação com segurança e se mostrem preocupados com a família. Portanto, o
encontro com os familiares deve acontecer em ambiente confortável, calmo, acolhedor, com
intento de evitar a agitação do setor, que pode dificultar a compreensão das informações, e
que se localize distante da unidade onde o PD se encontra internado, para que a família não o
observe durante a entrevista (SANTOS; MASSOROLLO, 2011).
Ainda com relação aos aspectos que facilitam a entrevista, destaca-se a importância de
o médico informar e esclarecer os familiares sobre a evolução do quadro clínico do paciente,
assim como sobre a suspeita da ME e a abertura do protocolo para comprovação desse evento.
Essas informações possibilitam à família acompanhar, desde o início, a realização dos
exames, perceber e aceitar a irreversibilidade do quadro e preparar-se para a morte do
paciente (MOREIRA; FERRAZ, 2009; SANTOS; MASSOROLLO, 2011).
Segundo Benjamin (2002), a entrevista familiar apresenta três estágios. A primeira
fase é a abertura ou colocação do problema, onde se situa o assunto ou problema e realiza-se o
acolhimento à família. Inicialmente, o entrevistador se apresenta, explicita o motivo da
entrevista e o porquê da convocação dos familiares. Nesse momento, necessita-se também
identificar os nomes dos participantes e respectivos parentescos com o PD.
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A segunda fase versa sobre o desenvolvimento ou exploração do assunto. De início, há
necessidade de se certificar de que todos os membros da família entenderam que seu parente
se encontra morto. O entrevistador deve utilizar linguagem clara, honesta e adequada a cada
família, não pode demonstrar pressa, tem de seguir o ritmo de assimilação de cada familiar e
não interrompê-los quando estiverem falando. Esse profissional deve compreender a dor da
família, perguntar o que o paciente pensava sobre doação de órgãos e se era ou não doador, e
explicar todas as etapas da doação e seus tempos para a família. Deve-se esclarecer também
sobre a possibilidade de doar alguns órgãos, outros não, e que se pode revogar a decisão de
doar a qualquer momento, mesmo após ter assinado o termo de consentimento (BENJAMIN,
2002; SANTOS; MASSAROLLO; MORAES, 2012).
Ressalta-se que explicar para a família alguns pontos específicos associa-se à melhor
taxa de consentimento. Portanto, deve-se esclarecer para a família que não haverá mutilação
ou desfiguração do corpo, e que a doação não terá impacto no velório e funeral; explicitar
também sobre a ausência de custos para a família do doador e os procedimentos referentes ao
Instituto Médico Legal (IML), quando forem necessários (PESSALACIA; CORTES;
OTTONI, 2011; SIMPKIN et al., 2009).
A última fase é a do encerramento da entrevista, a qual compreende a tomada de
consciência dos participantes sobre o fato. Nesse momento, se deve informar aos familiares
que não precisam dar a resposta no momento da entrevista e que podem se reunir para discutir
e tomar a melhor decisão, e esta precisa ser respeitada. Não se recomenda tentar convencer a
família de que a doação faz bem ou influenciá-la com ideias de moral ou religião. Expor estatísticas também não tem validade nesse momento. O entrevistador deve proporcionar clima
confortável para a família decidir, de modo que seus membros se sintam apoiados,
independentemente da decisão, que não se sintam obrigados a doar, nem culpados por não
doar (BENJAMIN, 2002; PESSALACIA; CORTES; OTTONI, 2011).
A entrevista encerra-se com a negativa familiar ou com o consentimento familiar. A
concordância se expressa pela assinatura do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a
linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau, em documento formal denominado
“Termo de Autorização de Doação e Retirada de Órgãos e Tecidos”, onde deve constar,
também, a assinatura de duas testemunhas presentes à verificação da morte (BRASIL, 2001).
Enfatiza-se que as razões para doar, ou não, são complexas, e o altruísmo, embora
importante, não parece ser suficiente para motivar a doação de órgãos. O conhecimento do
desejo do paciente, manifestado em vida, é importante no momento de decidir. Além disso, a
assistência dispensada ao PD e aos seus familiares, o suporte emocional e a informação sobre
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o processo de doação parecem essenciais para encorajar a atitude da doação (PESSALACIA;
CORTES; OTTONI, 2011).

3.3.6 Documentação referente ao protocolo de morte encefálica

Quando se encerra o processo de determinação da ME, devem-se anexar e registrar no
prontuário do PD todos os exames realizados (incluindo as gasometrias e exames
laboratoriais). Os médicos participantes desse processo devem preencher adequadamente e
assinar os exames neurológicos e laudo do exame complementar (VILIBOR, 2009).
Do ponto de vista médico e legal, a ME corresponde à morte do paciente, ainda que
esteja com suas condições cardiopulmonares mantidas artificialmente. Assim, a hora que deve
constar na Declaração de Óbito (DO), de acordo com a Resolução do CFM nº 1.826/2007,
refere-se à hora da caracterização da ME, ou seja, ao fim do processo de determinação de ME.
No caso de morte natural, preenche-se a DO na própria instituição; e, quando a morte decorre
de causa externa, encaminha-se o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será
autopsiado e emitida a DO (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2007).
Antes de se iniciar a captação dos órgãos e tecidos, necessita-se verificar o
preenchimento de toda a documentação referente ao protocolo de ME, que consta do atestado
de óbito ou encaminhamento para o IML e termo de autorização de doação e retirada de
órgãos e tecidos. A captação só deverá ser iniciada com toda essa documentação preenchida
(VILIBOR, 2009).

3.3.7 Aspectos logísticos

Define-se logística como a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que
planeja, implementa e controla os fluxos direto e reverso, o armazenamento eficiente e eficaz
de matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados, e informações relativas a
esses fluxos e armazenamentos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com a
finalidade de atender às exigências dos clientes (PIAZZA et al., 2013).
Desse modo, o processo de doação depende de aspectos logísticos, que envolvem o
acondicionamento, armazenagem e transporte, que devem respeitar o tempo de isquemia de
cada órgão e a distância entre o local de captação e o de implantação. Outro aspecto a
considerar se refere ao agendamento de salas cirúrgicas, materiais e equipamentos
especializados indispensáveis ao procedimento (RATZ, 2006).
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3.3.8 Remoção dos Órgãos e Tecidos

Com as etapas anteriores concluídas, realiza-se a remoção de órgãos e tecidos em
centro cirúrgico, quando são captados somente os órgãos e tecidos em condições funcionais
adequadas para beneficiar um ou mais receptores. As equipes que fazem a extração devem
respeitar as técnicas de assepsia e preservação dos órgãos. A sequência da retirada de
múltiplos órgãos começa com o coração e pulmão, em seguida captam-se o fígado, pâncreas,
intestino delgado, rins, enxertos vasculares, córnea, pele e outros tecidos (PEREIRA;
FERNANDES; SOLER, 2009).
Depois da remoção dos órgãos e tecidos, deve-se recompor o doador falecido e
entregá-lo aos parentes ou seus responsáveis legais para as últimas homenagens e
sepultamento, como preceitua o artigo 8º, da Lei nº 9.434/97. O artigo 21 do Decreto nº
2.268/97 detalha a regra e acrescenta que, após efetuada a retirada, deve-se recompor
condignamente o cadáver, de modo a recuperar, tanto quanto possível, sua aparência anterior,
com cobertura das regiões com ausência de pele e enchimento, com material adequado, das
cavidades resultantes da ablação (BRASIL, 1997).
A intenção do legislador, ao impor essa obrigação aos médicos, foi de resguardar o
respeito à dignidade humana, aos sentimentos dos familiares do morto, bem como o respeito
ao sentimento vigente na sociedade de que os restos mortais humanos merecem consideração.
A não observância da regra que determina a recomposição do cadáver constitui crime, punido
com detenção de seis meses a dois anos, conforme artigo 19 da Lei de Transplantes (BRASIL,
2001).

3.3.9 Distribuição dos Órgãos

Os profissionais da saúde envolvidos no processo de doação devem conhecer e
respeitar os critérios de distribuição, que são norteados pelos princípios legais e bioéticos,
considerados como ponto fundamental para a manutenção da credibilidade do sistema
(PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 2009).
Realiza-se a seleção de receptores a partir do cadastro de pacientes em lista única na
CNCDO do estado. A distribuição de cada órgão obedece a critérios específicos. No caso de
rins e pâncreas, realiza-se a compatibilidade imunológica ou histológica. Para os receptores de
fígado, adota-se o critério de gravidade do estado clínico do receptor, segundo o Model for
End-Stage Liver Disease (Meld) ou Pediatric End-Stage Liver Disease (Peld), de acordo com
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a Portaria nº 1.160 do Ministério da Saúde, de 29 de maio de 2006. Para coração e pulmão
avalia-se a compleição física entre doador e receptor (BRASIL, 2006c).
Devem-se disponibilizar para o SNT os órgãos não transplantados no estado. Pois essa
organização centraliza a lista única nacional e realiza a busca por receptores compatíveis,
inicialmente nas centrais dos estados vizinhos, devido ao tempo de isquemia dos órgãos, e
depois em outros estados (BRASIL, 2006c).
Diante do exposto, entende-se que a efetividade da doação de órgãos e tecidos
depende da rapidez e precisão com que o processo de doação se conduz. E, para que isso
ocorra, necessita-se de estrutura adequada, com recursos físicos apropriados e recursos
humanos capacitados, a fim de contribuir para a diminuição do tempo e do sofrimento para
aqueles que aguardam um órgão ou tecido na fila do transplante no Brasil (BRASIL, 2006a).
Para finalizar este capítulo, passa-se a discorrer sobre a avaliação da qualidade dos
serviços de saúde como referencial teórico para o embasamento da temática desenvolvida no
presente estudo.

3.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

A análise da literatura sobre a avaliação de serviços de saúde demonstra crescente
interesse dos estudiosos sobre a necessidade e importância da avaliação da qualidade da
prática médica e dos serviços de saúde.
Considera-se as medidas para assegurar a qualidade da assistência à saúde
relativamente recentes. Seus antecedentes remontam a meados do século XIX, quando se
obteve a primeira documentação formal da avaliação da qualidade da assistência prestada aos
soldados ingleses feridos na Guerra da Crimeia. Nesse cenário, Florence Nightingale
identificou a correlação positiva entre a introdução de adequados cuidados de enfermagem e a
queda da mortalidade entre esses soldados, que decresceu de 40% para 2% (ADAMI;
MARANHÃO, 1995).
No início do século XX, nos EUA, surgem experiências importantes para a garantia da
qualidade e, dentre estas, se destaca o relatório Flexner, publicado em 1910, sob o patrocínio
da Fundação Carneggie. Nesse relatório, Flexner atenta para a necessidade de controle do
exercício profissional ao avaliar a educação médica e denunciar as precárias condições da
prática profissional (ADAMI; MARANHÃO, 1995; REIS, 1990).
Com as mesmas determinações trilhadas pelo relatório Flexner, em 1916 surge outro
trabalho clássico sobre avaliação dos serviços de saúde; trata-se do estudo de Codman, que

54

tinha como título "A Study in Hospital Efficiency: thefirstfiveyears". Codman apresenta
proposta de metodologia de avaliação rotineira do estado de saúde dos pacientes, para
estabelecer os resultados finais das intervenções médicas intra-hospitalares (REIS, 1990).
Sob a influência do estudo de Codman, o Colégio Americano de Cirurgiões assumiu a
responsabilidade pela avaliação da qualidade das práticas cirúrgicas e dos hospitais. Como
consequência desses trabalhos, em 1928 criou-se o embrião da proposta de acreditação de
hospitais e surgiu, assim, o método de avaliação da estrutura dos serviços hospitalares que
predominou até 1950 e contribuiu, de forma significativa, para a melhoria dos padrões destas
instituições de saúde (CORDERA; BOBENRIETH, 1983).
Em 1951, surgiu nos EUA a Comissão de Acreditação de Hospitais, órgão de natureza
privada que, em 1987, adotou o nome de Comissão Conjunta de Acreditação de Serviços de
Saúde, em face da ampliação do seu objetivo, que permitiu atingir diversas instituições de
assistência à saúde, além dos hospitais (NOVAES, 1993).
No Canadá, a implantação de medidas para assegurar a qualidade da assistência à
saúde ocorreu quase simultaneamente à dos EUA. Em 1983, implantou-se uma lei pelo
ministério da saúde norte-americano que exigiu que todos os hospitais do Canadá contassem
com programas de avaliação, o que aconteceu efetivamente após três anos da edição dessa lei.
Em países da Europa, esse movimento surgiu somente nos anos de 1970, tomou impulso no
final da década de 80, e tinha por base a questão ética profissional para alguns profissionais e
as vantagens competitivas para outros grupos e instituições (VUORI, 1991).
No Brasil, não existe experiência acumulada sobre a avaliação da qualidade dos
serviços públicos de saúde, pois, somente a partir da década de 90, a concepção e prática de
garantia da qualidade começaram a encontrar espaço legítimo no campo da administração de
serviços de saúde. Esse fenômeno provém da ampliação na oferta dos serviços e do aumento
considerável dos custos com a incorporação crescente de tecnologia para o diagnóstico e
tratamento de enfermidades. Além da questão econômica, os serviços precisaram responder às
novas necessidades e problemas de saúde decorrentes dos processos de transição demográfica
e epidemiológica. Ademais, a saúde passa a ser considerada como bem social, “direito de
todos os cidadãos”, aliada às expectativas crescentes da população que trazem consigo a
exigência de serviços de boa qualidade para todos os sujeitos envolvidos nos cuidados em
saúde (ADAMI; MARANHÃO, 1995; FRIAS et al., 2010).
Ressalta-se que a ideia de qualidade se apresenta em todos os tipos de avaliação que
têm como característica principal a atribuição de juízo de valor. Entretanto, considera-se o
conceito de qualidade relativo e complexo, pois suscita interpretações pouco precisas e varia
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de acordo com o contexto histórico, político, econômico e cultural de cada sociedade, além
dos conhecimentos científicos acumulados. Assim, para analisar a qualidade em saúde devemse considerar a sociedade com sua constante evolução e a complexidade do sistema de saúde,
com os diferentes pontos de vista dos atores envolvidos no cuidado à saúde como usuários,
profissionais, gestores e prestadores de serviços, que influenciam no entendimento do
significado de qualidade em saúde (AGUILAR; ANDER-EGG, 1994; GUSMÃO FILHO,
2008; UCHIMURA; BOSI, 2002).
Donabedian (1966), um dos pioneiros a estudar sistematicamente a questão da
qualidade em saúde, define qualidade como a obtenção de maiores benefícios em detrimento
de menores riscos para o usuário; benefícios estes que se definem em função do alcançável de
acordo com os recursos disponíveis e valores sociais existentes. Para ele, a avaliação da
qualidade em saúde objetiva determinar o grau de sucesso das profissões relacionadas com a
saúde em se autogovernarem, de modo a impedir a exploração ou a incompetência, e a
monitorização da qualidade exerce a vigilância contínua, de tal forma que desvios dos padrões
possam ser precocemente detectados e corrigidos.
Salienta-se que a avaliação da qualidade em saúde deve partir de parâmetros ou
atributos que vão servir de referência para a definição de qualidade e a construção dos
instrumentos a serem utilizados na avaliação. Grande parte dos estudos nessa área tem se
baseado fortemente no quadro conceitual proposto por Donabedian (1966, 1988, 1990), que
apresenta duas vertentes principais: a primeira se respalda na Teoria de Sistemas e observa a
relação entre os componentes da estrutura, processo e resultado; e a segunda se baseia em
dimensões ou atributos que definem a qualidade, conhecidos como os “sete pilares da
qualidade”: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e
equidade (Quadro 4) (ADAMI; MARANHÃO, 1995; FRIAS et al., 2010).
Quadro 4 – Os sete pilares da qualidade segundo Donabedian

EFICÁCIA

EFETIVIDADE

EFICIÊNCIA

Capacidade de a arte e a ciência da Medicina produzirem melhorias na saúde
e no bem-estar. Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais
favoráveis, dado o estado do paciente e mantidas constantes as demais
circunstâncias.
Melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática
cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais
precisamente especificada como sendo o grau em que o cuidado, cuja
qualidade está sendo avaliada, alça-se ao nível de melhoria da saúde que os
estudos de eficácia têm estabelecido como alcançáveis.
É a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada. Se
duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a mais

56

eficiente é a de menor custo.
Torna-se relevante na medida em que os efeitos do cuidado da saúde não
sejam avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa
OTIMIZAÇÃO
curva ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional
aos custos acrescidos, que tais “adições úteis” perdem a razão de ser.
Sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores dos
pacientes e de suas famílias. Depende da efetividade, eficiência e
ACEITABILIDADE
otimização, além da acessibilidade do cuidado, das características da relação
médico-paciente e das amenidades do cuidado.
Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela comunidade ou
LEGITIMIDADE
sociedade em geral.
Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na distribuição do
cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma população. A
EQUIDADE
equidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e
legítimo para a sociedade.
Fonte: Donabedian (1994)

Quanto ao modelo sistêmico proposto por Donabedian (1966), este tinha como base a
avaliação da qualidade em saúde a partir da tríade estrutura, processo e resultados. A
estrutura corresponde aos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para a
assistência médica, o que inclui o financiamento e disponibilidade de mão de obra qualificada.
O processo, por sua vez, se refere às atividades que estão relacionadas aos profissionais de
saúde e pacientes, com base em padrões aceitos. A análise pode ser sob o ponto de vista
técnico e/ou administrativo. E o resultado compreende o produto final da assistência prestada,
considerando saúde, satisfação de padrões e de expectativas.
Ressalta-se que avaliar a qualidade do processo de doação de órgãos e tecidos para
transplantes sob esse modelo é aceitar a relação entre essas partes, onde a estrutura pode
influenciar o processo, que por sua vez poderá influenciar os resultados. Destaca-se o caráter
probabilístico, e não absoluto, dessas relações. Cabe aos investigadores apoiar as suposições
feitas acerca dessas relações em evidências. Quanto mais bem demonstradas, e quanto maior a
probabilidade das relações, maior a credibilidade do julgamento da qualidade baseado nesse
modelo (ADAMI; MARANHÃO, 1995; AGUILAR; NDER-EGG, 1994; FRIAS et al., 2010;
UCHIMURA; BOSI, 2002).
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4 MÉTODO

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Diante do propósito de avaliar os fatores associados à efetividade da doação de órgãos
e tecidos para transplantes, realizou-se estudo avaliativo, com delineamento longitudinal e
abordagem quantitativa.
Segundo Polit, Beck e Hungler (2011) utilizam-se as pesquisas avaliativas para
descobrir como funciona um programa, prática ou política. Os delineamentos longitudinais
objetivam coletar dados durante período de tempo extenso e, assim, demonstram as mudanças
ao longo do tempo e a sequência temporal dos fenômenos.
Quanto ao enfoque quantitativo, permite a coleta sistemática de informações
numéricas, mediante condições de controle, e analisa essas informações por meio de
estatística (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).

4.2 LOCAL DO ESTUDO

Realizou-se a pesquisa em seis unidades hospitalares credenciadas pelo Sistema
Nacional de Transplantes (SNT) para retirada e transplante de órgãos e tecidos, em Natal/RN,
bem como na Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos para Transplante
(CNCDO) e Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Estado do Rio Grande do Norte.
Enfatiza-se que, apesar de existirem 17 unidades hospitalares credenciadas ao SNT
para captação e transplante, apenas seis unidades possibilitaram acompanhamento das etapas
do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. Esse fato ocorreu devido à
ausência de PDs em 11 unidades.
Das seis unidades hospitalares selecionadas para o estudo, três compõem a rede
pública: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL) e Hospital Deoclécio Marques de Lucena; e três, a rede privada: Hospital e
Maternidade Promater, Natal Hospital Center e Hospital Antônio Prudente.
Ressalta-se que a CNCDO do Rio Grande do Norte foi criada em 2 de junho de 2000,
sob o Decreto nº 15.130, de 9 de outubro de 2000, com Regimento Interno aprovado pelo
Decreto de nº 15.306, de 9 de fevereiro de 2001. Esse órgão é credenciado ao SNT com a
finalidade de coordenar as atividades de transplantes no âmbito estadual, notificar MEs,
captar órgãos ou tecidos de doadores e distribuí-los vinte e quatro horas por dia, todos os dias
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da semana, de acordo com as normas do Ministério da Saúde e do SNT, que visam atender ao
maior número de pacientes com necessidades de transplantes de órgãos e/ou tecidos. A
CNCDO funciona no 2º andar da sede da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap),
localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no centro da capital norte-rio-grandense.
A OPO Natal foi criada em 2010, sob a Portaria nº 2.601, de 21 de outubro de 2009. A
CNCDO coordena a OPO e vincula-se diretamente ao Secretário Adjunto da Secretaria
Estadual de Saúde Pública. A OPO localiza-se no HMWG, situado na Av. Senador Salgado
Filho, S/N, Tirol, em Natal.

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população constou de todos os Potenciais Doadores (PDs) identificados e
notificados no período do estudo, que compreendiam os pacientes em coma aperceptivo e
arreativo (Glasgow 3), internados nas unidades credenciadas pelo SNT durante o período de
agosto de 2010 a fevereiro de 2011.
Calculou-se a amostra probabilística sem reposição a partir da média anual (81,4) dos
PDs assistidos nos hospitais de Natal/RN durante os anos de 2005 a 2009, com maiores
números em 2006 e 2007, como mostra a Tabela 1. Para tanto, utilizou-se o cálculo para
populações finitas, segundo Gil (1994).
Tabela 1 – Distribuição do número de potenciais doadores de órgãos e tecidos para transplante do
Estado do Rio Grande do Norte, durante o período de 2005 a 2009, Natal/RN, 2013
ANO
POTENCIAIS DOADORES
74
2005
82
2006
100
2007
73
2008
78
2009
407
TOTAL
Fonte: Associação Brasileira de Transplante (2005-2009)

O cálculo do tamanho da amostra para estimar a proporção (p) realizou-se a partir da
seguinte fórmula:

Onde:
n = Tamanho da amostra
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Z = abscissa da normal padrão (para um intervalo de 95% confiança, utilizou-se Z = 1,96)
p = estimativa da proporção (quando desconhecida, usamos 0,5)
q=1–p
N = Tamanho da população
d = Erro amostral (para o estudo, 5%)

Substituindo os valores na fórmula:
n=?
Z = 1,96
p = 0,5
q = 1 – 0,5 = 0,5
N = 81
d = 0,05
=

= 67,039
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Para compor a amostra, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão:
1. Escore 3 na Escala de Coma de Glasgow;
2. Causa do coma definido por meio de tomografia computadorizada de crânio;
3. Identificação pessoal;
4. Familiar que pudesse se responsabilizar pela autorização ou não da doação;
Elegeram-se os critérios de exclusão:
1. Comprovação de doenças transmissíveis, neoplasia, uso de drogas injetáveis
que inviabilizem a doação, antes da abertura do protocolo;
2. Melhora do quadro neurológico.
Portanto, com base nesses critérios, incluíram-se para acompanhamento no estudo 65
PDs e três foram excluídos, um por estar sem identificação e dois por apresentarem melhora
do quadro clínico e neurológico antes da abertura do protocolo de ME, não havendo reposição
da amostra.

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Elaborou-se o instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B) especificamente para
este estudo com base nos fundamentos preconizados pela literatura científica sobre o assunto
(BRASIL, 1997, 2001, 2002, 2006c, 2009, 2010; BENJAMIN, 2002; CONSELHO
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FEDERAL DE MEDICINA, 1997, 2007; CORREA NETO, 2010; FAGIOLI; BOTONI,
2009; GUETTI; MARQUES, 2008; MARTINI et al., 2008; MORAES; MASSAROLLO,
2007; MOREIRA; FERRAZ, 2009; MURTHY, 2009;

MORATO, 2009; PEREIRA;

FERNANDES; SOLER, 2009; PINHEIRO; CARVALHO, 2008; RIO-GALLEGOS et al.,
2009; SIMPKIN et al., 2009; VILIBOR, 2009; WIJDICKS et al., 2010).
Trata-se de roteiro estruturado de observação não participante, tipo checklist, que
descreve as variáveis pesquisadas à esquerda e as respostas de cada uma delas com
“adequado” ou “inadequado” à direita. O mesmo submeteu-se a pré-testagem no grupo de
pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), após curso de extensão, de oito horas, sobre a doação de órgãos e
tecidos para transplante. O instrumento sofreu pequenas modificações na sua redação,
estruturação, conteúdo, sequência, categorização e codificação das informações, com objetivo
de melhorar a sua aplicabilidade e adequação aos propósitos do estudo.
Depois desse processo de testagem e adequação, organizou-se o instrumento em
quatro partes. A primeira destaca as variáveis de caracterização sociodemográfica e de
conhecimento do familiar sobre a vontade ou não do PD ser doador. A segunda aborda os
dados referentes à Estrutura das unidades hospitalares onde se internaram os PDs e
compreende os recursos físicos ou instalações, materiais e equipamentos utilizados na sua
assistência, recursos humanos que assistiram esse paciente e estrutura organizacional, como
sistema de documentação e registros; manual de normas e rotinas e programa de educação
permanente.
A terceira parte refere-se aos dados do Processo de doação de órgãos e tecidos, tais
como as atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde com o PD. Nesse momento,
coletaram-se os dados referentes à identificação e notificação do PD, como também os
resultados dos exames clínicos e laboratoriais utilizados para a avaliação desse paciente, os
procedimentos para o diagnóstico da ME e os cuidados desenvolvidos pelos profissionais de
saúde relativos à manutenção e viabilidade dos órgãos e tecidos do PD, bem como aqueles
relacionados à entrevista familiar para o consentimento da doação, a documentação da ME e
os aspectos logísticos. A última parte do instrumento trata-se do Resultado da doação de
órgãos e tecidos. Para isso, observou-se a condição do PD como doador ou não; órgãos e
tecidos aproveitados; pessoas beneficiadas; e as causas da não efetividade da doação.
A Figura 3 mostra de forma ordenada os atributos avaliados em cada dimensão:
Estrutura, Processo e Resultado.
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Figura 3 – Estrutura conceitual: atributos avaliados em cada dimensão (estrutura, processo e resultado)

Fonte: A autora (2013).

4.5 VARIÁVEIS DE INTERESSE PARA O ESTUDO

Para caracterizar os PDs de órgãos e tecidos para transplantes do Estado do Rio
Grande do Norte, utilizaram-se as variáveis de caracterização sociodemográfica e de
conhecimento do familiar sobre a vontade ou não do PD ser doador (Quadro 5).
Quadro 5 – Variáveis de caracterização sociodemográfica do potencial doador de órgãos e tecidos para
transplante, Natal/RN, 2013
VARIÁVEIS
Faixa etária
Sexo
Escolaridade
Raça
Religião
Estado civil
Atividade profissional
Renda
Procedência
Doador em vida
Fonte: A autora (2013).

ESCALAS/CRITÉRIOS
Caracterização Sociodemográfica
Até 45 anos (0); acima de 45 (1)
Masculino (0); Feminino (1)
Não alfabetizado / alfabetizado / ensino Fundamental (0);
médio/superior (1)
Branco (0); Negro (1); Pardo (2)
Católico (0); Evangélico (1); Agnóstico (2); Não informado (3)
Solteiro/viúvo/divorciado (0); casado/união estável (1)
Presente (0); Ausente (1)
Até 3 salários (0); acima de 3 salários (1)
Metropolitana (0); Não metropolitana (1)
Sim (0); Não (1); Ignorado (2).
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Enfatiza-se que a Região Metropolitana de Natal (RMN), também conhecida
como Grande Natal, reúne 10 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que são: Natal,
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará Mirim, Macaíba, Monte Alegre,
Nísia Floresta, São José de Mipibu e Vera Cruz, e a Região não metropolitana compreendeu o
interior do Rio Grande do Norte e outros estados.
As variáveis independentes estudadas referem-se à Estrutura das instituições de
hospitalares onde internaram-se os PDs e ao Processo de doação de órgãos e tecidos para
transplante.
No Quadro 6 estão dispostos os indicadores relacionados às variáveis da estrutura das
instituições hospitalares onde se internaram os PDs de órgãos e tecidos, os quais foram
categorizados como adequado e inadequado. Para a construção da definição operacional
dessas variáveis, foram utilizadas as normas técnicas da RDC nº 50, de 21 de fevereiro de
2002 e RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 (BRASIL, 2002, 2010). Salienta-se que a
disposição dessas variáveis encontra-se em ordem crescente de necessidade para ocorrer a
doação de órgãos e tecidos para transplante.
Quadro 6 – Variáveis relacionadas à estrutura das unidades hospitalares, Natal/RN, 2013
INDICADORES

CATEGORIA DA OBSERVAÇÃO

1. Recursos físicos e ou
instalações

Adequado (A): quando contemplar os nove primeiros itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): a unidade dispunha de dois pontos de oxigênio, dois
de ar comprimido e um de vácuo.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): a unidade dispunha de circuito elétrico com, no
mínimo, oito tomadas para cada leito.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o hospital dispunha de tomografia computadorizada,
com disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o hospital dispunha de equipamento para a
realização de exames que comprovassem o diagnóstico de ME, à
beira do leito, com disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o hospital dispunha de laboratório para a realização
de exames necessários para a avaliação laboratorial do PD, com
disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima
Adequado (A): o hospital dispunha de banco de sangue com
disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): a unidade dispunha de iluminação geral de teto e
iluminação individual (direcional em cada leito).
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.

1.1Sistema de abastecimento
de gases
1.2 Tomadas
1.3 Aparelho para definir a
causa da morte encefálica
1.4 Equipamento para exame
comprobatório de morte
encefálica
1.5 Laboratório de análises
clínicas e microbiológicas

1.6 Banco de sangue

1.7 Iluminação
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1.8 Condições de visualização

1.9 Espaço físico

1.10 Climatização
2. Recursos materiais /
Equipamentos
2.1 Ventilador pulmonar
mecânico

2.2 Válvulas redutoras

2.3 Oxigênio e conexões

2.4 Aspirador e conexões

2.5 Monitor multiparâmetro

2.6 Bomba de infusão

2.7 Equipamento para
ressuscitação manual

2.8 Carro de emergência

2.9 Radiologia Móvel
2.10 Equipamento para
aferição de glicemia capilar
2.11 Roupas de cama

2.12 Cama hospitalar
2.13 Eletrocardiógrafo

Adequado (A): a unidade dispunha de condições de visualização,
direta ou indireta, durante todo o tempo, com a finalidade de
permitir a monitorização sob circunstâncias de rotina e emergência.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): a unidade contemplava um espaço físico igual ou
superior a 9,0 m² por leito e 2 m entre leitos.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): a unidade dispunha de ar condicionado com controle
de umidade (50 a 60%) e de temperatura entre 24o a 26o C.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): quando contemplar os treze primeiros itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de ventilador mecânico
microprocessado com capacidade de monitorizar volume e pressão.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de uma válvula redutora de
oxigênio e outra de ar comprimido para promover a mistura
adequada para a ventilação pulmonar mecânica do PD.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de dois pontos de oxigênio com
conexões necessárias para promover a oxigenoterapia e
umidificação do ar.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de materiais para aspiração das
secreções respiratórias, em sistema aberto e fechado.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de monitor com módulos de entrada
para registro eletrocardiográfico, oximetria de pulso, pressão
arterial não invasiva e temperatura corporal externa.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de equipamentos para infusão
contínua e controlada de fluídos (bomba de infusão).
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): o leito dispunha de um equipamento para
ressuscitação manual do tipo balão inflável (AMBU), com
reservatório.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o setor dispunha de carro de emergência composto
de medicamentos e materiais para atendimento às emergências.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o setor dispunha de equipamento de radiologia
móvel com disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o setor dispunha de um equipamento para aferição
da glicemia capilar.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado(A): o leito dispunha de lençóis de cama e cobertores para
aquecimento do PD.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito continha cama hospitalar com ajuste de
posição, grades laterais e rodízios.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o setor dispunha de equipamento portátil para a
realização de eletrocardiograma nas 24 horas do dia.
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2.14 Manta térmica
3. Recursos humanos
3.1 Médico plantonista

3.2 Enfermeiro assistencial

3.3 Técnico em enfermagem

3.4 Neurologista ou
neurocirurgião
3.5 Médico neurossonologista
ou eletroencefalografista
3.6 Enfermeiro ou médico da
OPO ou CIHDOT
3.7 Fisioterapeuta
3.8 Nutricionista

3.9 Assistente social

3.10 Funcionário para o
serviço de limpeza

3.11 Responsável técnico

3.12 Coordenador de
enfermagem

3.13 Médico diarista

3.14 Coordenador de
fisioterapia

Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o leito dispunha de manta térmica para aquecimento
do PD, através de circuito de ar.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): quando contemplar os nove primeiros itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um profissional médico para cada 10 leitos,
com atuação em regime de plantão.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um enfermeiro para cada 10 leitos, em cada
turno, responsável pela organização e gerenciamento da equipe de
enfermagem.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um técnico em enfermagem para cada dois
leitos, em cada turno.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia neurologista disponível para a realização do
exame neurológico para o diagnóstico de morte encefálica, nas 24
horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia médico especialista na realização do exame
gráfico ou de imagem, à beira do leito, nas 24 horas do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia profissional responsável por abordar a
família quanto à doação de órgãos e tecidos e auxiliar nos aspectos
logísticos da doação, nas 24 do dia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): PD recebeu avaliação e assistência do fisioterapeuta.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): PD recebeu avaliação e assistência do nutricionista.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia assistente social para realizar a organização,
acolhimento e visita dos familiares aos PDs, pelas informações de
procedimentos junto ao ITEP/RN e ações em cartório no caso de
morte não violenta.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um profissional responsável pela realização
da higienização dos equipamentos e ambiente, sendo exclusivo da
unidade em cada turno.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um profissional médico responsável pelo
setor, com título de especialista em medicina intensiva.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um enfermeiro coordenador da equipe de
enfermagem, especialista em terapia intensiva ou outra
especialidade.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um profissional médico para cada 10 leitos,
legalmente habilitado no manejo de pacientes graves, responsável
pela garantia da continuidade do plano assistencial e pelo
acompanhamento diário de cada paciente.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia um coordenador responsável pela equipe de
fisioterapia, especialista em terapia intensiva ou outra especialidade.
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Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): quando contemplar o primeiro item.
4. Estrutura organizacional
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): as equipes médicas, de enfermagem e de fisioterapia
4.1 Sistema de documentação realizaram os registros sobre a evolução do estado clínico, as
e registros
intercorrências e os cuidados prestados ao PD, em cada turno.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o setor dispunha do registro das normas
institucionais e das rotinas dos procedimentos assistenciais e
4.2 Manual de normas e
administrativos realizados na unidade; disponibilizados para todos
rotinas técnicas
os profissionais da unidade.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): existia no hospital um programa de educação
4.3 Programa de educação
permanente, voltado à superação dos problemas encontrados no
permanente
cotidiano do exercício profissional.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Fonte: A autora (2013).

Apresentam-se no Quadro 7 as variáveis relacionadas ao Processo. Para a definição
operacional destas variáveis utilizaram-se a Resolução nº 1480/1987 e Resolução nº
1.826/2007 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1987; 2007), Diretrizes básicas para
captação e retirada de múltiplos órgãos e tecidos da ABTO (PEREIRA; FERNANDES;
SOLLER, 2009), entre outros autores como Fagioli e Botoni (2009), Guetti e Marques (2008),
Martini et al. (2008), Moraes e Massarollo (2007), Moreira e Ferraz (2009), Murthy (2009),
Morato (2009), Neto (2010), Pinheiro e Carvalho (2008), Rio-Gallegoset al. (2009),
Simpkinet al. (2009), Vilibor (2009), Wijdickset al. (2010).
Quadro 7 – Variáveis relacionadas ao processo de doação de órgãos e tecidos para transplante.
Natal/RN, 2013
INDICADORES

CATEGORIA DA OBSERVAÇÃO

1. Identificação e
notificação

Adequado (A): quando contemplar os quatro itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o PD tem hipótese diagnóstica na admissão,
registrada no prontuário pelo médico.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o PD internou-se em hospital credenciado pelo
Sistema Nacional de Transplantes (SNT).
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o PD internou-se em unidade de terapia intensiva.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o PD foi notificado para a CNCDO ou OPO até seis
horas após a sua identificação.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): quando contemplar os nove primeiros itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): realizou-se a tipagem sanguínea.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.

1.1 Hipótese diagnóstica

1.2 Hospital de internação
1.3 Setor de internação
1.4 Tempo entre a
identificação e notificação
2. Avaliação do Potencial
Doador
2.1 Tipagem sanguínea
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2.2 Sorologia

2.3 Hematologia
2.4 Eletrólitos

2.5 Função renal

2.6 Função hepática

2.7 Função pancreática
2.8 Função pulmonar
2.9 Função cardíaca

2.10 Culturas
3. Manutenção do
potencial doador

3.1 Cuidados Gerais

3.2 Temperatura corporal

4.3 Manutenção da função
cardiovascular

3.4 Manutenção da função
respiratória

Adequado (A): realizou-se a sorologia para o Anti-HIV, HTLV 1 e
2, HBsAG, Anti-HBS, Anti-HCV e CMV, após a família ter
assinado o termo de autorização de doação e retirada dos órgãos.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): realizou-se o hemograma completo, diariamente.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): realizou-se a mensuração do sódio e potássio,
diariamente.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): foram realizados os exames: ureia e creatinina,
diariamente.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): foram realizados os exames: Aspartato
Aminotransaminase (AST), Alanina Aminotransferase (ALT),
Gamaglutamil Transferase (GAMA GT) e bilirrubinas.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): foram realizados os exames: amilase e glicemia.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): realizou-se gasometria, diariamente.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): realizaram-se os exames: creatinofosfoquinase
(CPK) e isoenzima MB da creatina quinase (CKmb).
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): foram realizadas culturas microbiológicas na
abertura do protocolo ou quando necessário para avaliar possíveis
infecções.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): quando contemplar os 11 itens.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): foram realizados: acesso venoso central e este se
manteve pérvio; monitorização contínua da frequência cardíaca,
oximetria de pulso, temperatura e pressão arterial não invasiva;
cateterismo enteral e vesical de demora; balanço hídrico nas 24
horas; higiene corporal uma vez ao dia, com água aquecida.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): manteve-se a temperatura acima de 35 ºC por meio
da administração de fluidos aquecidos e/ou lâmpadas de calor e/ou
manta térmica e aquecimento de gases no ventilador mecânico.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): iniciou tratamento farmacológico para HAS,
quando: PAS >180mmHg e PAD >120mmHg ou PAM >95mmHg;
iniciou tratamento para hipotensão, quando: PAM <60mmHg e PAS
<90 mmHg. Utilizou para a hipotensão: infusão de cristaloide e/ou
administração de drogas vasopressoras. Instalou PVC e manteve a
PVC entre 6 a 10 cmH2O. A FC se manteve entre 60 a 120bpm.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): o PD foi ventilado com os seguintes parâmetros:
volume corrente entre 8 a 12 ml/Kg de peso, FiO2 < 0,5 e PEEP 5
cmH2O. Os parâmetros gasométricos se mantiveram com uma PaO2
igual ou superior a 80 mmHg; SaO2 igual ou superior a 95%; PaCO2
entre 35 a 45 mmHg e pH de 7,35 a 7,45. Corrigiu acidose.
Manteve a umidificação do ar do VM. Realizou aspiração de
secreções pulmonares S/N. A cabeceira estava elevada a 30 ou
45ºC.
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3.5 Manutenção da função
endócrino-metabólica

4.6 Manutenção do equilíbrio
dos eletrólitos
4.7 Manutenção da função
hepática
4.8 Manutenção da função
renal

4.9 Manutenção da função
hematológica

3.10 Preservação das córneas

3.11 Controle das infecções
4. Diagnóstico de morte
encefálica
4.1 Causa do coma
4.2 Tempo entre a retirada da
sedação e início da abertura do
protocolo de morte encefálica
4.3 Avaliações neurológicas
4.4 Médicos responsáveis pela
avaliação neurológica
4.5 Avaliações neurológicas
estão em conformidade com a
resolução do CFM

4.6 Exame complementar

Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): manteve-se o suporte nutricional enteral; aferiu a
glicemia capilar a cada 6 horas e a glicemia sérica a cada 24 horas;
administrou-se DDAVP quando a diurese estava acima de 4
ml/kg/h; manteve-se o sódio entre 130 a 150mEq/L; corrigiu a
hipernatremia (sódio acima de 150mEq/L) com solução salina a
0,45% ou água livre IV na forma de solução glicosada a 5%. A
glicemia se manteve entre 120 a 180 mg/dl; instituiu o tratamento
com insulina regular, se glicemia acima de 180mg/dl.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): o sódio se manteve entre 130-150 mEq/L; potássio
entre 3,5 a 5,5 mEq/L.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): o sódio sérico se manteve abaixo de 160 mEq/L.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o débito urinário se manteve com volume urinário
entre 1 a 3 ml/kg/h. A creatinina se manteve entre 1,5 a 2mg/dl.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): a hemoglobina se manteve com valor igual ou
superior 10g/dl e hematócrito igual ou superior a 30%. Se
hemoglobina inferior a 10g/dl administrou-se concentrado de
hemácias. Transfundiram-se plaquetas em caso de sangramento
intenso (plaqueta <100.00/mm3).
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): manteve as pálpebras fechadas com tiras de
esparadrapo; utilizou colírio para umedecer a córnea;
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): a cabeceira se manteve elevada a 30 ou 45 ºC;
realizou-se a higiene oral 3 vezes ao dia; a mudança de decúbito a
cada duas horas; iniciou-se ou manteve-se o antibiótico prescrito.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): quando contemplar os nove itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): a causa do coma foi definida através de uma
tomografia cerebral.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): respeitou-se o tempo de vida média do fármaco ou
droga de abuso utilizados pelo PD antes de iniciar a abertura do
protocolo de ME.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): realizaram-se as duas avaliações neurológicas.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): as avaliações neurológicas foram realizadas por
profissionais diferentes e não vinculados à equipe de transplantes,
sendo um neurologista ou neurocirurgião e o outro intensivista.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): testaram-se os reflexos pupilares, corneano,
vestíbulo calórico, óculo-cefálico, de tosse e teste da apneia.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): realizou-se um exame complementar ao exame
neurológico, à beira do leito, para demonstrar a ausência de
circulação sanguínea intracraniana ou falência da atividade elétrica
ou a cessação da atividade metabólica cerebral.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
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4.7 Resultado do exame
complementar
4.8 Temperatura
4.9 Tempo entre as avaliações
clínicas
5. Entrevista familiar

5.1 Médico intensivista

5.2 Momento de realização da
entrevista
5.3 Local de realização
5.4 Profissional que realizou a
entrevista
5.5 Parente que assinou o
termo de doação

5.6 Comportamento do
entrevistador

6. Documentação de Morte
Encefálica
6.1 Declaração de óbito ou
encaminhamento para o ITEP

6.1 Prontuário e protocolos de
morte encefálica

7. Aspectos logísticos

7.1 Logística

Fonte: A autora (2013).

Adequado (A): o exame complementar confirmou a ME.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): na hora das avaliações neurológicas a temperatura
encontrava-se acima de 35 ºC.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): o tempo entre as avaliações neurológicas
transcorreu em período de seis horas.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): quando contemplar os seis itens.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): o médico intensivista forneceu as informações e
esclareceu as dúvidas sobre a evolução do tratamento e estado atual,
incluindo o diagnóstico de ME.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): realizou-se após a confirmação da ME e após coleta
de informações sobre o PD no prontuário e com a equipe de saúde.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima
Adequado (A): realizou-se em ambiente calmo, com acomodações
adequadas a todos os familiares e amigos que quisessem participar.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): realizou-se por membro da CIHDOTT/OPO.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): o termo de doação foi assinado pelo cônjuge ou
parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou
colateral.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): avaliou a condição emocional da família, utilizou
linguagem simples. Explicou à família sobre o diagnóstico de ME,
que não haveria desfiguração do corpo, que o procedimento não
seria longo, a sequência dos eventos, que não seria dito quem eram
os receptores, que os órgãos doados seriam utilizados, que não
haveria despesas e que não haveria dor.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): quando contemplar os dois itens.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): expediu-se a declaração de óbito ou
encaminhamento para o ITEP no mesmo horário do último exame
para o fechamento do protocolo de ME.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): verificou-se, antes de o PD ir para o centro
cirúrgico, se o prontuário e o protocolo de condutas de ME estavam
preenchidos, com termo de autorização de doação e captação
assinado pelo familiar responsável pela doação e por duas
testemunhas, protocolo de ME, exame complementar e declaração
de óbito ou encaminhamento para o ITEP.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): quando contemplar todos os aspectos logísticos.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): realizou-se o agendamento da sala cirúrgica,
providenciaram-se os materiais e equipamentos indispensáveis aos
procedimentos de captação, acondicionamento, armazenagem e
transporte dos órgãos/tecidos.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
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Definiu-se que, para este estudo, a variável dependente refere-se ao resultado do
processo de doação de órgãos e tecidos para transplante, pois a estrutura pode influenciar o
processo, que por sua vez poderá influenciar o resultado.
Elencam-se, no Quadro 8, as variáveis relacionadas ao resultado da doação de órgãos e
tecidos para transplante. As definições operacionais das variáveis relacionadas ao resultado
embasaram-se nas diretrizes básicas para captação e retirada de múltiplos órgãos e tecidos da
ABTO (PEREIRA; FERNANDES; SOLLER, 2009).
Quadro 8 – Variáveis relacionadas ao resultado da doação de órgãos e tecidos para transplante.
Natal/RN, 2013
VARIÁVEIS
RELACIONADAS AO
RESULTADO
Efetividade da doação
Órgãos e tecidos
aproveitados
Pessoas beneficiadas

Causas da não doação

CATEGORIA / DEFINIÇÃO OPERACIONAL
Adequado (A): o PD doou e foi captado pelo menos um órgão sólido.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.
Adequado (A): ocorreram a captação e o transplante do coração e/ou
fígado e/ou rins e córneas.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): pelo menos um receptor foi beneficiado.
Inadequado (I): quando não contemplar os itens acima.
Adequado (A): foi identificada a causa da não doação, quais sejam:
contraindicação médica; parada cardíaca; morte encefálica não
confirmada; infraestrutura inadequada ou recusa familiar.
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima.

Fonte: A autora (2013).

4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Realizou-se a coleta de dados na CNCDO/RN, OPO e em seis unidades hospitalares
(HMWG, HUOL, Hospital Deoclécio Marques, Hospital e Maternidade Promater, Natal
Hospital Center, Hospital Antônio Prudente) credenciadas pelo SNT para captação e
transplante de órgãos e tecidos do RN, no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011,
durante as 24 horas do dia, sete dias por semana.
Para que esse processo acontecesse, adotaram-se os seguintes procedimentos:
encaminhou-se ofício às Coordenações da CNCDO/RN e OPO e às diretorias dos hospitais,
no qual se informava sobre a pesquisa e solicitava a autorização para realização da pesquisa e
utilização formal do nome das instituições no relatório final da investigação (APÊNDICE C
ao I).
Os pesquisadores se comprometeram, nesse ofício, a honrar os princípios científicos,
éticos e legais que regem a pesquisa em seres humanos, preconizados na Resolução nº 196, de
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10 de outubro de 1996 e, pela atual Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
(BRASIL, 1996, 2012).
De posse da autorização, submeteu-se o projeto para a apreciação do Comitê de Ética
em Pesquisa do HUOL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Obteve-se parecer
favorável sob o nº 414/10 e CAAE 007.0.294.000-10 (ANEXO A). Com a aprovação desse
Comitê, iniciou-se a primeira etapa da coleta de dados, que se constituiu do pré-teste do
instrumento, com o acompanhamento de seis pacientes com escore 3 na Escala de Coma de
Glasglow, com a finalidade de avaliar a sua aplicabilidade, no que diz respeito à validade,
fidedignidade e confiabilidade do mesmo.
Na segunda etapa realizou-se a coleta dos dados propriamente dita, na CNCDO/RN,
OPO e nas unidades hospitalares credenciadas para retirada e transplantes de órgãos e tecidos
do RN, durante as 24 horas do dia, sete dias por semana. Nessa etapa observou-se a estrutura
das unidades hospitalares onde se internaram os PDs, bem como o desenvolvimento de todos
os passos do processo de doação de órgãos e tecidos e o resultado da doação.
Por se tratar de pesquisa em que a coleta de dados se processava nas 24 horas,
ininterruptamente, fez-se necessário uma equipe composta pelos pesquisadores e cinco
acadêmicos de graduação em enfermagem da UFRN, vinculados à base de pesquisa
Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, que se revezavam nos três turnos de trabalho,
com escalas de 6 e 12 horas. Para a realização processual da coleta de dados, ministrou-se um
curso de extensão com duração de 40 horas, em que os acadêmicos de enfermagem se
instrumentalizaram com aulas teóricas e práticas sobre a estrutura das unidades hospitalares
aptas a receberem os PDs e as etapas do processo de doação de órgãos e tecidos para
transplante. Das 40 horas, 12 se destinaram à teoria, ministradas no departamento de
Enfermagem/UFRN, e 28 foram práticas de observação nas unidades hospitalares, sob a
supervisão da doutoranda. Concluída essa etapa, a equipe iniciou a coleta dos dados.
Ressalta-se ainda que, ao iniciar a pesquisa, abordou-se o cônjuge ou parente até
segundo grau do PD para solicitação da leitura e assinatura do Termo Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para participar do estudo (APÊNDICE A). Esclareceu-se que a
participação era voluntária e que poderiam sair da pesquisa assim que julgassem necessário,
de acordo com os princípios que regem a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº
196/96e, pela atual Resolução 466/2012 do referido Conselho (BRASIL, 1996, 2012).
De posse do consentimento, a equipe de coleta de dados coletou as informações
diariamente. Adotou-se o uso da técnica de observação sistemática não participante, além da
captura de documentos institucionais, tais como: livros de ocorrências e prontuários. A coleta
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se encerrava com a constatação e oficialização da parada cardíaca do PD, detecção de doenças
pré-existentes, recusa familiar em aceitar a doação ou captação e distribuição dos órgãos e
tecidos para transplantes.
Salienta-se que a observação sistemática não participante consiste em técnica que
exige a preparação antecipada do instrumento (APÊNDICE B) e dos tipos de dados a serem
observados. Recomenda-se ao pesquisador a criação de sistema de classificação, registro e
codificação das observações realizadas. Faz parte, igualmente, dessa técnica a formulação de
sistema de categorias, que visa descrever, sistemática e quantitativamente, os comportamentos
e eventos detectados no ambiente pesquisado (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Após a
listagem das categorias, definidas como dados sociodemográficos do PD, Estrutura das
unidades de saúde, Processo de doação de órgãos e tecidos e Resultado da doação de órgãos e
tecidos, elaborou-se a listagem de verificação para registrar os dados observados.

4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Organizaram-se os dados coletados em banco de dados eletrônicos, por meio de
digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel 2007, que, após a correção e verificação
de erros de digitação por processo de validação por dupla digitação, foram exportados para o
programa estatístico SPSS versão 20.0.
Em seguida, analisaram-se os dados por meio da estatística descritiva e apresentaramse em forma de tabelas e figura. Para verificar o nível de significância optou-se pela aplicação
dos testes Qui-quadrado (χ2) e Mann Whitney. Ressalta-se que, para as caselas inferiores a
cinco, considerou-se o teste exato de Fisher. Adotou-se o nível de significância de 5% (p<
0,05).
Para verificar a efetividade do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante,
pautado na pressuposição da existência de associação entre a estrutura e processo,
formularam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:

Hipótese Nula (H0): A adequação dos fatores relacionados à estrutura e
processo não está associada à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes;

Hipótese Alternativa (H1): A adequação dos fatores relacionados à estrutura e
processo está associada à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentam-se os resultados e discussões em forma de artigos a serem submetidos a
periódicos qualificados na área de Enfermagem, conforme exposto no Quadro 9:
Quadro 9 – Síntese dos três artigos que compõem os resultados e discussão, por título, objetivo e
Qualis, que serão submetidos. Natal/RN, 2013
ARTIGO

TÍTULO

OBJETIVO

Descrever o processo de
Processo de doação de órgãos
doação de órgãos e tecidos
e tecidos em unidades
para transplantes em unidades
1
hospitalares de Natal no
hospitalares de Natal, no
Estado do Rio Grande do
Estado do Rio Grande do
Norte
Norte.
Doação de órgãos e tecidos: Analisar
os
fatores
riscos e desafios relacionados relacionados à estrutura, ao
2
à estrutura, ao processo e processo e resultados da
resultado
doação de órgãos e tecidos
para transplantes.
Verificar a associação de
Efetividade da doação de fatores relacionados à estrutura
3
órgãos e tecidos: associação e processo que influenciam a
entre estrutura e processo
efetividade da doação de
órgãos e tecidos.
Fonte: A autora (2013).

QUALIS EM
ENFERMAGEM

A1

A2

A2

73

5.1 ARTIGO 1
PROCESSO

DE

DOAÇÃO

DE

ÓRGÃOS

E

TECIDOS

EM

UNIDADES

HOSPITALARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE*

PROCESS OF ORGAN AND TISSUE DONATION IN HOSPITALS OF NATAL IN
RIO GRANDE DO NORTE STATE

PROCESO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LOS HOSPITALES DE
LA NATAL EN ESTADO DEL RIO GRANDE DO NORTE
Izaura Luzia Silvério Freire1, Gilson de Vasconcelos Torres2, Gabriela de Sousa Martins
Melo3, Quinídia Lúcia Duarte de Almeida Quithé de Vasconcelos4, Marcos Antônio Ferreira
Júnior5, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda6
RESUMO
Objetivo: Descrever o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes em hospitais
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. Métodos: Estudo quantitativo, descritivo,
prospectivo, realizado com 65 potenciais doadores, com uso de roteiro estruturado de
observação não participante e documentos institucionais. Resultados: Dos 65 potenciais
doadores identificados e notificados, 90,7% realizaram exames laboratoriais para avaliação do
funcionamento dos órgãos, com a respectiva manutenção; 75,4% realizaram avaliações para o
diagnóstico de morte encefálica; 56,9% dos familiares foram entrevistados, 30,7% aceitaram a
doação; e 27,7% tiveram seus órgãos doados e captados. No processo de doação as etapas
avaliação, manutenção e diagnóstico de morte encefálica foram as que apresentaram maiores
problemas. Conclusão: Identificou-se que vários procedimentos do processo de doação
apresentaram fragilidades, contribuindo para baixa efetividade. Esses dados fornecem
subsídios para o planejamento das ações relativas à doação de órgãos e tecidos, possibilitando
ação reflexiva sobre o processo.
Descritores: Enfermagem; Obtenção de Tecidos e Órgãos; Morte encefálica; Transplante.

* Extraído da tese “Fatores associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplante”, Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013
1
Enfermeira. Professora Mestre da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte/UFRN. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFRN. Natal/RN, Brasil.
izaurafreire@hotmail.com
2
Enfermeiro. Pós-Doutor em Enfermagem. Professor Titular do Departamento de Enfermagem e dos Programas
de Pós-Graduação em Enfermagem e do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Pesquisador CNPq PQ2. Natal/RN, Brasil. gilsonvtorres@hotmail.com
3
Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Bolsista CAPES. Natal/RN, Brasil. gabrielasmm@hotmail.com
4
Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Natal/RN, Brasil. quinidia@hotmail.com.
5
Enfermeiro, professor do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte/UFRN. Natal/RN, Brasil. reuol.ufpe@gmail.com
6
Enfermeiro. Professor Associado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. E-mail: farnoldo@gmail.com
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ABSTRACT
Objective: To describe the process of donating organs and tissues for transplant in hospitals
of Natal in Rio Grande do Norte State. Methods: Quantitative, descriptive, prospective study,
conducted with 65 potential donors, using a structured interview of non-participant
observation and institutional documents. Results: Of the 65 potential donors identified and
notified, 90,7% performed laboratory tests to evaluate functioning of the organs, with the
respective maintenance; 75,4% performed evaluations to confirm the diagnosis of brain
death; 56,9% families were interviewed; 30,7% accepted the donation and 27,7% had their
organs donated and captured. In the donation process the steps evaluation, maintenance and
diagnosis of brain death were presented the biggest problems. Conclusion: It was identified
that several procedures of the process of donation presented fragilities, contributing to low
effectiveness. These data provide subsidy for the planning of actions relating to the donation
of organs and tissues, allowing reflexive action about the process.
Descriptors: Nursing; Tissue and Organ Procurement; Brain Death; Transplantation.
RESUMEN
Objetivo: Describir el proceso de donación de órganos y tejidos para trasplante en hospitales
en Estado del Rio Grande do Norte. Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo,
realizado con 65 potenciales donantes, mediante un guión estructurado de observación no
participante y documentos institucionales. Resultados: De los 65 donantes potenciales
identificados y notificados, 90,7% se llevaron a cabo pruebas de laboratorio para evaluar el
funcionamiento de los órganos, con su mantenimiento; en 75,4% se realizaron las
evaluaciones para confirmar el diagnóstico de la muerte encefálica, 56,9% de los familiares
fueron entrevistados, 30,7% aceptaron la donación y 27,7% tenían sus órganos donados y
capturado. En el proceso de donación las medidas de evaluación, mantenimiento y
diagnóstico de muerte encefálica presentaron mayores problemas. Conclusión: Se identificó
varios procedimientos que el proceso de donación mostraron debilidades. Estos datos
proporcionan información para el planeamiento de acciones relativas a la donación de órganos
y tejidos, lo que permite la acción reflexiva en el proceso.
Descriptores: Enfermería; Obtención de Tejidos y Órganos; Muerte Encefálica; Trasplante.
INTRODUÇÃO
Os avanços científicos, tecnológicos, organizacionais e administrativos permitiram que
o transplante de órgãos se tornasse a terapêutica segura e salvadora para pacientes com vários
tipos de doenças terminais, porém a problemática comum a todos os países se refere ao
crescimento desproporcional da quantidade de pacientes em lista de espera com relação ao
número de doadores, ocasionando a morte de muitos indivíduos que estão na expectativa por
um órgão, tecido ou células para salvar suas vidas(1-2).
Sabe-se que os transplantes são procedimentos de alta complexidade que exigem
recursos materiais e humanos especializados, capacitação técnica de alto nível e educação
permanente, pois dizem respeito à transferência de um órgão, tecido ou célula de um doador
vivo ou falecido para uma pessoa doente, denominada de receptora. Visam à melhoria na
qualidade e perspectiva de vida de pacientes que necessitam dessa terapia para sobreviver(1).
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A efetivação do transplante com o doador falecido depende fundamentalmente do
processo de doação, ou seja, da dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, que se
inicia com a identificação e notificação de um indivíduo em coma aperceptivo e arreativo,
com pontuação de 3 na Escala de Coma de Glasgow. Depois cuidadosa avaliação clínicolaboratorial e sem identificação de contraindicações que representem riscos aos receptores, se
tem um PD de órgãos e tecidos(1,3). Durante todo o processo de doação deve-se realizar a
manutenção desse paciente com a finalidade de preservar a estabilidade hemodinâmica, a
viabilidade e a qualidade dos órgãos e tecidos passíveis de utilização(3-4).
O passo seguinte trata-se do diagnóstico da ME, no qual se devem respeitar as
orientações da Resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina (CFM)(5). Após a
comunicação à família sobre a morte do paciente, deve ocorrer a entrevista familiar por
profissional capacitado, que irá buscar o consentimento para a doação(3,6).
Caso haja a concordância familiar, o profissional responsável pelo processo de doação
e a Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos para Transplante (CNCDO) passam
a considerar os demais fatores para a efetividade da doação, com implementação da logística
predefinida(1). Antes de ter início a retirada dos órgãos e tecidos, o médico deve emitir a
Declaração de Óbito (DO) em situações de morte natural e, nos casos de morte por causa
externa, obrigatória e independentemente da doação, esse profissional deve encaminhar o
corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde se realizarão a autópsia e a emissão da
DO(7).
Enfatiza-se que esse processo requer rapidez, competência e habilidade dos
profissionais envolvidos, em virtude da perda funcional progressiva dos órgãos após o
diagnóstico de ME. Desse modo, perante a complexidade que envolve o processo de doação,
planejá-lo exige experiência e capacidade dos integrantes da equipe de saúde para que
considerem as necessidades dos pacientes e seus familiares, bem como respeitem as normas e
leis que regem o desenvolvimento de suas fases(1,4).
Dentre a equipe multiprofissional que atua no processo de doação, destaca-se o
enfermeiro, com participação nas diferentes fases desse processo, ao abrigo da Resolução nº
292/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), como campo legítimo de ação
profissional nessa área de assistência. Privativamente cabe ao enfermeiro: planejar, executar,
coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem relativos tanto ao doador
de órgãos e tecidos quanto ao receptor e seus familiares(8-9).
Acrescenta-se a exigência e a capacidade de lidar com situações cruciais com
velocidade e precisão, competência na integração de informação, construção de julgamentos,
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e estabelecimento de prioridades. Portanto, a equipe de enfermagem, sob a coordenação do
enfermeiro, deve prover assistência de alto nível, tanto aos doadores quanto aos receptores de
transplantes e seus familiares ou cuidadores(9).
Nesse contexto, acredita-se que estudar como se desenvolve o processo de doação de
órgãos e tecidos para transplantes faz-se necessário para detectar eventuais fragilidades em
quaisquer etapas do seu desenvolvimento, tanto no que se refere aos procedimentos com
vistas à detecção do PD, manutenção fisiológica dos órgãos, quanto nas ações que envolvem a
captação e distribuição dos órgãos e que podem interferir na doação. Ressalta-se, ainda, que
há carência de pesquisas nacionais que avaliem o processo de doação em sua totalidade, pois,
geralmente, quando feitas, elas se detêm a enfocar uma fase ou problema do processo, de
forma isolada, e não todas as fases, como este estudo se propõe a fazer.
Com respaldo nessas considerações, questiona-se: Como o processo de doação de
órgãos e tecidos para transplantes tem se desenvolvido em unidades hospitalares na cidade de
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte? Diante desse questionamento, tem-se como
objetivo: descrever o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes em unidades
hospitalares na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

MÉTODOS
Estudo descritivo, prospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em seis
unidades hospitalares de Natal/RN, na Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos
para Transplante (CNCDO) e Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Estado do Rio
Grande do Norte (RN), no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011.
Das seis unidades hospitalares selecionadas para o estudo, três compõem a rede
privada, e três, a pública. A CNCDO-RN foi criada em 2 de junho de 2000, sob o Decreto nº
15.130, de 9 de outubro de 2000, com Regimento Interno aprovado pelo Decreto de nº
15.306, de 9 de fevereiro de 2001. Esse órgão é credenciado ao SNT com a finalidade de
coordenar as atividades de transplantes no âmbito estadual, notificar MEs, captar órgãos ou
tecidos de doadores e distribuí-los vinte e quatro horas por dia, todos os dias da semana, de
acordo com as normas do Ministério da Saúde e do SNT. A OPO foi criada em 2010, sob a
Portaria nº 2.601, de 21 de outubro de 2009. A CNCDO coordena a OPO e vincula-se
diretamente ao Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Saúde Pública do RN.
A população constou de todos os PDs identificados e notificados para a OPO/RN no
período do estudo. Calculou-se a amostra probabilística sem reposição a partir da média anual
(81,4) dos PDs assistidos nos hospitais de Natal/RN durante os anos de 2005 a 2009. Para
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tanto, utilizou-se a fórmula para cálculo de amostras para populações finitas. Para seleção dos
PDs adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: escore 3 na Escala de Coma de Glasgow;
causa do coma definido pela tomografia computadorizada de crânio; identificação pessoal e
familiar de quem pudesse ser responsável pela autorização ou não da doação. Elegeram-se
como critérios de exclusão: comprovação de doenças transmissíveis, neoplasia e uso de
drogas injetáveis detectadas antes da abertura do protocolo de ME; melhora do quadro
neurológico; recusa do familiar de participar do estudo ou solicitação de saída. Portanto, com
base nesses critérios, incluíram-se para acompanhamento 65 PDs e três foram excluídos, um
por estar sem identificação e dois por apresentarem melhora do quadro clínico e neurológico
antes da abertura do protocolo de ME.
Elaborou-se o instrumento de coleta de dados, com base nos fundamentos
preconizados pela literatura científica(1,4-7,10-13). Trata-se de roteiro estruturado de observação
não participante, tipo checklist, submetido a pré-teste no grupo de pesquisa Incubadora de
Procedimentos de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Composto pelas seguintes partes: dados de identificação pessoal; dados sobre o processo de
doação referentes à identificação, notificação, avaliação e manutenção do PD, diagnóstico de
ME, entrevista familiar, documentação, aspectos logísticos, captação e resultados da doação.
Para efeito deste estudo, os conceitos considerados para cada etapa e seus respectivos
parâmetros são apresentados na Figura 1:
Etapas
Exames / cuidados: Parâmetros
Avaliação
Realizado uma vez:
Laboratorial Tipagem sanguínea e sorologia(1).
Realizados diariamente:
Hemograma completo; Eletrólitos: sódio e potássio; função pulmonar:
gasometria arterial; função cardíaca: enzimas creatinofosfoquinasee
isoenzima MB da creatina quinase; função renal: ureia e creatinina; função
hepática: aspartatoaminotransaminase, alanina aminotransaminase, gamaglutamiltransferase, bilirrubina total e bilirrubina direta; função pancreática:
amilase e glicemia(1,11).
Abertura do protocolo ou, se necessário:
Culturas microbiológicas(10-11).
Manutenção Cuidados gerais:
Acesso venoso central; monitorização contínua; balanço hídrico; sonda
enteral e sonda vesical de demora(4,10-11).
Temperatura corporal:
Temperatura > 35 ºC; uso de cobertores; infusão de fluídos aquecidos; uso de
focos de luz e aquecimento dos gases respiratórios(4,11-12).
Função cardiovascular:
Tratamento para a hipertensão ou hipotensão arterial(4,11-12).
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Função respiratória:
Saturação arterial de oxigênio≥ 95%; fração inspiratória de oxigênio < 0,50;
pressão arterial de oxigênio ≥ 80 mmHg; pressão expiratória positiva de 5
cmH2O; pressão parcial de CO2 entre 35 a 45 mmHg; aspirar secreções
respiratórias, se necessário; decúbito elevado; umidificação e aquecimento
dos gases(4,10-13).
Função endócrino-metabólica:
Suporte nutricional enteral; coleta de glicemia capilar a cada seis horas;
administração de acetato de desmopressina se débito urinário > de 4 ml/kg/h;
correção de hipernatremia; manutenção da glicemia entre 100 a 200 mg/dl e
tratamento para hiperglicemia(4,10-13).
Equilíbrio dos eletrólitos:
Sódio de 130 a 150 mEq/L e potássio de 3,5 a 5,5 mEq/L(10,12-13).
Função hepática:
Sódio até 160 mEq/L(10,13).
Função renal:
Débito urinário de 0,5 a 4,0 ml/kg/h; creatinina de 1,5 a 2,0 mg/dl(12-13).
Função hematológica:
Hematócrito >30%; hemoglobina >10 mg/dl; administrar concentrado de
hemácias ou plaquetas se hemoglobina >10 mg/dl ou sangramento(4,10,12).
Cuidados com as córneas:
Manter os olhos fechados com tiras de esparadrapo ou gazes úmidas em
solução fisiológica a 0,9% e administração de colírios(1).
Controle de infecções:
Cabeceira elevada; realização de radiografia de tórax e iniciar ou manter o
antibiótico prescrito(4,10-11,13).
Diagnóstico Identificação da causa do coma:
Realização de Tomografia Computadorizada (TC) de crânio(5).
Exclusão de hipotermia:
Temperatura axilar acima de 35º(5).
Avaliações neurológicas:
Duas avaliações, com intervalo de 6 horas, uma delas realizada pelo
neurologista ou neurocirurgião(5).
Exame complementar:
Doppler Transcraniano (DTC); Eletroencefalograma (EEG) ou
arteriografia(5).
Outros itens avaliados:
Tempo entre a retirada da sedação e início da abertura do protocolo de ME;
reflexos para avaliar o comprometimento do tronco encefálico (pupilares,
corneano, oculocefálico, vestíbulo-coclear, tosse e prova da apneia); tempo
entre a 1ª e 2ª avaliação (6 horas) e exame complementar confirmou a ME(5).
Figura 1 – Parâmetros utilizados para avaliação das etapas da assistência aos potenciais
doadores de órgãos e tecidos para transplante. Natal/RN, 2012

No resultado do processo de doação, observaram-se: causas da não doação; número de
doadores; órgãos/tecidos doados e captados(1).
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Solicitou-se autorização institucional às coordenações da CNCDO/RN e Organização
de Procura de Órgãos e às diretorias dos hospitais. Após a aprovação do projeto de pesquisa
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 007.0.294.000-10, as informações do
instrumento foram coletadas por meio da observação sistemática não participante e de
documentos institucionais como livros de ocorrências e prontuários. Antes da coleta de dados
foi requerido o consentimento do cônjuge ou parente até segundo grau do PD para participar
do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Ressalta-se que a coleta dos dados realizou-se na CNCDO/RN, OPO e nos seis
hospitais de Natal/RN, durante as 24 horas do dia, sete dias por semana, com uma equipe
composta pelos pesquisadores e cinco acadêmicos de graduação em enfermagem da UFRN,
vinculados ao grupo de pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, previamente
treinados, que se revezavam nos três turnos de trabalho, com escalas de 6 e 12 horas. Após o
paciente ser notificado para a OPO, a equipe de coleta de dados observava, sem realizar
nenhuma interferência, o desenvolvimento de todas as fases do processo de doação.
Os dados foram analisados pela estatística descritiva; para tanto, utilizaram-se o
software Microsoft Excel 2007 e o programa estatístico SPSS versão 20.0.

RESULTADOS
Com o objetivo de melhor compreensão do estudo, os resultados foram apresentados
em três etapas: caracterização sociodemográfica dos PDs de órgãos e tecidos; processo de
doação de órgãos e tecidos; e evolução e resultado do processo de doação de órgãos e tecidos.

Caracterização sociodemográfica dos PDs de órgãos e tecidos para transplante
Ao caracterizar o perfil sociodemográfico dos pesquisados, se observou que a maior
parte dos indivíduos era do sexo masculino (33; 50,8%), na faixa etária até 45 anos 35
(53,8%), com média de idade de 42,3 anos, mínimo de 5 e máximo de 73 anos (± 17,32 anos);
solteiros/viúvos/divorciados (37; 56,9%), com até o ensino fundamental completo (39;
60,0%), em exercício de atividade profissional (56; 86,2%), católicos (54; 83,1%); e
residentes na região metropolitana de Natal (34; 52,3%).

Processo de doação de órgãos e tecidos
No tocante à identificação e notificação do PD, observou-se que, dos seis hospitais em
que foram acompanhados os PDs, todos eram credenciados pelo Sistema Nacional de
Transplantes (SNT) para retirada e transplante de órgãos e tecidos. Quanto ao setor de
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internação, 42 (64,6%) dos PDs encontravam-se na UTI, e 23 (35,4%), no setor de
emergência. Na hipótese diagnóstica predominou o acidente vascular encefálico em 33
(50,8%), seguido do traumatismo crânio encefálico em 26 (40,0%). As outras causas foram
ferimento por arma de fogo (3; 4,6%), encefalopatia anóxica (2; 3,1%) e tumor cerebral (1;
1,5%). O tempo médio entre a identificação e notificação do PD ocorreu em período inferior a
12 horas.
Com relação à avaliação laboratorial, a maioria dos PDs realizou a tipagem sanguínea
(58; 89,2%), os exames para a avaliação hematológica (52; 80,0%), avaliação dos eletrólitos
(52; 80,0%), função renal (52; 80,0%) e função pulmonar (46; 70,8%). A sorologia foi
realizada nos 20 (30,8%) PDs cujos familiares assinaram o termo de doação. No entanto,
foram realizados os exames para a avaliação das funções pancreática em 24 (24; 36,9%),
cardíaca em 16 (24,6%), hepática em 11 (16,9%) e a cultura microbiológica em um (1,5%)
PD.
Na manutenção das funções orgânicas do PD, observou-se que os parâmetros estavam
adequados em maior proporção nas funções hematológica em 55 (84,6%), cardiovascular em
51 (78,5%), respiratória em 49 (75,4%), endócrino-metabólica em 47 (72,3%) e hepática em
46 (70,8%). Em 45 (69,2%) foram realizados os cuidados gerais, e apenas em 31 (47,7%) foi
feita a manutenção da temperatura corporal, conforme apresentado na Figura 2.

MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR
n
%
Função hematológica
55
84,6
Função cardiovascular
51
78,5
Função respiratória
49
75,4
Função endócrino-metabólica
47
72,3
Função hepática
46
70,8
Cuidados Gerais
45
69,2
Função renal
38
58,5
Cuidados com as córneas
37
56,9
Equilíbrio dos eletrólitos
36
55,4
Controle de infecção
35
53,8
Temperatura corporal
31
47,7
Figura 2 – Manutenção dos potenciais doadores de órgãos e tecidos para transplante.
Natal/RN, 2012

Quanto ao diagnóstico de ME, nos 65 PDs a causa do coma foi identificada. O exame
complementar foi realizado em 51 (78,5%) dos PDs, com uso do DTC em 31 (60,8%), EEG
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em 17 (33,3%) e Arteriografia em três (5,9%). As causas da não realização do exame
complementar em 14 (21,5%) PDs incluíram: não abertura do protocolo de ME em 13
(92,9%) PDs e parada cardíaca em um (7,1%) deles. As duas avaliações neurológicas foram
realizadas em 49 (75,4%) PDs. Porém, em 52 (80,0%) o protocolo foi iniciado e em três
(4,6%) o médico realizou somente a primeira avaliação. Dos 16 (24,6%) PDs que não
realizaram ou completaram as duas avaliações neurológicas, em oito (50,0%) as causas se
relacionaram a parada cardíaca, em cinco (31,3%) a hipotermia e em três (18,7%) casos o
médico informou ao profissional da OPO que não sabia realizar o exame. Na maioria das
vezes (46; 70,8%), os PDs estavam com a temperatura ideal. Contudo, dos 49 PDs que
realizaram as duas avaliações neurológicas, em quatro (8,2%) o protocolo de avaliação de ME
foi concluído com a temperatura inferior a 35 ºC. Outros itens avaliados foram: tempo entre a
retirada da sedação e início da abertura do protocolo de ME; dos 52 PDs em que o protocolo
foi aberto, esse tempo foi considerado adequado em 39 (75,0%) vezes. Ressalta-se que em 13
(25,0%) o tempo estava superior ao necessário.
Sobre as 52 avaliações neurológicas realizadas, em 33 (63,4%) foram testados todos os
reflexos para avaliar o comprometimento do tronco encefálico, no entanto, em 19 (37,6%) os
testes não foram realizados em conformidade com a Resolução nº 1.480 do CFM e, mesmo
assim, progrediu-se com o protocolo de ME. Dos 49 que realizaram a primeira e a segunda
avaliação, o tempo foi superior na maior parte dos PDs (27; 55,1%). Entre os 51 que fizeram
o exame complementar, não se confirmou a ME em quatro (7,8%) e em todos esses casos
suspendeu-se o protocolo de ME e não foram reiniciadas novas avaliações.
Na entrevista familiar, 37 (56,9%) familiares foram entrevistados e 20 (30,8%)
autorizaram a doação. Verificou-se que, em 33 (89,2%) vezes, o médico intensivista forneceu
informações e esclareceu as dúvidas sobre a evolução do tratamento, estado atual do paciente
e diagnóstico de ME. Em 36 (97,3%) vezes, a entrevista ocorreu após a confirmação do
diagnóstico de ME, comunicação sobre o diagnóstico aos familiares pelo médico intensivista,
coleta de informações sobre o PD no prontuário e com a equipe de saúde. Em 100% dos casos
a entrevista aconteceu em ambiente calmo, com acomodações para todos os familiares e
amigos que quisessem participar. O profissional da Organização de Procura de Órgãos
demonstrou estar preparado para o procedimento, utilizou linguagem simples, explicou sobre
o diagnóstico de ME, a sequência dos eventos e que os receptores não seriam identificados.
Quanto ao parente responsável pela doação, em 100% das vezes estava de acordo com a
legislação.
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Sobre a documentação da ME, dos 49 PDs em que o protocolo foi concluído,
verificou-se que, na maioria das vezes (42; 85,7%), a declaração de óbito ou encaminhamento
para o Instituto Técnico e Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN) não foram
preenchidos logo após a realização do último exame (neurológico ou complementar) com o
horário deste.
Nos aspectos logísticos, ocorreram adequações em 100% dos casos, no que se refere
aos equipamentos e materiais necessários para o procedimento de captação e transporte dos
órgãos e tecidos. O agendamento do centro cirúrgico, assim como as caixas térmicas, soluções
para criopreservação e gelo foram providenciados pelos profissionais da OPO.

Evolução e resultado do processo de doação
A Figura 3 apresenta a evolução e o resultado do processo de doação de órgãos e
tecidos para transplante. Observou-se que, dos 65 PDs identificados e notificados, em 59
(90,7%) foram realizados os exames laboratoriais para a avaliação do funcionamento dos
órgãos, com a respectiva manutenção; em 49 (75,4%) realizaram-se as avaliações
neurológicas e o exame complementar para a confirmação do diagnóstico de ME; 37 (56,9%)
familiares dos PDs foram entrevistados, 20 (30,7%) autorizaram a doação[;] e 18 (27,7%)
PDs tiveram os órgãos doados e captados.

Figura 3 – Evolução e resultado do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante
nas unidades hospitalares. Natal/RN, 2012

Sobre as causas da não realização do diagnóstico de ME, oito (50,0%) apresentaram
parada cardíaca; cinco (31,3%), hipotermia; e em três (18,8%) casos o médico não sabia
realizar o diagnóstico. As causas dos 47 (72,3%) PDs não doarem foram: em 17 (36,2%) os
familiares recusaram a doação; em 16 (34,0%) o protocolo para o diagnóstico de ME não foi
fechado; 11 (23,4%) foram contraindicados pelo médico; e houve parada cardíaca em três
(6,4%) casos. As contraindicações médicas predominantes foram: três (27,3%) com idade
avançada, dois (18,9%) com sorologia positiva (hepatite C e doença de Chagas) e dois
(18,9%) com encefalite viral. As outras contraindicações foram: diabetes mellitus, tumor
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cerebral sem biopsia, usuário de drogas injetáveis e plaquetopenia a esclarecer, com um caso
cada. Dos 18 PDs que efetivaram a doação, observou-se que, dos 27 órgãos doados e
captados, em 18 (66,7%) foi o rim; em oito (29,6%), fígado; e em um (3,7%) deles, o coração;
e em 16 (88,9%) dos doadores foram captadas as córneas.

DISCUSSÃO
As características sociodemográficas dos PDs reforçam outras pesquisas realizadas no
Brasil, cujo perfil circunscreve um indivíduo do sexo masculino, em idade economicamente
ativa, solteiro, com baixa escolaridade, em exercício de atividade profissional, católico e
procedente de região metropolitana(14-15).
No tocante ao processo de doação, a identificação e notificação do PD são os passos
iniciais e provavelmente aqueles que trazem maior impacto no número final de doadores de
órgãos e tecidos. Reconhece-se que o baixo número de notificações é a principal causa da
limitada taxa de doadores e de transplantes no país. O aumento das notificações se dá por
meio de conscientização dos profissionais da saúde, realização de cursos e palestras que
objetivem maior engajamento da equipe multiprofissional perante as ações do processo de
doação(1,8).
Salienta-se que, após a implantação da OPO no Estado do Rio Grande do Norte, em
2010, ocorreu aumento considerável do número de notificações. Essa ação refletiu no número
de transplantes no referido estado. Em 2009, a taxa de doadores efetivos era de 2,6 por milhão
de população (pmp), em 2010 passou para 9,1 pmp e em 2012 foi para 16,4 pmp(1-2).
Depois da identificação e notificação do PD, faz-se necessário avaliá-lo. Dessa forma,
devem ser solicitados os exames laboratoriais básicos do protocolo após o primeiro teste
clínico e a sorologia deve ser solicitada após o consentimento para doação ter sido assinado.
A adequada avaliação clínica e laboratorial é fundamental para a obtenção de enxerto de
qualidade, com prevenção da transmissão de enfermidades infecciosas ou neoplásicas(1). No
entanto, observa-se que exames necessários para o controle e manutenção das funções de
órgãos importantes, como coração, fígado e pâncreas, assim como o controle de infecções não
foram realizados na maior parte dos PDs, o que pode desencadear a parada cardíaca
inesperada, instabilidade hemodinâmica ou infecção e interferir no processo de doação(10-11).
No tocante à manutenção do PD, sabe-se que a ME pode causar múltiplos efeitos
deletérios sobre o organismo, resultar em instabilidade cardiovascular, alterações metabólicas
e hipoperfusão tecidual. Desse modo, as alterações fisiológicas devem ser detectadas e
tratadas(4,10-11,13). Entretanto, observou-se situação preocupante em relação a esses cuidados,
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pois este estudo mostrou que os cuidados para a manutenção da temperatura corporal não
foram realizados adequadamente na maioria dos PDs.
Enfatiza-se que temperaturas abaixo de 34 ºC podem desencadear vasoconstricção
arterial, arritmias cardíacas, diminuição da ligação do oxigênio para todas as células, aumento
da viscosidade do sangue e diminuição da contratilidade cardíaca, além de a temperatura
acima de 35 ºC ser pré-requisito para a abertura do protocolo de ME(1,4-5).
Quanto ao diagnóstico de ME, os resultados obtidos apoiam-se e se somam à
literatura, quando constata que, para o seguimento do processo de doação, é imperiosa a
realização desse diagnóstico, por meio da identificação da causa do coma, exclusão de
hipotermia e a realização das duas avaliações neurológicas e exame complementar(1,5). No
entanto, acrescentam-se alguns resultados inquietantes, como o tempo entre a retirada da
sedação e início da abertura do protocolo de ME superior ao recomendado em 25,0% dos
PDs, com consequente atraso no desenvolvimento das outras fases do processo e
possibilidade de diminuição das funções dos órgãos e tecidos a serem doados(10).
Salienta-se, ainda, que as avaliações neurológicas não estavam em conformidade com
a legislação em 37,6%, pois o médico não testou todos os reflexos necessários para avaliar o
comprometimento encefálico de acordo com a Resolução nº 1.480 do CFM(5). Esse resultado
é reforçado pela não confirmação do diagnóstico de ME pelo exame complementar em 7,8%
dos PDs, mesmo após a realização das duas avaliações neurológicas.
Enfatiza-se que, no Brasil, para a confirmação do diagnóstico de ME é necessária a
realização de um exame complementar, mesmo no caso de pacientes não doadores(5,7).
Reforça-se que esses exames não confirmam a ME, mas complementam o diagnóstico. Assim,
é um erro conceitual grave, além de infringir as determinações do CFM, a realização de
exames subsidiários para “determinar a ME”. Portanto, no presente estudo, os dados
encontrados contradizem a literatura quando afirma que as avaliações neurológicas devem ser
realizadas adequadamente em todos os pacientes com suspeita de ME, independente da
realização do exame complementar(5,7,16).
Em relação à documentação da ME, evidencia-se prática comum nas UTIs brasileiras,
onde o atestado de óbito ou encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML) só são
realizados após a parada cardíaca, tornando-se uma característica que remete ao processo de
formação(7). Esses achados estão em consonância com um estudo realizado em Porto
Alegre/RS sobre a avaliação do conhecimento da ME entre intensivistas, o qual mostrou que
há alta prevalência de equívoco na definição da hora do óbito do doador em ME. Apesar de
parecer dúvida prosaica, a afirmação de que o óbito legal se dá no momento da parada
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cardíaca ou da retirada dos órgãos pode comprometer todo o processo de doação, pois gera
dúvidas nos familiares sobre esse conceito(7,16).
Dentre as causas da não efetividade do transplante, predominou a recusa familiar. A
família é essencial para que o processo de doação aconteça com sucesso, desse modo, é de
fundamental importância a assistência prestada antes e depois da evolução da ME. Por ser este
momento desgastante e marcante, devem-se oferecer suporte e esclarecimentos para
minimizar a dor, sofrimento e estresse vivenciados pela família(3,6).
Resultados apoiados pelo Registro Brasileiro de Transplantes, quando realça que, no
Brasil, a não autorização familiar é a primeira causa de não doação. Esses dados apontam para
a necessidade de esclarecer a população quanto ao processo de doação e estímulo ao seu
consentimento(2-3). Em 2011, no Brasil, 7.238 PDs foram identificados e notificados e
somente 2.019 (27,9%) ou 10,6 pmp foram doadores, índices compatíveis com os do presente
estudo(3).
Ressalta-se, ainda, que países da América Latina e Caribe, como Porto Rico e
Uruguai, possuem números de doações e transplante bem mais elevados que o Brasil, com
22,7 e 15,1 pmp, respectivamente. Nos países europeus, a Espanha é considerada modelo no
assunto pela Organização Mundial da Saúde, cujo índice é de 34 pmp. Portanto, reconhece-se
e reforça-se que o alcance de melhores números de doações depende de estímulos dos setores
públicos locais, como o governo estadual, na solução de uma sequência de pequenos entraves
na logística do processo de identificação do PD até a realização dos transplantes, que também
depende de relação harmônica entre as equipes(3).
Durante a investigação, um fato relevante foi a disponibilidade de todos os familiares
dos PDs e de alguns profissionais por terem permitido que fossem feitas as observações sem
quaisquer objeções. Nem tudo, porém, foi gratificante, uma vez que os resultados obtidos
foram preocupantes, especialmente no que se refere à menor atenção dos profissionais de
saúde aos indivíduos com ME, e isso interferiu na qualidade da assistência prestada e nos
registros realizados, em todos os setores pesquisados. Classificou-se também como
dificuldade o processo de coleta de dados, pois a metodologia utilizada exigiu a presença da
equipe de coleta de dados em todos os dias da semana, durante o período da pesquisa.

CONCLUSÃO
Observou-se que o número de notificações aumentou consideravelmente após a
implantação da OPO no Estado do Rio Grande do Norte, em 2010, com reflexos positivos no
número de transplantes. Apesar do crescimento, os resultados do presente estudo constatam
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que vários procedimentos não foram realizados de forma adequada, tais como: a avaliação
laboratorial necessária para o acompanhamento das funções dos órgãos, falta de cuidados
intensivos necessários para a manutenção da viabilidade dos órgãos e tecidos, não execução
dos passos necessários para o diagnóstico de ME e documentação da ME, e, ainda, a maior
parte dos intensivistas continua a realizar a declaração de óbito ou encaminhamento para o
ITEP-RN somente após a parada cardíaca, o que gera dúvidas sobre o conceito de ME.
Esses problemas contribuíram para a efetividade de 27,7% das doações. Indicador
compatível com índices regionais e nacionais. No entanto, está muito aquém dos índices de
países da Europa, como a Espanha, referência mundial em transplantes, e ainda inferior a
países da América Latina e Caribe, como Uruguai e Porto Rico.
Portanto, o processo de doação, por ser complexo, necessita do entrosamento
multiprofissional para que suas fases se concretizem. Cada um dos profissionais com as
responsabilidades técnicas e éticas que lhes cabem, com colaboração integral, atentando para
as necessidades do paciente e sua família. Desse modo, este estudo, além de fornecer
subsídios epidemiológicos importantes para o planejamento das ações relativas ao processo de
doação de órgãos e tecidos, possibilita ação reflexiva sobre esse processo, bem como a
motivação para novos estudos.
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RESUMO
Objetiva-se analisar os fatores relacionados à estrutura, ao processo e resultados da doação de
órgãos e tecidos para transplantes. Estudo analítico, longitudinal e quantitativo, realizado em
seis hospitais de Natal/RN, entre agosto de 2010 e fevereiro de 2011, com 65 potenciais
doadores, mediante roteiro estruturado de observação não participante. Identificou-se que na
estrutura para a doação havia deficiências de recursos físicos, materiais e humanos, além da
falta de registros adequados e protocolos assistenciais. No processo de doação, os maiores
problemas relacionaram-se às etapas de avaliação, diagnóstico de morte encefálica,
manutenção e documentação, com maior proporção na assistência ao não doador.
Possivelmente, a estrutura e o processo determinaram o resultado em que 72,3% dos
potenciais doadores não efetivaram a doação, índices compatíveis com os nacionais, mas
contraditórios com os da Espanha, que consegue transplantar os órgãos de 86,7% dos seus
doadores.
Descritores: Enfermagem, Obtenção de tecidos e órgãos, Morte encefálica.
_____________________________________
* Extraído da tese “Fatores associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplante”, Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013
1
Enfermeira. Professora Mestre da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte/UFRN. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFRN. Natal/RN, Brasil.
izaurafreire@hotmail.com
2
Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Natal/RN, Brasil. quinidia@hotmail.com.
3
Enfermeiro. Pós-Doutor em Enfermagem. Professor Titular do Departamento de Enfermagem e dos Programas
de Pós-Graduação em Enfermagem e do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Pesquisador CNPq PQ2. Natal/RN, Brasil. gilsonvtorres@hotmail.com
4
Enfermeiro, Professor Pós-Doutor do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de
Pernambuco/UFPE. Recife/PE, Brasil. reuol.ufpe@gmail.com
5
Enfermeira. Doutora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Professora do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN. isabellekfc@yahoo.com.br
6
Fisioterapeuta. Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Bolsista PNPD-CAPES. Natal/RN, Brasil. cristinakatya@hotmail.com

90

ABSTRACT
The objective was analyzing the factors related to the structure, process and results of organ
and tissue donation for transplants. Analytic study, longitudinal and quantitative, developed in
six hospitals in Natal/RN, between August 2010 and February 2011, with 65 potential donors,
by means of structured script no participant observation. Identified that in the structure for the
donation there was deficiencies of physical resources, human and material, besides the lack of
adequate records and assistance protocols. In the process of donation, the biggest problems
were related to the evaluation stages, brain death diagnosis, maintenance and documentation.
The highest proportion of problems was in the non donor assistance. The structure and
process possibly determined the result of 72.3% of potential donors not implemented the
donation, indices compatibles with the national, but contradictory to those of Spain, which
manages to transplant the organs of 86.7% of its donors.
Key words: Nursing, Tissue and Organ Procurement, Brain Death.
RESUMEN
El objetivo es analizar los factores relacionados con la estructura, el proceso y los resultados
de la donación de órganos y tejidos para trasplante. Estudio analitico, longitudinal y
cuantitativo realizado em seis hospitales de Natal/RN entre agosto de 2010 y febrero de 2011,
con 65 donantes potenciales, a través guión estructurado de observación no participante. Se
identifico ese la estructura de la donación tuvo deficiencias de los recursos físicos, humanos y
materiales, y la falta de registros adecuados y protocolos de atención. En el proceso de
donación, los mayores problemas relacionados con las etapas de evaluación, diagnóstico de
muerte encefálica, el mantenimiento y la documentación, con la mayor proporción de la
asistencia no donante. Posiblemente, la estructura y el proceso que determina el resultado en
el 72,3% de los donantes potenciales no se han aplicado la donación, tasas compatibles con
los nacionales, pero en contradicción con los de España, que se puede transplantar los órganos
de 86,7% de sus donantes.
Palabras clave: Enfermería, Obtención de Tejidos y Órganos, Muerte Encefálica.
INTRODUÇÃO
Desde os anos de 1950, o transplante evoluiu de procedimento com elevado risco de
morte, realizado apenas em pacientes com insuficiência renal crônica em estágio final, para
intervenção terapêutica eficaz nas doenças terminais de outros órgãos sólidos, como coração,
pulmão, fígado, pâncreas e intestino, além de tecidos e células. Esta notável evolução decorre
de uma série de confluências, como aceitação cultural, evolução jurídica e política para
facilitar a doação e o transplante, métodos de captação e distribuição dos órgãos e tecidos,
avanços das técnicas cirúrgicas e de preservação, imunologia, imunossupressão e
gerenciamento de infecções(1).
As doações e o aproveitamento de órgãos e tecidos, no entanto, estão aquém das
necessidades das grandes filas de espera. Adicionalmente, ressalta-se que a efetividade do
transplante relaciona-se diretamente ao doador falecido, pois, até o final de 2012, dos 7.426
transplantes de órgãos sólidos realizados no Brasil, apenas 21,6% ocorreram com doadores
vivos(2).
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Designa-se de doador falecido o indivíduo com diagnóstico confirmado de Morte
Encefálica (ME), conforme a resolução estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), e a doação de seus órgãos e tecidos dependerá da autorização do cônjuge ou parente
maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau (3-4). Esse
doador pode oferecer para transplante, simultaneamente, coração, pulmões, fígado, pâncreas,
intestino e rim, além de córnea, esclera, osso, cartilagem, tendão, menisco, fáscia, valva
cardíaca e membrana amniótica(5).
Estudos realizados no Brasil mostram que as principais causas da não efetividade da
doação e transplante de órgãos e tecidos com o doador falecido devem-se ao desconhecimento
do conceito de ME, tanto pela população quanto pelos profissionais da saúde, estrutura
inadequada dos hospitais para a realização do diagnóstico de ME e da assistência ao Potencial
Doador (PD), recusa dos familiares em autorizar a doação, subnotificação de PDs,
dificuldades logísticas e contraindicação médica.(2,5-6)
Adiciona-se a essa problemática a precária estrutura do sistema de saúde brasileiro,
caracterizada pela superlotação nas unidades de emergência, com pacientes acamados em
corredores, longo tempo de espera para o atendimento, alta tensão na equipe assistencial,
grande pressão para novos atendimentos, além da falta de leitos de UTI, de equipamentos,
materiais e recursos humanos capacitados, o que compromete não somente a assistência dos
pacientes que estão com possibilidade de melhora, mas também todas as ações necessárias
para o desenvolvimento do processo de doação de órgãos e tecidos.(7)
Com apoio nessas observações formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais os
fatores relacionados à estrutura, ao processo e resultado da doação de órgãos e tecidos para
transplantes?
Acredita-se que estudar os fatores relacionados à estrutura, ao processo e resultado
faz-se necessário para se detectar eventuais fragilidades que possam interferir na efetividade
da doação, e, dessa forma, fornecer subsídios para o planejamento de ações que venham
melhorar a qualidade da assistência prestada aos PDs, o que resultará em maior viabilidade
dos órgãos e tecidos e maiores taxas de sucesso dos transplantes.
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar os fatores relacionados à
estrutura, ao processo e o resultado da doação de órgãos e tecidos para transplantes.

MÉTODOS
Trata-se de estudo analítico, com delineamento longitudinal e abordagem quantitativa,
realizado em seis unidades hospitalares de Natal/RN, das quais três eram da rede pública e
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três da privada, todas credenciadas pelo Sistema Nacional de Transplante (SNT) para retirada
e transplante de órgãos e tecidos, bem como na Central de Notificação, Captação e Doação de
Órgãos (CNCDO) e Organização de Procura de Órgãos (OPO) do referido estado.
A amostra probabilística sem reposição compôs-se por 65 PDs de órgãos e tecidos
para transplantes, calculada a partir da média anual dos PDs assistidos nos hospitais de
Natal/RN, durante os anos de 2005 a 2009, e selecionados a partir dos seguintes critérios de
inclusão: escore 3 na Escala de Coma de Glasgow; causa do coma definido pela tomografia
computadorizada de crânio; identificação pessoal e familiar que pudesse ser responsável pela
autorização ou não da doação. Elegeram-se como critérios de exclusão: comprovação de
doenças transmissíveis, neoplasia e uso de drogas injetáveis detectadas antes da abertura do
protocolo de ME; melhora do quadro neurológico; e recusa do familiar de participar do
estudo.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o nº 414/10 e CAAE
007.0.294.000-10, de acordo com a normatização da Resolução 196/96 e pela atual Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, no que se refere aos aspectos éticos observados
quando da realização da pesquisa envolvendo seres humanos.
O processo de coleta de dados ocorreu entre agosto de 2010 e fevereiro de 2011. Os
dados foram coletados diariamente, por meio de roteiro estruturado de observação não
participante, tipo checklist, o qual se compõe das seguintes partes: caracterização do PD;
estrutura da doação das unidades hospitalares onde se internaram os PDs; processo de doação
de órgãos e tecidos; e dados referentes ao resultado da doação. Utilizaram-se também
documentos institucionais como livros de ocorrências e prontuários.
Para efeito deste estudo, as definições da tríade estrutura, processo e resultado
respaldaram-se no modelo conceitual de avaliação da qualidade em saúde(8). Assim, definiu-se
como estrutura da doação de órgãos e tecidos os recursos necessários ao processo assistencial,
que abrangem a planta física, recursos materiais, humanos e estrutura organizacional(8-10).
Quanto ao processo de doação de órgãos e tecidos, abrange as atividades relacionadas
à utilização dos recursos nos seus aspectos quantitativos e inclui o reconhecimento de
problemas, métodos diagnósticos, diagnósticos e os cuidados prestados(8). Essas ações
incluíram: identificação, notificação, avaliação e manutenção do PD, diagnóstico de ME,
entrevista familiar, documentação de ME e aspectos logísticos(3-5,9-17). E o resultado
corresponde às consequências das atividades do serviço de saúde(2,5,8).
Estão dispostos na Figura 1 os parâmetros utilizados para a verificação da estrutura,
processo e resultado da doação de órgãos e tecidos.
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Figura 1 – Parâmetros utilizados para verificação da estrutura, processo e resultado da doação
de órgãos e tecidos para transplante. Natal/RN, Brasil, 2013

Ao se iniciar a pesquisa, solicitou-se o consentimento do cônjuge ou parente até
segundo grau do PD para participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Procedeu-se à análise dos dados por meio da
estatística descritiva, apresentando-os em forma de tabelas. Para verificar o nível de
significância optou-se pela aplicação do teste Qui-quadrado (χ2) e, para as caselas inferiores a
cinco, considerou-se o teste exato de Fisher. Adotou-se o nível de significância de 5% (p<
0,05). Para tanto, utilizaram-se o software Microsoft Excel 2007 e o programa estatístico
SPSS versão 20.0.

RESULTADOS
Ao traçar o perfil dos pesquisados, observou-se que a maior parte dos PDs era do sexo
masculino (50,8%), de faixa etária até 45 anos (53,8%), média de idade de 42,3 anos, mínimo
de 5 e máximo de 73 anos (± 17,32 anos), que tiveram como causa de ME o Acidente
Vascular Encefálico (AVE) (53,9%), seguido de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE)
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(40,0%). As outras causas foram encefalopatia anóxica (1,5%) e tumor cerebral (1,5%);
64,6% dos PDs internaram-se em leitos de UTIs, e 36,4%, em unidades de emergência.
A Tabela 1 apresenta os resultados referentes aos fatores relacionados à estrutura das
unidades hospitalares onde se internaram os PDs de órgãos e tecidos para transplantes.

Tabela 1. Fatores relacionados à estrutura das unidades hospitalares. Natal/RN, Brasil, 2013
Doador
Não doador
Total
χ2
Estrutura das unidades hospitalares
n
%
n
%
N
%
p
Recursos físicos
Abastecimento de gases e vácuo
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Aparelho definição da causa da ME
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Banco de sangue
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Laboratório
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Sistema de iluminação
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Aparelho para diagnóstico de ME
18
27,7 46 70,8 64 98,5 0,723
Condições de visualização
13
20,0 38 58,5 52 78,5 0,449
Tomadas
12
18,5 29 44,6 41 63,1 0,711
Espaço físico
12
18,5 27 41,5 39 60,0 0,497
Climatização
4
6,2
9
13,8 13 20,0 0,743*
Recursos materiais
Aspirador e conexões
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Carro de emergência
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Oxigênio e conexões
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Ventilador pulmonar mecânico
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Válvulas redutoras
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Monitor multiparâmetro
18
27,7 46 70,8 64 98,5 0,723
Roupas de cama
13
20,0 41 63,1 54 83,1 0,142
Bombas de infusão
14
21,5 35 53,8 49 75,4 0,528
Eletrocardiógrafo
13
20,0 32 49,2 45 69,2 0,746
Ressuscitador manual
14
21,5 31 47,7 45 69,2 0,271
Cama hospitalar
13
20,0 31 47,7 44 67,7 0,629
Glicosímetro
13
20,0 31 47,7 44 67,7 0,629
Radiologia móvel
12
18,5 32 49,2 44 67,7 0,913
Recursos humanos
Assistente social
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Enfermeiro / médico da OPO
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Coordenador de enfermagem
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Médico plantonista
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Neurologista / Neurocirurgião
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Neurossonologista / Eletroencefalografista
18
27,7 47 72,3 65 100,0
Fisioterapeuta
15
23,1 37 56,9 52 80,0 0,485
Nutricionista
13
20,0 36 55,4 49 75,4 0,472
Enfermeiro assistencial
12
18,5 32 49,2 44 67,7 0,568
Médico diarista
12
18,5 32 49,2 44 67,7 0,568
Responsável técnico
12
18,5 31 47,7 43 66,2 0,957
Técnico em enfermagem
12
18,5 28 43,1 30 46,2 0,409
Estrutura organizacional
Educação permanente
18
27,7 44 67,7 62 95,4 0,371
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Documentação e registro
Normas/Rotinas/Protocolos

13
4

20,0
6,2

33
5

50,8
12,3

46
9

70,8 0,873
13,8 0,205*

Nota:*Teste Exato de Fisher

Observa-se que, nos recursos físicos, cinco itens não estavam presentes nas 65
internações. Destes, destacam-se as condições de visualização do PD (78,5%); tomadas
necessárias para ligar os equipamentos elétricos (63,1%) e espaço físico (60,0%). A
climatização estava adequada em menor percentual (20,0%), com maior proporção de
inadequações (58,5%) na unidade de internação do não doador.
Nos recursos materiais, verificou-se que oito itens não estavam disponíveis em todas
as internações, com destaque para roupas de cama (83,1%); bombas de infusões (75,4%);
ressuscitador manual (69,2%); e cama hospitalar (67,7%). Ressalta-se que 32,3% dos PDs
permaneceram em maca hospitalar. No setor onde o PD internou-se existiam:
eletrocardiógrafo (69,2%); glicosímetro (67,7%); e aparelho de radiologia móvel (67,7%).
Quanto aos recursos humanos, observou-se que o menor quantitativo de profissionais
se relacionou a enfermeiros assistenciais e médicos diaristas, com o mesmo percentual
(67,7%); responsável técnico (66,2%); e, em menor percentual (46,2%), a quantidade de
técnicos em enfermagem estava ideal.
Na estrutura organizacional observou-se a existência de programa de educação
permanente (95,4%); registros sobre a evolução do estado clínico, intercorrências e cuidados
prestados (70,8%); e protocolos assistenciais (13,8%). No entanto, em nenhum hospital
existiam protocolos específicos para o paciente em ME. Não se verificou significância
estatística entre a estrutura das unidades hospitalares onde se internaram o doador e o não
doador.
Nos fatores relacionados ao processo de doação, constatou-se que, na fase de
identificação e notificação do PD, todos tinham hipótese diagnóstica registrada no prontuário;
o tempo médio entre a identificação e notificação do PD ocorreu em período inferior a 12
horas (100,0%), e a identificação ocorreu pela busca ativa na maioria das vezes (89,2%).
A Tabela 2 se refere aos dados da fase do processo de doação denominada de
avaliação do PD de órgãos e tecidos para transplante.
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Tabela 2. Avaliação do potencial doador de órgãos e tecidos para transplantes. Natal/RN,
2013
Doador
Não doador
Total
χ2
Avaliação do potencial doador
n
%
n
%
n
%
p
Tipagem sanguínea
18 27,7 40
61,5 58 89,2 0,083
Eletrólitos
13
20
39
60 52 80,0 0,332
Função renal
14 21,5 38
58,5 52 80,0 0,782
Hemograma completo
13
20
39
60 52 80,0 0,332
Função pulmonar
13
20
33
50,8 46 70,8 0,873
Função pancreática
4
6,2
20
30,8 24 36,9 0,107*
Sorologia
18 27,7
2
3,1 20 30,8 <0,001*
Função cardíaca
5
7,7
11
16,9 16 24,6 0,714
Função hepática
3
4,6
8
12,3 11 16,9 0,643*
Culturas microbiológicas
1
1,5
0
0
1 1,5
0,277*
Nota:*Teste Exato de Fisher

Quanto aos exames laboratoriais para a avaliação do PD, constatou-se que o mais
realizado foi o de tipagem sanguínea (89,2%), coletado em todos os doadores, no entanto, em
10,8% dos não doadores, ele não foi realizado. Os exames da função renal; hemograma
completo e eletrólitos em 80,0% dos PDs, e os da função pulmonar, em 70,8%; os exames
para a avaliação da função pancreática, função cardíaca e função hepática em menor
percentual, com 36,9%, 24,6% e 16,9%, respectivamente; a sorologia para todos os PDs cujos
familiares autorizaram a doação (30,8%). Desse modo, ela foi feita em todos os doadores e
em 3,1% dos não doadores, com significância estatística (p<0,001). E, ainda, as culturas
microbiológicas realizaram-se em apenas 1,5%, que corresponde a um PD que foi doador.
A Tabela 3 apresenta os dados referentes à terceira fase do processo, a manutenção do
PD. Observa-se que os cuidados de manutenção predominantes, em ambos os grupos,
referem-se aos da função hematológica, cujos resultados estão presentes em todos os doadores
e em 56,9% dos não doadores. Enquanto que os cuidados mais realizados no doador são os
relativos às funções cardiovascular (26,2%) e endócrino-metabólica (24,6%). Sobre o cuidado
com a temperatura corporal, apesar de ter sido um dos mais realizados no doador (24,6%),
observou-se nos registros como o de menor frequência nos não doadores (23,1%). No entanto,
constatou-se que, no doador, o cuidado menos realizado foi o equilíbrio dos eletrólitos
(15,4%).
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Tabela 3. Manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos para transplantes. Natal/RN,
2013
χ2
Doador
Não doador
Total
Manutenção do potencial doador
n
%
n
%
N %
p
Função hematológica
18
27,7
37
56,9 55 84,6 0,033
Função cardiovascular
17
26,2
34
52,3 51 78,5 0,047*
Função respiratória
15
23,1
34
52,3 49 75,4 0,281*
Função endócrino-metabólica
16
24,6
31
47,7 47 72,3 0,057*
Função hepática
11
16,9
35
53,8 46 70,8 0,223
Cuidados gerais
15
23,1
30
46,2 45 69,2 0,108*
Função renal
15
23,1
23
35,4 38 58,5 0,011*
Cuidados com as córneas
15
23,1
22
33,8 37 56,9 0,007*
Equilíbrio dos eletrólitos
10
15,4
26
24,6 36 55,4 0,986
Controle de infecção
12
18,5
23
35,4 35 53,8 0,199
Temperatura corporal
16
24,6
15
23,1 31 47,7 <0,001*
Nota:*Teste Exato de Fisher
Os resultados referentes à manutenção do PD mostram diferença estatisticamente
significante entre a realização dos cuidados com a função cardiovascular (p=0,047), função
renal (p=0,011), cuidados com as córneas (p=0,007) e temperatura corporal (p<0,001).
A Tabela 4 apresenta os dados referentes ao diagnóstico de ME. Observa-se que em
100,0% dos PDs identificou-se a causa do coma; na maioria (78,4%) realizou-se o exame
complementar para o diagnóstico de ME, mas 20,6% dos não doadores não realizaram esse
exame; em 75,4% realizaram-se as duas avaliações neurológicas, com 24,4% de não
realização nos não doadores. A exclusão de hipotermia fez-se em 70,8% dos PDs, dessa
forma, a hipotermia estava presente em 4,7% dos doadores e em 24,6% dos não doadores.

Tabela 4. Diagnóstico de morte encefálica. Natal/RN, 2013
Diagnóstico de morte encefálica
Identifica causa do coma
Realiza o exame complementar
Realiza as avaliações neurológicas
Exclusão de hipotermia
Os

resultados

relacionados

Doador
n
%
18
27,7
18
27,7
18
27,7
15
23,1
ao

Não doador
N
%
47
72,3
33
50,7
31
47,7
31
47,7

diagnóstico

de

ME

N
65
51
49
46

Total
%
100,0
78,4
75,4
70,8

mostraram

Teste
Exato de
Fisher
p

0,006
0,002
0,141
diferença

estatisticamente significante entre realização do exame complementar (p=0,006) e das
avaliações neurológicas (p=0,002) no doador e no não doador.
Quanto à entrevista familiar, foram entrevistados 37 (56,9%) familiares; destes, 20
(30,8%) autorizaram a doação. Esse momento ocorreu em 100,0% das vezes em ambiente
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calmo, com acomodações para todos os familiares e amigos que quisessem participar, com
profissional da OPO ou CIHDOTT. Comprovou-se o preparo do mesmo para o procedimento.
Quanto aos parentes responsáveis pela doação, em 100,0% das vezes estavam de acordo com
a legislação: filhos (24,3%), irmãos (24,3%), mãe (19,0%), cônjuge (16,2%) e pai (16,2%).
Sobre a documentação da ME, dos 49 PDs em que o protocolo foi fechado, verificouse que em 12,2% a declaração de óbito ou encaminhamento para o ITEP-RN foi preenchida
logo após a realização do último exame (neurológico ou complementar), com o horário deste.
Ressalta-se que 88,8% dos 18 prontuários dos doadores encontravam-se completos antes do
início da extração dos órgãos: protocolo de ME, declaração de óbito ou encaminhamento para
o ITEP, termo de doação e informações sobre a hora do início e término da extração.
A última fase do processo se refere aos aspectos logísticos, na qual se observou que,
em 100,0%, os materiais necessários para o procedimento de captação e transporte dos órgãos
e tecidos foram providenciados pelo profissional da OPO, assim como o agendamento do
centro cirúrgico, as caixas térmicas, soluções para criopreservação e gelo.
Quanto aos fatores relacionados ao resultado da doação de órgãos e tecidos para
transplante, se observou que, dos 65 PDs identificados e notificados, 27,7% efetivaram a
doação. Em 100,0% dos doadores captaram-se os rins; em 88,9% as córneas; em 44,4% o
fígado; e em apenas um (5,6%) o coração. Ocorreu descarte de um fígado por não ter sido
realizada a perfusão adequadamente e quatro córneas foram descartas após análise do banco
de tecidos oculares. Desse modo, 68 pessoas beneficiaram-se com os órgãos e tecidos doados
e captados, por meio de transplante de rim (53,8%); córnea (35,3%); fígado (10,3%); e
coração (1,5%). As causas da não efetividade da doação foram recusa familiar (34,7%); não
ter sido fechado o protocolo para o diagnóstico de ME (24,6%); contraindicação médica
(22,6%); e parada cardíaca (7,1%).

DISCUSSÃO
A caracterização dos PDs adensa-se na literatura específica quando reforça que o perfil
desses indivíduos mudou, as causas traumáticas cederam lugar ao AVE e com isso se justifica
a semelhança no percentual entre homens e mulheres encontrada no presente estudo2,17.
Quanto à distribuição por idade, constatou-se que a amplitude etária variou de 5 a 73
anos, com a média de idades de 42,3 anos. Esses resultados são reforçados pela literatura
científica, que aponta que a maior parte dos PDs são adultos jovens em idade
economicamente ativa17. Assim, considera-se ter acedido na amostra um grupo de pessoas
heterogêneas quanto ao nível etário, uma vez que englobou desde crianças até idosos. Quanto
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ao diagnóstico médico, os achados deste estudo se assemelham ao registro brasileiro de
transplantes, onde o AVE se destacou como primeira causa de ME, seguido do TCE2.
No que se refere ao setor de internação, reforça-se que o cuidado com o PD de
múltiplos órgãos deve-se realizar, preferencialmente, na UTI, pois requer atenção profissional
especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias para o
diagnóstico, monitorização e terapia(6,9). No entanto, observou-se que 35,4% dos PDs foram
mantidos em setores de emergência. Ressalta-se que esse fato ocorre em decorrência da
insuficiência de leitos de UTI no Estado do Rio Grande do Norte. Analogamente, verifica-se
também que ocorre na maioria dos estados brasileiros, onde os serviços de emergência
perderam sua característica de atendimento inicial, reconfigurando-se como unidades
superlotadas de pacientes que permanecem por dias e até semanas em macas hospitalares à
espera de vaga em enfermaria ou mesmo na UTI(7).
Sabe-se que a doação e o transplante de órgãos e tecidos dependem de fatores
relacionados aos recursos físicos, tecnológicos, e suficiência de profissionais qualificados
para atender às necessidades dos PDs e seus familiares(10,14). Na contramão dessas
recomendações, observou-se, no presente estudo, a deficiência de recursos físicos para a
assistência ao PD, tais como: condições de visualização, tomadas para ligar os equipamentos
elétricos, espaço físico e climatização adequada.
Destarte, os pacientes em estado grave devem ficar localizados de modo que a
visualização, direta ou indireta, seja possível durante todo o tempo, com a finalidade de
permitir a monitorização sob circunstâncias de rotina e emergência. Acrescentam-se a
necessidade de equipamentos eletrônicos fundamentais para a monitorização e terapêutica,
bem como a disponibilidade de tomadas para ligar esses aparelhos(9-10). Para tanto, a área
física para o atendimento ao PD, de um lado, deve ser suficiente para conter todos os
equipamentos e permitir livre movimentação da equipe de atendimento; do outro, a
climatização deve se manter com temperatura estável, evitar deslocamento de ar excessivo e
conservar a umidade relativa do ar, com a finalidade de manter a normotermia do PD(10,12).
No tocante aos materiais para a assistência ao PD, observou-se a falta de acessórios
imprescindíveis para a realização e manutenção do seu cuidado, tais como: ressuscitador
manual, bombas de infusão, roupa de cama, eletrocardiógrafo, glicosímetro e cama hospitalar.
Ressalta-se que em cada leito do PD deve haver um ressuscitador manual, amplamente
utilizado na fisioterapia respiratória, na aspiração das secreções endotraqueais e nos
procedimentos de reanimação(9).
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Para a assistência do PD, preconiza-se, também, o uso de bombas de infusão para
controlar os líquidos infundidos, dieta enteral e, principalmente, as medicações vasoativas
utilizadas no cuidado ao PD, assim como de roupas de cama, como lençóis e cobertores, para
mantê-lo aquecido, além da disponibilidade de cama hospitalar com ajuste de posição, grades
laterais e rodízios, tanto para elevação da cabeceira quanto para a mudança de decúbito e
transporte do paciente. No setor onde o PD se encontra necessita-se de eletrocardiógrafo para
análise de doenças cardíacas, em especial as arritmias, muito comuns nesses pacientes, e
também de glicosímetro para mensurar a glicose capilar(9).
Salienta-se que a escassez de materiais emerge como grande problema no trabalho e
implica na necessidade de sua busca e na perda de tempo que poderia ser destinado à
assistência. A falta de materiais também leva à improvisação, muitas vezes inadequada para a
necessidade do cuidado. O fato de buscar condições para realizar o trabalho, aliado à situação
de nem sempre encontrá-las suscitam sentimentos de irritação e cansaço no trabalhador(18).
Concorda-se que, para potencializar o número de transplantes com o paciente em ME,
deve-se garantir a adequada preservação e posterior viabilidade dos órgãos até a extração. Isso
implica investimentos em materiais e equipamentos especializados, além de equipe de
profissionais capacitados para identificar e diagnosticar a ME, e, sobretudo, executar os
cuidados de manutenção dos órgãos e tecidos e realizar a entrevista familiar(11-12).
Os dados deste estudo demonstram de forma contundente a insuficiência de
profissionais para a assistência ao PD, contrariando as exigências normativas de quantificação
adequada da equipe como indispensável para o cuidado de qualidade e parte da estrutura do
serviço. Ambos contribuem para a obtenção ou manutenção de condições favoráveis no
ambiente de trabalho(19).
No que diz respeito à estrutura organizacional, observou-se a falta de registros sobre a
evolução do estado clínico, das intercorrências e dos cuidados prestados ao PD.
Estranhamente, a maioria dos hospitais dispõe de programa de educação permanente. Em
poucos (13,8%) serviços havia registros das normas institucionais e das rotinas ou protocolos
assistenciais e administrativos realizados na unidade.
Destaca-se a gravidade para manter e viabilizar o PD com a inadequação de registros.
Sabe-se que a ausência dos registros interfere na comunicação entre os membros da equipe
multiprofissional, os quais fornecem subsídios sobre a assistência prestada, assegurando a
comunicação e a continuidade das informações nas 24 horas, condição indispensável para a
compreensão integral do paciente. Além disso, fornecem respaldo legal e, consequentemente,
segurança, pois constituem o único documento que relata todas as ações junto ao PD(13).
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Sobre as ações relacionadas ao processo de doação, comprovou-se que os maiores
problemas ocorreram nas etapas de avaliação, diagnóstico de ME, manutenção do PD e
documentação de ME. A avaliação favorece a obtenção de enxertos de qualidade, evitando a
transmissão de enfermidades infecciosas ou neoplásicas. No entanto, observou-se que os
exames para a avaliação da função pancreática, cardíaca e hepática não se realizaram na
maioria dos PDs, os quais têm a finalidade de detectar e tratar as complicações advindas da
ME, garantir a boa contratilidade cardíaca e estabilidade hemodinâmica, diminuir a perda de
doadores por colapso cardiovascular e aumentar a sobrevida pós-transplante(5).
Com relação às culturas microbiológicas, os dados deste estudo contradizem com
aqueles preconizados na literatura. Os pontos discordantes dizem respeito aos procedimentos
de triagem de infecções que incluem culturas de sangue e urina a cada 24 horas, revisão dos
dados microbiológicos recentes e das infecções anteriormente tratadas. Concorda-se que,
embora não haja evidências sobre a frequência da realização das culturas em PDs, há
recomendações de que deve-se repeti-las a cada 24 horas ou em casos de suspeita de
infecção(15).
Quanto à manutenção do PD, estudos têm proposto protocolos de manejo para tratar as
alterações fisiológicas decorrentes da ME, que, embora muito variáveis, apresentam três
aspectos básicos semelhantes: identificação precoce do PD; internação em UTI com condução
por equipe capacitada; ressuscitação agressiva e precoce com fluidos, vasopressores e terapia
hormonal antes mesmo que o consentimento para a doação seja obtido(13,15). No entanto, se
observou diferença significante entre a realização dos cuidados de manutenção referentes às
funções hematológica, cardiovascular, endócrino-metabólica e renal, córneas e temperatura no
doador e não doador.
A manutenção das funções hematológica, cardiovascular, endócrino-metabólica e
renal minimiza a perda de órgãos para o transplante, pois promove a adequação da oferta de
oxigênio aos tecidos, estabilização hemodinâmica, o aporte energético aos tecidos e controle
hidroeletrolítico. Nos cuidados com as córneas devem-se realizar a umidificação e oclusão
protetora dos olhos para evitar a dessecação das córneas. Os cuidados com a temperatura
buscam a normotermia para a garantia de vários fenômenos biológicos, especialmente o
controle hemodinâmico(12).
No tocante ao diagnóstico de ME, considera-se essencial que os critérios padronizados
e unificados pela Resolução 1480/97 do CFM sejam seguidos, para que a confiança desse
fenômeno seja (re)construída. Desse modo, deve-se registrar no prontuário a causa estrutural
de etiologia conhecida e que tenha caráter de irreversibilidade; realizar uma tomografia de
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crânio; afastar situações que mimetizem o coma ou a falência de atividade neurológica; e
realizar as duas provas neurológicas, bem como o exame complementar(3,16).
Sobre a documentação, após o processo de determinação da ME, chama-se a atenção
para o registro, no prontuário do paciente, de todos os exames realizados, assim como os
médicos que participaram do processo diagnóstico devem preencher e assinar o Termo de
Declaração de Morte Encefálica. Do ponto de vista médico e legal, a ME corresponde à morte
do paciente, ainda que esteja com as condições cardiopulmonares mantidas artificialmente.
Contradizendo o resultado deste estudo, a hora que deve constar no atestado de óbito refere-se
à hora da caracterização da ME, ao fim do processo de determinação da ME(16).
Quanto ao resultado da doação, constata-se a semelhança com outros estudos
realizados no Brasil sobre essa temática, onde destacam-se os rins e córneas,
respectivamente(2,17). Nesses estudos, a não doação aparece como resultado predominante. A
recusa familiar prevaleceu entre as causas da não doação. Esta representa fator limitante para
a doação, mas sabe-se que, frente às inúmeras deficiências e pouca credibilidade do sistema
público de saúde, e confrontando-se ainda com o medo do desconhecido, torna-se difícil
atribuir às famílias a responsabilidade única da negativa para a doação de órgãos e tecidos(18).
Acrescenta-se que, apesar do aumento considerável do número de doações e
transplantes no Estado do Rio Grande do Norte, que, em 2009, obteve 2,6 doadores por
milhão de população (pmp) e em 2012 passou para 16,4 pmp, ainda coexistem fatores
limitantes, tais como: falta de infraestrutura apropriada e de recursos humanos especializados
para realizar as etapas do processo de doação a contento e, assim, aumentar o número e a
qualidade dos enxertos oferecidos à população(2).
Considera-se que os dados obtidos nas observações sistematizadas sinalizam que a
estrutura e o processo determinaram o resultado em que 27,7% dos PDs efetivaram a doação.
Indicadores de doações compatíveis com a maior parte dos estados brasileiros, mas aquém de
índices como os da Espanha, que tem taxas de doação de 34,8 pmp, com negativa familiar de
15,6%. Esse país consegue converter 86,7% dos seus PDs em doadores de pelo menos um
órgão transplantado(20).
O estudo se realizou de acordo com o cronograma estabelecido, classificando-se como
relevante a disponibilidade dos familiares dos PDs e dos profissionais em permitir que se
fizesse as observações sistemáticas. Ressalta-se, com a mesma importância, a participação das
alunas de iniciação científica na coleta dos dados. Classificou-se como limitação a ausência
de dados no instrumento relativa às causas da recusa familiar, para que se pudesse verificar se
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a falta de estrutura adequada das instituições hospitalares e o desenvolvimento do processo de
forma inadequada tenham influenciado a negativa da doação dos familiares entrevistados.

CONCLUSÃO
Identificou-se que a estrutura das instituições hospitalares onde se internaram os PDs
apresentou deficiências de recursos físicos, materiais e humanos para a assistência ao PD,
além da falta de registros adequados e de protocolos assistenciais. Nas ações relacionadas ao
processo de doação, observou-se que os maiores problemas relacionaram-se às etapas de
avaliação, diagnóstico de ME, manutenção do PD e documentação de ME, com maior
proporção na assistência do não doador. No resultado, observou-se que 27,7% dos PDs se
converteram em doadores, índices compatíveis com os nacionais.
Ressalta-se, desse modo, que há urgência na adoção de medidas para estruturar os
hospitais com recursos físicos, materiais e tecnológicos necessários para manutenção dos PDs
e para a realização do diagnóstico de ME, conforme previsto na legislação. Reforça-se, ainda,
a importância de formar melhor os profissionais de saúde e também de capacitar os que estão
inseridos no mercado de trabalho, nos temas relacionados à doação e transplantes. Além
disso, há necessidade de programas educativos direcionados à população com a finalidade de
diminuir a recusa familiar e, consequentemente, aumentar o número de doações e
transplantes.
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5.3 ARTIGO 3

EFETIVIDADE DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS: ASSOCIAÇÃO ENTRE
ESTRUTURA E PROCESSO*

EFFECTIVENESS OF ORGAN AND TISSUE DONATION: ASSOCIATION
BETWEEN STRUCTURE AND PROCESS

EFICACIA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS: ASOCIACIÓN ENTRE
ESTRUCTURA Y PROCESO
Izaura Luzia Silvério Freire1, Quinídia Lúcia Duarte de Almeida Quithé de Vasconcelos2,
Gabriela de Sousa Martins Melo3, Gilson de Vasconcelos Torres4, Ednaldo Cavalcante de
Araújo5, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda6
RESUMO
Objetiva-se verificar a associação de fatores relacionados à estrutura e processo que
influenciam a efetividade da doação de órgãos e tecidos. Estudo avaliativo, quantitativo
desenvolvido em seis hospitais de Natal/RN, entre agosto de 2010 e fevereiro de 2011, com
65 potenciais doadores, por meio de roteiro estruturado de observação não participante. A
efetividade da doação foi de 27,7%. Não ocorreu associação entre estrutura e efetividade da
doação, porém observaram-se inadequações nos recursos físicos (36,9%), materiais (30,8%),
estrutura organizacional (29,2%) e recursos humanos (18,5%). No processo, as fases de
manutenção (p=0,004), diagnóstico de morte encefálica (p=0,032), entrevista familiar
(p≤0,001) e documentação (p=0,001) apresentaram associação significativa com a
efetividade. Portanto, a adequação dos fatores relacionados com o processo de doação esteve
associada à efetividade da doação. A melhora desses índices depende da rapidez e precisão
com que o processo se conduz, além da estrutura adequada.
Descritores: Enfermagem, Avaliação de Serviços de Saúde, Efetividade, Obtenção de tecidos
e órgãos.
_________________________________________
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ABSTRACT
This study aimed to investigate the association of factors related to structure and process that
influence the effectiveness of the donation of organs and tissues. Evaluation study,
quantitative, developed in six hospitals in Natal / RN, between August 2010 and February
2011, with 65 potential donors, through structured script of non participant observation. The
effectiveness of the donation was 27.7%. There was no association between structure and
effectiveness of the donation, however were observed inadequacies in physical resources
(36.9%), materials (30.8%), organizational structure (29.2%) and human resources (18.5%).
In the process, the maintenance phase (p = 0.004), diagnosis of brain death (p = 0.032), family
interview (p ≤ 0.001) and documentation (p = 0.001) showed significant association with
effectiveness. Therefore, the adequacy of the factors related to the process was associated
with the effectiveness of donation. The improvement in these ratios is dependent on the speed
and precision with which the process is conducted in addition to the proper structure.
Descriptores: Nursing, Health Services Evaluation, Effectiveness, Tissue and Organ
Procurement.
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo investigar la asociación de los factores relacionados con la
estructura y el proceso que influyen en la eficacia de la donación de órganos y tejidos. Estudio
de evaluación, cuantitativo que desarrolló en seis hospitales de Natal/RN, entre agosto de
2010 y febrero de 2011, con 65 donantes potenciales a través del guion estructurado de
observación no participante. La eficacia de la donación fue de 27,7%. No hay asociación entre
la estructura y la eficacia de la donación, pero había insuficiencias en recursos físicos
(36,9%), materiales (30,8%), estructura organizativa (29,2%) y recursos humanos (18,5%). En
el proceso, la fase de mantenimiento (p=0,004), el diagnóstico de muerte cerebral (p=0,032),
entrevista familiar (p≤0,001) y documentación (p = 0,001) mostro una asociación significativa
con la efectividad. Por lo tanto, la adecuación de los factores relacionados con el proceso de la
efectividad se asocia con la donación. La mejora en los índices depende de la velocidad y la
precisión con la que el proceso se lleva a cabo, además de la estructura adecuada.
Descritores: Enfermería, Evaluación de Servicios de Salud, Efectividad, Obtención de
Tejidos y Órganos.
INTRODUÇÃO
Há mais de 40 anos o Brasil inseriu-se no cenário mundial dos transplantes, mas
somente a partir do ano de 1997 ganhou destaque nas políticas de saúde pública e o país se
tornou um dos que mais destina recursos públicos a esse tratamento, proporcionalmente ao
seu Produto Interno Bruto (PIB) e ao gasto com saúde.1
Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgão (ABTO) mostram que, em
2012, foram realizados 7.426 transplantes de órgãos sólidos. No entanto, no final desse
mesmo ano, existiam 22.055 pacientes ativos em lista de espera para a realização do
procedimento. Portanto, há um desequilíbrio entre a oferta de órgãos e o número de pacientes
que poderia se beneficiar com o tratamento.2
Sobre a estrutura organizacional necessária para doação e transplante de órgãos e
tecidos no contexto do Sistema Único de Saúde foi estabelecido, em 1997, pela Lei nº 9.434 e
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Decreto nº 2.268, o Sistema Nacional de Transplante (SNT), o qual se desdobra pelas demais
unidades da federação por meio das Centrais de Notificação Captação e Doação de Órgãos
(CNCDO). Integram também esse sistema as listas únicas de receptores, o cadastramento e
autorização de hospitais transplantadores e das equipes especializadas, além dos critérios de
financiamento.3
Com vistas a aumentar o número de doações de órgãos e tecidos de pessoas falecidas
e, consequentemente, o de pacientes beneficiados pela terapia do transplante, o Ministério da
Saúde criou, em 2009, por meio da Portaria nº 2.601, a Organização de Procura de Órgãos
(OPO), entidade com papel de coordenação supra-hospitalar responsável por organizar e
apoiar, no âmbito de sua atuação e em conformidade com o SNT, as atividades relacionadas
ao processo de doação. Devem compor a equipe da OPO um médico coordenador,
enfermeiros e agentes administrativos de nível médio. Todos os profissionais de nível
superior devem possuir experiência comprovada em áreas de cuidados de pacientes críticos,
diagnóstico de Morte Encefálica (ME), triagem de doadores e entrevista com familiares dos
Potenciais Doadores (PD).3
Define-se como PD de órgãos e tecidos o indivíduo que se apresenta em coma
aperceptivo e arreativo, detectado por meio da aplicação da escala de coma de Glasglow, com
pontuação igual a 3, e em quem tenham sido descartadas contraindicações que representem
riscos aos receptores.1 Os cuidados com esse paciente devem desenvolver-se em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), com infraestrutura apropriada, recursos humanos especializados,
materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia.4
Desse modo, destaca-se a relevância da organização e planejamento dos serviços de
saúde para que ocorra a efetividade da doação. Soma-se a isso a importância da avaliação,
tanto pela possibilidade de identificar necessidades de intervenções capazes de aumentar o
número de doações, captações, e a otimização do aproveitamento dos órgãos e tecidos, quanto
pela verificação das dificuldades enfrentadas por tais práticas.5
Sobre a avaliação de qualidade em saúde, destaca-se o modelo sistêmico,
desenvolvido com três dimensões. A estrutura, que abrange os recursos físicos, humanos,
materiais e financeiros necessários para a assistência à saúde. O processo, que envolve as
atividades referentes aos profissionais de saúde e pacientes, com base em padrões aceitos. E o
resultado, que compreende o produto final da assistência prestada, considera saúde, satisfação
de padrões e de expectativas.6
Ressalta-se que, embora exista crescente produção técnica e científica sobre avaliação
da qualidade em saúde no Brasil, há ainda escassez na área de doação e transplante de órgãos;
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somente um estudo avaliativo versa sobre essa temática, o qual se realizou pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), em 2006, intitulado “Avaliação do programa de doação, captação e
transplante de órgãos e tecidos”. O TCU realça a importância da avaliação, pois essa prática
pode desaconselhar o emprego de técnicas que se demonstrarem equivocadas, com benefícios
em termos de recursos públicos economizados, mas, principalmente, por proporcionar
tratamento mais adequado aos pacientes.7-8
Salienta-se que as avaliações partem da definição do atributo que se avaliou como
qualidade. Portanto, para este estudo, utilizou-se o termo “efetividade”, definido como o grau
com que a assistência, os serviços e as ações atingem os resultados esperados.5 Desse modo,
considerou-se como efetividade da doação a obtenção da doação e a captação do órgão/tecido
doado. Nessa perspectiva, questiona-se: Qual a associação dos fatores relacionados à estrutura
e processo que influenciam na efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes?
A possibilidade de gerar conhecimento motiva e justifica a realização deste estudo,
com vistas a que auxilie no aperfeiçoamento das políticas públicas, particularmente no que diz
respeito às estruturas necessárias para o atendimento ao PD, formação dos profissionais de
saúde e de programas educativos direcionados à população, com o intuito de minimizar a
recusa familiar e maximizar o número dos transplantes.
Nesse sentido, elaborou-se o seguinte objetivo: verificar a associação dos fatores
relacionados à estrutura e processo que influenciam a efetividade da doação de órgãos e
tecidos para transplantes.

MÉTODOS
Estudo avaliativo, longitudinal, com abordagem quantitativa, desenvolvido em seis
unidades hospitalares de Natal/RN, credenciadas pelo SNT para retirada e transplante de
órgãos e tecidos, bem como na Central de Notificação, Captação e Doação de órgãos e tecidos
(CNCDO) e OPO do referido estado, no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011.
A população constou de todos os PDs identificados e notificados no período do estudo.
Calculou-se a amostra probabilística sem reposição a partir da média anual dos PDs assistidos
nos hospitais durante os anos de 2005 a 2009. Para seleção dos PDs adotaram-se os seguintes
critérios de inclusão: escore 3 na Escala de Coma de Glasgow; causa do coma definido por
tomografia computadorizada de crânio; identificação pessoal e familiar de quem pudesse ser
responsável por autorizar ou não a doação. Elegeram-se como critérios de exclusão:
comprovação de doenças transmissíveis, neoplasia e uso de drogas injetáveis detectadas antes
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da abertura do protocolo de ME; melhora do quadro neurológico; e recusa do familiar em
participar do estudo. Assim, incluíram-se para acompanhamento 65 PDs.
Elaborou-se especificamente o instrumento de coleta de dados para este estudo, com
respaldo nos fundamentos preconizados pela literatura científica sobre o assunto.1,3-4,9-11
Trata-se de roteiro estruturado de observação não participante, tipo checklist, categorizado em
Adequado ou Inadequado, composto pelas seguintes partes: dados de caracterização do PD;
dados sobre a estrutura das instituições hospitalares onde internaram-se os PDs; dados sobre o
processo de doação de órgãos e tecidos.
Para efeito deste estudo, os parâmetros utilizados para a avaliação das adequações da
estrutura e do processo encontram-se apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Parâmetros de adequação utilizados para avaliação da estrutura dos
hospitais e do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. Natal/RN, 2013
Iniciou-se a pesquisa após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o nº 414/10 e CAAE 007.0.294.000-10. As
informações do instrumento foram coletadas diariamente com uso da técnica de observação
sistemática não participante, e de documentos institucionais como livros de ocorrências e
prontuário. Foi solicitado o consentimento do cônjuge ou parente até segundo grau do PD
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para participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Para verificar a efetividade do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante,
pautado na pressuposição da existência de associação entre a estrutura e processo,
formularam-se as seguintes hipóteses de pesquisa: H0 – A adequação dos fatores relacionados
à estrutura e processo não está associada à efetividade da doação de órgãos e tecidos para
transplantes; H1 – A adequação dos fatores relacionados à estrutura e processo está associada
à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes.
Analisaram-se os dados por meio da estatística descritiva e eles foram apresentados
em tabelas e figuras. Para tanto, utilizaram-se o Microsoft Excel 2007 e o programa estatístico
SPSS versão 20.0. Para verificar o nível de significância optou-se pela aplicação dos testes
Qui-quadrado (χ2) e Mann Whitney. Ressalta-se que, para as caselas menores que cinco,
considerou-se o teste exato de Fisher. Adotou-se o nível de significância de 5% (p< 0,05).

RESULTADOS
A população estudada compôs-se de 65 PDs. Destes, a maior parte era do sexo
masculino (50,8%), com faixa etária até 45 anos (53,8%), média de idade de 42,3 anos,
mínimo de 5 e máximo de 73 anos (± 17,32 anos). Solteiros/viúvos/divorciados (56,9%), com
até o ensino fundamental completo (60,0%), em exercício de atividade profissional (86,2%) e
residentes na região metropolitana de Natal (52,3%). Quanto à efetividade da doação,
observou-se que 18 (27,7%) doaram órgãos sólidos, como rins (100,0%), fígado (44,4%) e
coração (1,5%); 16 (88,9%) doaram tecidos (córneas). As causas da não efetividade da doação
foram: recusa familiar (34,7%); não fechou o protocolo para o diagnóstico de ME (24,6%);
contraindicação médica (22,6%); e parada cardíaca (7,1%).
Apresentam-se, a seguir, os resultados referentes à avaliação da estrutura das unidades
hospitalares, do processo de doação e dos fatores associados à efetividade da doação de
órgãos e tecidos.

Avaliação da estrutura das unidades hospitalares
Na Tabela 1, apresentam-se os dados relacionados à adequação da estrutura das
unidades hospitalares em que os PDs encontravam-se internados.
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Tabela 1 – Avaliação da estrutura das unidades hospitalares segundo a efetividade da
doação. Natal/RN, Brasil, 2013
Efetividade da doação
Doador
Não doador
Total
Estrutura das unidades hospitalares
χ2
p
N
%
n
%
n
%
Adequado
12
18,5
29
44,6 41 63,1
Recursos físicos
0,711
Inadequado
6
9,2
18
27,7 24 36,9
Adequado
13
20,0
32
49,2 45 69,2
Recursos materiais
0,746
Inadequado
5
7,7
15
23,1 20 30,8
Adequado
14
21,5
39
60,0 53 81,5
Recursos humanos
0,436*
Inadequado
4
6,2
8
12,3 12 18,5
Adequado
13
20,0
33
50,8 46 70,8
Estrutura organizacional
0,873
Inadequado
5
7,7
14
21,5 19 29,2
Nota:*Teste exato de Fisher

Observa-se que os recursos físicos ou instalações encontravam-se adequados na maior
parte das instituições (63,1%). No entanto, os 36,9% dos recursos físicos considerados
inadequados referiam-se ao espaço físico inadequado (40,0%), falta de condições de
visualização (20,0%) e falta de tomadas para ligar os equipamentos elétricos (13,8%).
Nos recursos materiais imprescindíveis para a assistência aos PDs observou-se maior
percentual de adequações (69,2%). Todavia, as inadequações verificadas (30,8%) tratavam-se
da ausência da radiologia móvel (32,3%), equipamento para aferição de glicemia capilar
(32,3%), cama hospitalar (32,3%), ressuscitador manual no leito do PD (30,8%),
eletrocardiógrafo (30,8%), bombas de infusão (24,6%) e roupas de cama (16,9%).
Quanto aos recursos humanos, as inadequações (18,5%) se deveram à falta de técnicos
em enfermagem (53,3%) e enfermeiros assistenciais necessários para a demanda de pacientes
(32,3%), assim como de nutricionista (24,6%) e fisioterapeuta (20,0%).
Na estrutura organizacional observaram-se 70,8% de adequações. Entretanto,
merecem destaque as inadequações referentes à falta de registros da evolução do estado
clínico, intercorrências e cuidados prestados pela equipe de saúde ao PD (29,2%).
Salienta-se que não foi verificada diferença estatisticamente significante, ao nível de
5%, entre a estrutura e a efetividade da doação.

Avaliação do processo de doação de órgãos e tecidos
A Tabela 2 apresenta a avaliação das fases que compõem o processo de doação de
órgãos e tecidos para transplante.
Verificou-se que a identificação e notificação estavam adequadas em 64,6% das vezes.
Não obstante, a inadequação (35,4%) ressalvada nessas fases relaciona-se ao setor de
internação, onde 35,4% dos PDs encontravam-se internados na emergência.
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Tabela 2 – Avaliação do processo de doação de órgãos e tecidos segundo a efetividade da
doação. Natal/RN, Brasil, 2013
Efetividade da doação
χ2
Processo de doação
Doador
Não Doador
Total
p
n
%
n
%
n
%
Identificação e
Adequado
12
18,5
30
46,2
42
64,6
0,831
notificação
Inadequado
6
9,2
17
26,2
23
35,4
Adequado
10
15,4
21
40,0
31
52,3
Avaliação
0,986
Inadequado
8
12,3
26
32,3
34
47,7
Adequado
12
18,5
13
20,0
25
38,5
Manutenção
0,004
Inadequado
6
9,2
34
52,3
40
61,5
Diagnóstico de
Adequado
11
16,9
15
23,1
26
40,0
0,032
morte encefálica
Inadequado
7
10,8
32
49,2
39
60,0
Adequado
17
26,2
17
26,2
34
52,4
Entrevista familiar
≤0,001*
Inadequado
1
1,4
30
46,2
31
47,6
Documentação de
Adequado
05
7,7
01
1,5
06
9,2
≤0,001*
morte encefálica
Inadequado
13
20,0
46
70.8
59
90,8
Nota: *Teste exato de Fisher

Sobre a avaliação do PD, constatou-se que em 52,3% realizaram-se todos os exames
laboratoriais necessários para a avaliação da função dos seus órgãos. Nessa fase, as principais
inadequações se relacionaram à não realização de exames para avaliação diária das funções
pancreática (36,9%), cardíaca (24,6%) e hepática (16,9%).
Observou-se que os cuidados indispensáveis para a manutenção dos órgãos e tecidos
não foram realizados adequadamente em 61,5% dos PDs; o maior percentual de inadequações
estava associado à falta de cuidados para a manutenção da temperatura corporal (52,3%).
Quanto ao diagnóstico de ME, verificaram-se inadequações em 60,0% dos casos. Estas
se deviam, sobretudo, à não realização das duas avaliações neurológicas (24,6%); não
realização do exame complementar (21,5%); e temperatura subnormal (16,9%). Ressalta-se
que, das 49 avaliações realizadas, em 62,4% dos PDs não foram testados todos os reflexos
para avaliar o comprometimento do tronco encefálico; o tempo entre as avaliações foi acima
de 6 horas (55,1%); e o resultado do exame complementar não comprovou a ME (7,8%).
Sobre a entrevista familiar, observaram-se inadequações em 47,6%. Estas ocorreram
devido à não realização da entrevista (43,1%), e médico intensivista que não esclareceu
adequadamente as dúvidas sobre a evolução do tratamento e estado atual do paciente,
incluindo o diagnóstico de ME (10,8%). E, ainda, sobre a documentação de ME, que realizouse de forma inadequada em 90,8%. Essa inadequação ocorreu pelo não preenchimento da
declaração de óbito ou encaminhamento para o Instituto Técnico-Científico de Polícia do RN
(ITEP-RN) logo após a realização do último exame, quer o neurológico, quer o
complementar, com o horário deste.
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Esses achados mostram diferença estatisticamente significante entre as fases do
processo de doação referentes à manutenção (p=0,004), diagnóstico de ME (p=0,032),
entrevista familiar (p≤ 0,001) e documentação de ME (p≤ 0,001) com a efetividade da doação.

Fatores associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos
Quanto aos fatores associados à efetividade da doação, se observou que a estrutura das
unidades hospitalares estava adequada na maior parte das internações dos PDs (63,1%). No
entanto, comprovou-se que o processo não se desenvolveu de forma adequada na maioria das
vezes (89,2%) (Tabela 3).
Tabela 3 – Fatores associados à efetividade da doação de órgãos e tecidos para
transplante. Natal/RN, Brasil, 2013
Efetividade da doação
χ2
Fatores
Doador
Não Doador
Total
p
n
%
N
%
n
%
Adequado
12
18,5
29
44,6
41
63,1
Estrutura
0,711
Inadequado
6
9,2
18
27,7
24
36,9
Adequado
6
9,2
1
1,5
7
10,8
Processo
0,001*
Inadequado
12
18,5
46
70,5
58
89,2
Nota: *Teste exato de Fisher

Avalia-se, desse modo, que houve diferença estatisticamente significante entre o
processo e a efetividade da doação (p=0,001).

p=0,008

Figura 2 – Adequações da estrutura e do processo de doação de órgãos e tecidos segundo
a efetividade da doação. Natal/RN, Brasil, 2013
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Ao comparar as médias das adequações da estrutura e do processo de doação de
órgãos e tecidos em relação à efetividade da doação (Figura 1), pela aplicação do teste de
Mann Whitney, constatou-se maior quantidade de adequações da estrutura e do processo entre
os que tiveram a doação efetivada, com diferença estatisticamente significante (p=0,008).

DISCUSSÃO
O perfil dos PDs se assemelha a outras pesquisas realizadas no Brasil, onde se observa
similaridade entre o percentual de homens e mulheres, em idade economicamente ativa,
solteiros, com baixa escolaridade, em exercício de atividade profissional e procedentes de
região metropolitana. A maioria não efetivou a doação, o órgão mais doado foi o rim e a causa
mais frequente da não doação foi a recusa familiar.8,12
Sobre os fatores avaliados, chama-se a atenção para a necessidade da padronização de
estrutura adequada para a assistência ao PD de órgãos e tecidos, assim como das condutas e
práticas clínicas realizadas no desenvolvimento do processo de doação. Esses requisitos
podem ter interferido na efetividade da doação.
Vale salientar que, apesar de não ter havido diferença estatisticamente significante
entre a estrutura e a efetividade da doação, observou-se que 36,9% dos PDs foram mantidos
em condições inadequadas de assistência. Somam-se, ainda, a falta de recursos humanos para
atender à demanda de pacientes e de registros adequados sobre a evolução do estado clínico,
intercorrências e cuidados prestados ao PD.
A falta desses componentes interfere no processo de cuidar e gera sentimentos de
frustração entre os profissionais que executam a assistência de manutenção de órgãos e
tecidos. Observa-se que, frente à inadequação dos recursos físicos, materiais e humanos, os
profissionais acabam por fazer o melhor que podem, mas isso culmina em prejuízo para a
qualidade do cuidar.13-14
Sabe-se que nem sempre é possível proporcionar o melhor atendimento, mas a
estrutura para a assistência ao PD envolve pessoal em número suficiente e treinado para
fornecer a assistência específica e observação contínua, além da planta física elaborada com
equipamentos especiais e organização administrativa preocupada em manter padrões de
assistência e programas de educação permanente.4,13-14
Somando-se a essa realidade, um estudo realizado sobre o significado da morte e do
morrer para enfermeiros que trabalham no processo de doação que denuncia a situação
precária em que se encontra o sistema de saúde e a falta de condições para oferecer
atendimento adequado ao PD, com reflexos sobre a não doação.10 Outro estudo mostra que os
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problemas de estrutura impedem que 5 a 10% dos PDs efetivem a doação.14 Dessa forma,
torna-se imprescindível que haja melhora das estruturas hospitalares para que ocorra a
efetividade da doação.
Identificou-se que as fases do processo de doação não foram executadas
adequadamente na maior parte dos PDs. Salienta-se que o conhecimento e o domínio desse
processo e a execução apropriada de suas etapas possibilitam a obtenção de órgãos e tecidos
com segurança e qualidade, a fim de serem disponibilizados para a realização dos
transplantes.1 Assim, observa-se diferença estatisticamente significante entre as fases de
manutenção do PD, diagnóstico de ME, entrevista familiar, documentação de ME com a
efetividade da doação.
A respeito da manutenção, estudos mostram que poucos PDs são assistidos de forma
ótima pela equipe responsável. Atribui-se ao fato de que poucas cidades do país têm
condições efetivas de lidar com o PD de órgãos e tecidos, em detrimento do volume de
pacientes comparado ao baixo número de profissionais e falta de leitos de UTI, acrescidos da
falta de conhecimento e da devida valorização dos benefícios da doação e transplante.10-11
Os fatos evidenciados indicam a ausência quase absoluta da sistematização do
atendimento ao PD de múltiplos órgãos. Trata-se de algo que excede as esferas técnica,
humanitária e de cidadania de todos os atores envolvidos na manutenção desse paciente.
Portanto, a padronização e a celeridade desses procedimentos associam-se ao aumento do
número e da qualidade dos órgãos transplantados, à diminuição de perda de doadores e ao
aumento da sobrevida pós-transplante.11
Sobre o diagnóstico de ME, as consequências que podem advir da não realização dos
exames neurológicos ou da realização incorreta desses exames são preocupantes tanto para os
profissionais de saúde, quanto para população, visto que interferem no andamento do
processo, geram dúvidas sobre o conceito de ME, além de expectativas errôneas sobre o
estado clínico do paciente.
Sabe-se que o diagnóstico de ME representa barreiras para a notificação de doadores
por parte dos profissionais médicos de UTIs e setores de emergência, os quais não se sentem
capazes para realizar esse diagnóstico. Nesse sentido, alegam controvérsias quanto aos testes
para ME, falta de suporte técnico necessário para realização dos exames suplementares
necessários, além da responsabilidade legal que recai sobre esse diagnóstico.15-16
Sobre o diagnóstico de ME, uma pesquisa realizada com médicos intensivistas em
Porto Alegre mostrou que 16% dos médicos desconheciam o conceito de ME, 29% não foram
capazes de determinar a que horas o encéfalo parou de funcionar, e 53% se sentiam inseguros
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para explicar para a família o significado desse evento. Portanto, o conceito da ME encontra
resistência não só na população, mas, principalmente, entre os profissionais de saúde que
assistem o PD, acarretando em obstáculo na autorização da doação por grande parte das
famílias.15-16
Quanto à documentação de ME, salienta-se que os médicos persistem em preencher o
atestado de óbito ou encaminhamento para o ITEP-RN somente após a parada cardíaca.
Equivocadamente, esse fato de alta prevalência entre os intensivistas perpetua distorções do
conceito de ME, pois associa o horário da retirada dos órgãos com o horário do óbito do
doador. Se assim o fosse, violaria o axioma ético básico da retirada de órgãos vitais e a regra
do doador morto, ou seja, negaria que ME significa morte, infringindo a lei brasileira de
transplantes de órgãos e tecidos.16
Atribuiu-se que, dentre os fatores associados à efetividade da doação, o processo foi a
estrutura avaliativa que apresentou os maiores problemas. Os resultados encontrados, de um
lado, está compatível com o índice do Brasil que, em 2011, obteve 2.019 (27,9%) ou 10,6
doadores efetivos por milhão de população (pmp) de 7.238 PDs. Do outro, situa-se abaixo de
alguns estados brasileiros, como Santa Catarina (25,1 pmp), São Paulo (19,2 pmp) e Ceará
(16,6 pmp). Além disso, está aquém de índices internacionais, a exemplo da Espanha (35,3
pmp), referência mundial em doações e transplantes de órgãos e tecidos. E ainda, da Sérvia
(34,4 pmp), Canadá (34,5 pmp) e inclusive de países da América Latina e Caribe, como
Uruguai (20,0 pmp), Argentina (14,9 pmp) e Porto Rico (11,3 pmp).2
Frente aos resultados obtidos, destaca-se a premente e urgente necessidade de
melhorar as estruturas dos hospitais com maior número de notificações de ME. Dotá-los com
recursos materiais e tecnológicos necessários para a manutenção de PDs e para a realização,
com segurança, dos diagnósticos de ME, conforme previsto na legislação; planejamento de
capacitações, com vistas a suprir as carências existentes tanto no diagnóstico de ME quanto na
assistência ao PD e seus familiares.7
Um fato relevante verificado chamou a atenção durante a investigação: a
disponibilidade de todos os familiares dos PDs e de alguns profissionais em permitir que se
fizesse a coleta dos dados sem quaisquer objeções ou restrições. Classificou-se como
limitação deste estudo a falta de dados no próprio instrumento que identificassem quais as
causas da recusa familiar, para que se pudesse verificar se a falta de estrutura adequada em
36,9% das internações e o desenvolvimento do processo de forma inadequada em 89,2% das
vezes contribuíram para a negativa da doação de 46,0% dos familiares entrevistados.
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CONCLUSÃO
Dentre os fatores associados à baixa efetividade da doação, destacam-se as condições
inadequadas de estrutura para assistência ao PD; recursos físicos e materiais insuficientes;
falta de recursos humanos para atender à demanda de pacientes; e de registros adequados
sobre a evolução do estado clínico, intercorrências e cuidados prestados.
Ressalta-se que o processo propriamente dito da avaliação das condições de doação de
órgãos e tecidos contribui de forma ainda mais significante para a baixa efetividade: as fases
de diagnóstico de ME; manutenção do PD; entrevista familiar; e documentação de ME.
Diante desses resultados, conclui-se pela rejeição da hipótese nula (H0) e aceitação da
hipótese alternativa (H1), na qual se evidencia que a adequação dos fatores relacionados à
estrutura e processo está associada à efetividade da doação de órgãos e tecidos para
transplantes.
Por conseguinte, a efetividade da doação de órgãos e tecidos encerra de forma
imprescindível a rapidez e a precisão com que o processo de doação se conduz, requerendo
estrutura adequada, com recursos físicos e materiais apropriados e recursos humanos
capacitados, para otimizar a diminuição do tempo e do sofrimento daqueles que aguardam um
órgão ou tecido na fila do transplante no Brasil.
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6 CONCLUSÃO

Os PDs identificados e notificados nos seis hospitais pesquisados eram, na maior
parte, homens, com faixa etária até 45 anos, média de idade de 42,3 anos, mínimo de 5 e
máximo de 73 anos. Solteiros/viúvos/divorciados, com até o ensino fundamental completo,
em exercício de atividade profissional, católicos e residentes na região metropolitana de
Natal.
Quanto ao processo de doação de órgãos e tecidos para transplante, se observou que,
dos 65 PDs identificados e notificados, a maioria realizou os exames laboratoriais para a
avaliação do funcionamento dos órgãos, com a respectiva manutenção, as avaliações
neurológicas e o exame complementar para a confirmação do diagnóstico de ME. Mais da
metade dos familiares foram entrevistados, contudo somente 27,7% dos PDs tiveram os
órgãos doados e captados.
Quanto aos fatores relacionados à estrutura, ao processo e resultado da doação de
órgãos e tecidos para transplantes, identificou-se que, apesar de não ter sido verificada
significância estatística entre a estrutura das unidades hospitalares onde se internaram o
doador e o não doador, observaram-se deficiências nos recursos físicos, materiais, humanos e
estrutura organizacional. Nas ações relacionadas ao processo de doação, observou-se que os
maiores problemas ocorreram na manutenção do PD, com significância estatística entre a
realização dos cuidados com a função cardiovascular, função renal, cuidados com as córneas e
temperatura corporal no doador e não doador. E no diagnóstico de ME, que houve
significância estatística entre a realização do exame complementar e avaliações neurológicas
entre os doadores e não doadores. No resultado da doação, observou-se que 68 pessoas foram
beneficiadas com os órgãos doados e captados, por meio do transplante de rim, córneas,
fígado e coração. A causa predominante da não efetividade da doação foi a recusa familiar.
Quanto à verificação da associação existente entre os fatores relacionados à estrutura e
processo que influenciam na efetividade da doação de órgãos e tecidos, observou-se que,
apesar de não ter havido significância estatística entre a estrutura e a efetividade da doação,
foi constatada a permanência de PDs em condições inadequadas de assistência. No processo,
as fases de manutenção, diagnóstico de ME, entrevista familiar e documentação apresentaram
significância estatística e se associaram à baixa efetividade da doação.
Conclui-se pela rejeição da hipótese nula (H0) e aceitação da hipótese alternativa (H1),
na qual se evidencia que a adequação dos fatores relacionados à estrutura e processo está
associada à efetividade da doação de órgãos e tecidos para transplantes.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Diante da problemática que envolve a doação de órgãos e tecidos e com vistas a
conhecer melhor a dinâmica dos serviços e das ações para o desenvolvimento desse
procedimento, bem como oferecer subsídios para novas estratégias de aumento da efetividade
da doação, traçaram-se caminhos para atingir os objetivos deste estudo. Inicialmente, com
ampla revisão na literatura científica a fim de ler e interpretar pensamentos e leis que
levassem à aproximação com esse fenômeno complexo, polêmico e carregado de emoção e
sentimentos sobre a morte e a doação, dos familiares, de um lado, e dos profissionais, do
outro. Conclui-se, portanto, que a efetividade depende de uma rede-movimento para a doação
de órgãos e tecidos ajustada e sistematizada na perspectiva legal e operacional para lograr
êxito e maximizar o aproveitamento dos PDs nos hospitais credenciados para tal finalidade.
Sequencialmente, para a pesquisa de campo criou-se um protocolo baseado em
diretrizes que guiou à construção de instrumento tipo checklist. O instrumento possibilitou,
respeitados seu alcance e limitação, conhecer como se desenvolvem as ações processuais da
doação de órgãos e tecidos, quer do ponto de vista da efetividade ou não da doação, quer das
instituições públicas e privadas de saúde que assistiam o PD de múltiplos órgãos.
Destaca-se como fato relevante a disponibilidade de todos os familiares dos PDs e de
alguns profissionais em permitir que se fizesse as observações sem quaisquer objeções ou
restrições. Ressalta-se, também, com a mesma importância, a participação das alunas de
iniciação científica, com demonstrações de interesse e dedicação em coletar os dados para
uma pesquisa que, além de se desenvolver em longo período de tempo (seis meses),
compreendia também estadia prolongada nos hospitais.
A escolha pela avaliação sistemática dos serviços e procedimentos da doação de
órgãos e tecidos permitiu compreender a estrutura, o processo e o resultado de forma
homogênea para as seis instituições analisadas. Avaliou-se como fato preocupante a estrutura
das instituições hospitalares onde se internaram os PDs, nas quais se observaram
inadequações nos recursos físicos, materiais, humanos e estrutura organizacional, com
comprometimento nas ações do processo de doação de órgãos e tecidos, em especial, a
avaliação e manutenção do PD, em que os exames e os cuidados necessários para a assistência
desses pacientes não se realizaram adequadamente. Quanto ao diagnóstico de ME, alguns
médicos relataram não saber realizar esse procedimento, outros o realizaram incorretamente e
há registro de atrasos na confirmação da ME, com consequente prejuízo no desenvolvimento
das outras fases. Comprova-se o grave equívoco no preenchimento da declaração de óbito,
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que era feito somente após a parada cardíaca do PD. Isso, per si, gera dúvidas sobre o
conceito de ME e compromete a efetividade do processo de doação de órgãos e tecidos.
Constatou-se, de um lado, a recusa familiar como prevalente entre as causas da não
doação, e, do outro, o preparo adequado da equipe da OPO para o desenvolvimento da
entrevista familiar, sempre provida de atitudes de solidariedade e compaixão. Porém, sabe-se
que, frente às inúmeras deficiências e à credibilidade, por vezes questionada, do sistema
público de saúde, associadas ao medo do desconhecido, tornou-se difícil atribuir às famílias
ou ao profissional entrevistador a responsabilidade da negativa para a doação de órgãos e
tecidos.
O estudo se realizou de acordo com o cronograma estabelecido, tendo sido classificada
como uma limitação a insuficiência de dados no instrumento relativa às causas da recusa
familiar, para que se pudesse verificar se a falta de estrutura adequada das instituições
hospitalares e o desenvolvimento do processo de forma inadequada tenham influenciado a
negativa da doação dos familiares entrevistados.
Ao se considerar a importância desse assunto, julgou-se que, para abranger todas as
medidas essenciais para a melhora da efetividade da doação de órgãos e tecidos, sejam
necessárias, pelo menos, as seguintes ações complementares:
Adotar programas educativos direcionados à população com a finalidade de diminuir a
recusa familiar e, consequentemente, aumentar o número de doações e transplantes.
Adotar medidas educativas junto aos serviços de educação permanente das instituições
hospitalares que internam PDs, com o intuito de planejar capacitações que supram as
carências existentes nas ações de manutenção do PD e no diagnóstico de ME, os quais são
executados, essencialmente, pelas equipes de enfermagem e médica.
Implementar programas de avaliação e treinamento contínuos nos hospitais, com o
objetivo de melhorar a assistência ao PD.
Introduzir essa temática no conteúdo dos cursos técnicos e de graduação da área da saúde.
Adotar o uso de protocolos que forneçam instruções adequadas e consistentes de como
realizar os cuidados ao PD, o que certamente contribuirá para aumentar o número e a
qualidade dos enxertos oferecidos à população.
Adotar medidas para estruturar os hospitais que apresentam maior número de notificações
de ME com recursos materiais e tecnológicos necessários para manutenção dos PDs e
realização, com segurança, do diagnóstico de ME.
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Ademais, com a consolidação dos dados deste estudo, pretende-se divulgar os
resultados por meio de artigos científicos e apresentações dos resultados nas instituições
campo de pesquisa, na intenção de que, em consonância com as respectivas diretorias médicas
e de enfermagem, se possa elaborar plano de ação para mudar a realidade constatada.
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APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Campus Universitário Br 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970,
Fone/fax: (84)3215-3196. Email: pgenf@pgen.ufrn.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado(a) Sr.(a),
O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do
projeto de pesquisa intitulado “Fatores associados à efetividade da doação de órgãos e
tecidos para transplantes”, que tem como objetivo avaliar a efetividade da doação de órgãos
e tecidos para transplantes no Estado do Rio Grande do Norte.
Este projeto justifica-se por trazer benefícios para população, já que a partir da
identificação dos fatores determinantes da efetividade da doação de órgãos e tecidos para
transplantes poderão ser elaboradas estratégias que irão aumentar o número de doações e
assim reduzir o tempo em fila de espera dos candidatos a transplantes e melhorar a qualidade
de vida dos doentes crônicos, cuja melhoria das condições de saúde e até mesmo a
sobrevivência dependem da obtenção do órgão ou tecido esperado.
O instrumento será aplicado fazendo observações não participantes durante a
assistência prestada ao potencial doador de órgãos e tecidos para transplante, logo após a
identificação de um paciente com critérios clínicos de morte encefálica. Todos os dados serão
manipulados em sigilo e assumimos o compromisso de não disponibilizarmos para outras
pessoas.
Os desconfortos e os riscos associados à participação neste estudo são mínimos e estes
serão minimizados pelo cuidado que teremos com os procedimentos de observação não
participante e consulta ao prontuário do potencial doador. Todos os dados serão manipulados
em sigilo e assumimos o compromisso de não disponibilizarmos para outras pessoas.
Se houver algum dano eventual decorrente deste estudo será de responsabilidade do
pesquisador a indenização com cobertura financeira do possível dano imediato ou tardio que
venham a ser comprovado.
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Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, havendo o
compromisso por parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua
participação.
Ressalta-se ainda que você poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem
nenhuma penalidade ou prejuízo para você e que, mesmo não havendo necessidade de
ressarcimento, a equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis custos solicitado por você,
desde que fique comprovada legalmente sua necessidade.
Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua
confirmação neste documento.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido
quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e aos possíveis
riscos envolvidos. Estou de acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo que minha
participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter
econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados
referentes à minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar
qualquer esclarecido adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito
de desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em
qualquer prejuízo à minha pessoa ou minha família.
Nome do participante:
___________________________________________________________________
Assinatura
COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, brasileiro,
CPF: 513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, Natal/RN,
CEP:59086-260, Tel: (84) 32084308 / 99873769, Email: gilsonvtorres@hotmail.com, discuti
as questões acima apresentadas ao participante no estudo.
____________________________________
Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres

Natal, ____ de ____________de 2010(.)
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
FICHA
N.º________
A.
A1
A2
A3

A4

A5

A6

A7

A8
A9
A10

B.
B1
B1.1

B1.2
B1.3

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO PD
Idade __________
Sexo
1.( ) Masculino
2.( ) Feminino
Escolaridade
1.( ) Não alfabetizado
4.( ) Ensino Superior
2.( ) Ensino fundamental
5.( ) Não informado
3.( ) Ensino Médio
Raça
1.( ) Branco
3.( ) Pardo
2.( ) Negro
Religião
1.( ) Católico
3.( ) Agnóstico
2.( ) Evangélico
4.( ) Não informado
Estado Civil
1.( ) Solteiro
3.( ) Casado
2.( ) Viúvo
4.( ) União estável
3.( ) Divorciado
5.( ) Não informado
Atividade profissional
1.( ) Sim
2.( ) Não
2. Qual ____________________
3.( ) Não informado
Renda familiar
1.( ) até 3 salários
2.( ) 4 a mais
Procedência
1.( ) Região Metropolitana
2.( ) Não metropolitana
Doador em vida
1.( ) Sim
2.( ) Não
ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES
Recursos Físicos ou Instalações
Sistema de abastecimento de gases
1.( ) 2 pontos de oxigênio
2.( ) 2 pontos de ar comprimido
3.( ) 1 ponto de vácuo
Tomadas
1.( ) ≥ 8 tomadas para cada leito
Equipamentos para diagnóstico da causa da morte encefálica
1.( ) Tomografia computadorizada (disponibilidade imediata)
2.( ) Outro ________________________
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B1.4

Equipamento para exame comprobatório de morte encefálica
1.( ) Doppler transcraniano
2.( ) Eletroencefalograma
3.( ) Arteriógrafo
4.( ) Outro ______________________
B1.5 Laboratório de Análise Clínicas e microbiológica
1.( ) Disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia
B1.6 Banco de sangue
1.( ) Disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia
B1.7 Espaço físico
1.( ) Espaço físico igual ou superior a 9 m2 por leito e 2 m entre leitos
B1.8 Condições de visualização
1.( ) A unidade permite condições de visualização constante
B1.9 Climatização
1.( ) A unidade dispõe ar condicionado com controle de umidade (50 a 60%) e de
temperatura entre 24º a 26 ºC
B1.10 Iluminação
1.( ) A unidade dispõe iluminação geral de teto e iluminação individual (direcional
em cada leito).
B2
B2.1

Recursos Materiais
Ventilador pulmonar mecânico
1.( ) O leito dispõe de um ventilador mecânico microprocessado com capacidade de
monitorizar volume e pressão.
B2.2 Válvulas redutoras
1.( ) O leito dispõe de uma válvula redutora de oxigênio e uma de ar comprimido
para promover a mistura adequada para a ventilação pulmonar mecânica do
PD
B2.3 Oxigênio e conexões
1.( ) O leito dispõe de 2 pontos de oxigênio com conexões necessárias para
promover a oxigenoterapia e umidificação do ar.
B2.4 Equipamento para ressuscitação manual
1.( ) O leito dispõe de um equipamento para ressuscitação manual do tipo balão
inflável, com reservatório.
B2.5 Monitor multiparâmetro
1.( ) O leito contém um monitor com módulos de entrada para registro
eletrocardiográfico, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e
temperatura corporal externa.
B2.6 Bomba de infusão
1.( ) O leito dispõe de bombas de infusão (necessária para todas as infusões.
B2.7 Carro de emergência
1.( ) O setor dispõe de um carro de emergência para cada cinco leitos, composto de
medicamentos e materiais para atendimento às emergências.
B2.8 Aspirador e conexões
1.( ) O leito dispõe de materiais para aspiração traqueal em sistema aberto e
fechado.
B2.9 Equipamento para aferição de glicemia capilar
1.( ) O setor dispõe de um equipamento para aferição da glicemia capilar.
B2.10 Roupas de cama
1.( ) O leito dispõe de lençóis de cama e cobertores para aquecimento do PD.
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B2.11 Cama hospitalar
1.( ) O leito dispõe de uma cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e
rodízios.
B2.12 Eletrocardiógrafo
1.( ) O setor dispõe de equipamento portátil para a realização de eletrocardiograma
nas 24 horas do dia, sendo um para cada 10 leitos.
B2.13 Manta térmica
1.( ) O leito dispõe de uma manta térmica para aquecimento do PD, através de
circuito de ar.
B1.14 Radiologia móvel
1.( ) Disponibilidade imediata e nas 24 horas do dia
B3
B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

B3.5

B3.6

B3.7
B3.8
B3.9

B3.10

B3.11

B3.12

B3.13

Recursos Humanos
Médico plantonista
1.( ) Existe um profissional médico para cada 10 leitos, legalmente habilitado no
manejo de pacientes graves, com atuação em regime de plantão.
Enfermeiro assistencial
1.( ) Existe um enfermeiro para cada 10 leitos, em cada turno, responsável pela
organização e gerenciamento da equipe de enfermagem.
Técnicos em enfermagem
1.( ) Existe um técnico em enfermagem para cada dois leitos, em cada turno, que
seja treinado para lidar com pacientes em estado grave.
Neurologista ou neurocirurgião
1.( ) Existe um médico neurologista disponível para a realização do exame
neurológico para o diagnóstico de morte encefálica, nas 24 horas do dia.
Médico responsável pelo serviço de neurossonologia / eletroencefalografia
1.( ) Existe um médico especialista na realização do exame gráfico ou de imagem
(EEG ou DTC), à beira do leito, nas 24 horas do dia.
Enfermeiro ou médico da OPO ou CIHDOT
1.( ) Existe um profissional responsável por abordar a família quanto à doação de
órgãos e tecidos e auxiliar nos aspectos logísticos da doação, nas 24 horas do
dia.
Fisioterapeuta
1.( ) O PD recebeu avaliação e assistência do fisioterapeuta.
Nutricionista
1.( ) O PD recebeu avaliação e assistência do nutricionista.
Assistente social
1.( ) Existe assistente social para realizar a organização, acolhimento e visita dos
familiares aos PDs, responsável pelas informações de procedimentos junto ao
ITEP/RN e ações em cartório no caso de morte não violenta.
Funcionário para o serviço de limpeza
1.( ) Existe um profissional responsável pela realização da higienização dos
equipamentos e ambiente, sendo exclusivo da unidade em cada turno.
Responsável técnico
1.( ) Existe um profissional médico responsável pelo setor, com título de
especialista em medicina intensiva.
Coordenador de enfermagem
1.( ) Existe um enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem, especialista em
terapia intensiva ou outra especialidade.
Médico diarista
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1.( ) Existe um profissional médico para cada 10 leitos, legalmente habilitado no
manejo de pacientes graves.
B3.14 Coordenador de fisioterapia
1.( ) Existe um coordenador responsável pela equipe de fisioterapia, especialista em
terapia intensiva ou outra especialidade.
B4
B4.1

B4.2

B4.3

C
C1
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4

C2
C2.1
C2.2

C2.3
C2.4
C2.5

Estrutura Organizacional
Sistema de documentação e registro
1.( ) A equipe médica realiza os registros (evolução, intercorrências e os cuidados
prestados), em cada turno.
2.( ) A equipe de enfermagem realiza os registros (evolução, intercorrências e os
cuidados prestados), em cada turno.
3.( ) A equipe de fisioterapia realiza os registros (evolução, intercorrências e os
cuidados prestados), em cada turno.
Manual de normas e rotinas técnicas
1.( ) O setor dispõe do registro das normas institucionais.
2.( ) O setor dispõe de rotinas dos procedimentos assistenciais e administrativos
realizados na unidade.
3.( ) São disponibilizados para todos os profissionais da unidade.
Programa de educação permanente
1.( ) Existe no hospital um programa de educação permanente.
PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE
Identificação do potencial doador
Hipótese diagnóstica
1.( ) Hipótese diagnóstica registrada no prontuário pelo médico.
Hospital de internação
1.( ) Hospital credenciado pelo SNT.
Setor de internação
1.( ) Unidade de terapia intensiva
Tempo entre a identificação dos critérios clínicos de morte encefálica e a notificação
a CNCDO e OPO.
1.( ) O médico ou enfermeiro da unidade notificou para a CNCDO ou OPO sobre a
identificação do PD, em até seis horas.
2.( ) Tempo ___________
Avaliação do Potencial Doador
Tipagem sanguínea (um vez durante a internação)
1.( ) Tipagem sanguínea
Sorologia (após a assinatura do termo de doação)
1.( ) Anti-HIV
4.( ) Anti-HBS
2.( ) HTLV 1 e 2
5.( ) Anti-HCV
3.( ) HBsAG
6.( ) CMV
Hematologia (a cada 24 horas)
1.( ) Hemograma
2.( ) Plaquetas
Eletrólitos (a cada 24 horas)
1.( ) Sódio
2.( ) Potássio
Função renal (a cada 24 horas)
1.( ) Ureia
2.( ) Débito urinário entre 1 a 3
2.( ) Creatinina.
ml/kg/h.
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C2.6

C2.7
C2.8
C2.9

C2.10
C2.11

C2.12

C2.13

C2.14

C3
C3.1

C3.2

C3.3

C3.4

Função hepática (a cada 24 horas)
1.( ) TGO
3.( ) GAMA GT
2.( ) TGP
4.( ) Bilirrubinas
Função pancreática (a cada 24 horas)
1.( ) amilase
2.( ) glicemia.
Gasometria (a cada 24 horas)
1.( ) Gasometria
História pregressa
1.( ) Etilismo
4.( ) Piercing (12 meses)
2.( ) Tabagismo
5.( ) Tatuagem (12 meses)
3.( ) Uso de drogas
Enzimas cardíacas (a cada 24 horas)
1.( ) CPK
2.( ) CKmb
Exames radiológicos
1.( ) Para avaliação do posicionamento do TOT
2.( ) Para avaliação e diagnóstico de possíveis infecções pulmonares.
Culturas
1.( ) Foi realizada na abertura do protocolo.
2.( ) Para avaliar possíveis infecções
Ecocardiograma e cateterismo cardíaco
1.( ) Foi realizado ECG para os doadores de coração.
2.( ) Foi realizado CAT para os doadores de coração com idade > de 45 anos.
Peso
1.( ) O profissional da OPO registrou o peso na folha de avaliação do PD.
Manutenção do potencial doador
Cuidados Gerais
1.( ) Acesso venoso central
4.( ) Sonda vesical de demora
2.( ) Monitorização contínua
5.( ) Balanço hídrico
3.( ) Sonda nasogástrica
6.( ) Higiene Corporal
Temperatura corporal
1.( ) Mantém temperatura > de 35º C.
4.( ) Mantém o aquecimento dos gases no
2.( ) Administra fluidos aquecidos.
VM.
3.( ) Coloca lâmpadas de calor.
5.( ) Utiliza manta térmica.
Manutenção da função cardiovascular
1.( ) Inicia tratamento farmacológico para HAS.
2.( ) Inicia tratamento para hipotensão.
2.1 ( ) infusão de cristaloide
2.2 ( ) administração de drogas vasopressoras
3.( ) Instala PVC.
4.( ) Manteve a PVC entre 6 a 10 cmH2O.
5.( ) FC se manteve entre 60 a 120bpm.
Manutenção da função respiratória
1.( ) Mantém os parâmetros do VM
1.1.( ) volume corrente entre 8 a 12 ml/Kg de peso
1.2.( ) FiO2 < 0,5
1.3.( ) PEEP 5 cmH2O
2.( ) Mantém os parâmetros gasométricos
1.1.( ) PaO2 = ou > a 80 mmHg
1.2.( ) SaO2 = ou > igual ou superior a 95%
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1.3.( ) PaCO2 entre 35 a 45 mmHg
1.4.( ) pH de 7,35 a 7,45
3.( ) Corrige acidose.
4.( ) Mantém a umidicação umidade do ar do VM.
5.( ) Realiza aspiração de secreções pulmonares S/N.
6.( ) Mantém a cabeceira elevada (30 ou 45 ºC).
C3.5 Manutenção da função endócrino-metabólica
1.( ) Mantém o suporte nutricional enteral.
2.( ) Monitora a glicemia capilar a cada 6 horas.
3.( ) Realiza a glicemia sérica a cada 24 horas.
4.( ) Administra DDAVP quando a diurese está acima de 4 ml/kg/h.
5.( ) Mantém sódio entre 130 a 150mEq/L.
6.( ) Corrige a hipernatremia (sódio acima de 150mEq/L)
6.1.( ) com solução salina a 0,45%
6.2.( ) com solução glicosada a 5%
7.( ) Mantém glicemia entre 120 a 180 mg/dl.
8.( ) Institui o tratamento com insulina regular, se glicemia acima de 180mg/dl.
C3.6 Manutenção do equilíbrio dos eletrólitos
1.( ) Mantém sódio entre 130-150 mEq/L.
2.( ) Mantém potássio entre 3,5 a 5,5 mEq/L.
C3.7 Manutenção da função hepática
1.( ) Mantém sódio abaixo de 160 mEq/L.
C3.8 Manutenção da função renal
1.( ) Mantém débito urinário entre 1 a 3 ml/kg/h.
2.( ) Mantém creatinina entre 1,5 a 2mg/dl.
C3.9 Manutenção da função hematológica
1.( ) Mantém hemoglobina com valor igual ou superior 10g/dl.
2.( ) Mantém hematócrito igual ou superior a 30%.
3.( ) Administra concentrado de hemácias se hemoglobina inferior a 10g/dl.
4.( ) Administra plaquetas se sangramento intenso (plaqueta <100.00/mm3).
C3.10 Preservação das córneas
1.( ) Mantém os olhos fechados
1.1 ( ) tiras de esparadrapo
1.2 ( ) gaze úmida
2.( ) Administra colírio.
C3.11 Controle das infecções
1.( ) Mantém a cabeceira estava elevada a 30 ou 45 ºC.
2.( ) Realiza higiene oral 3 vezes ao dia.
3.( ) Realiza mudança de decúbito a cada duas horas.
4.( ) Inicia ou mantém o antibiótico prescrito.
5.( ) Realiza radigrafia de tórax.
6.( ) Realiza culturas microbiológicas.
C4
C4.1
C4.2
C4.3

Diagnóstico de morte encefálica
Identifica causa do coma
1.( ) Define a causa do coma através de tomografia cerebral.
Tempo entre a retirada da sedação e início da abertura do protocolo de ME
1.( ) Respeita o tempo de vida média do fármaco ou droga utilizada pelo PD.
Avaliações neurológicas
1.( ) Realiza as duas avaliações neurológicas
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C4.4

C4.5

C4.6

C4.7
C4.8

C4.9

C5
C5.1

C5.2

C5.3

C5.4
C5.5

C5.6

C6

Médicos responsáveis pela avaliação neurológica
1.( ) Médicos não vinculados a equipe de transplantes
2.( ) Uma avaliação foi realizada por um neurologista ou neurocirurgião e a outra
por um intensivista.
Avaliações neurológicas estão em conformidade com a resolução do CFM
1.( ) Realiza a pesquisa dos reflexos (1ª e 2ª avaliação)
1.1 ( ) ( ) pupilar
1.4 ( ) ( ) óculo-cefálico
1.2 ( ) ( ) corneano
1.5 ( ) ( ) de tosse
1.3 ( ) ( ) vestíbulo calórico
1.6 ( ) ( ) teste da apneia
Exame complementar
1.( ) Realiza um exame complementar
1.1( ) DTC
1.3( ) Arteriografia
1.2( ) EEG
1.4( ) Outro _______________
Resultado do exame complementar
1.( ) O exame complementar confirma a ME.
Temperatura
1.( ) Na hora das avaliações neurológicas a temperatura está acima de 35 ºC
1.1( ) Primeira avaliação
1.2( ) Segunda avaliação
Tempo entre as avaliações neurológicas
1.( ) Até 6 horas
Entrevista familiar
Médico intensivista
1.( ) Fornece informações e esclarece as dúvidas sobre a evolução do tratamento e
estado atual, incluindo o diagnóstico de ME.
Momento de realização da entrevista
1.( ) Após a confirmação da ME e após a coleta de informações sobre o PD no
prontuário e com a equipe de saúde
Local de realização
1.( ) Ambiente calmo, com acomodações adequadas a todos os familiares e amigos
que queiram participar
Profissional que realizou a entrevista
1.( ) Membro da CIHDOTT/OPO
Parente que assinou o termo de doação
1.( ) Cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou
colateral
Comportamento do entrevistador
1. ( ) Avalia a condição emocional da família.
2. ( ) Utiliza linguagem simples.
3. ( ) Explica à família sobre o diagnóstico de ME.
4. ( ) Explica que não haverá desfiguração do corpo.
5. ( ) Explica que não será um procedimento longo.
6. ( ) Informa a sequência dos eventos.
7. ( ) Informa não será dito quem serão os receptores.
8. ( ) Explica que os órgãos doados serão utilizados.
9. ( ) Explica que não haverá despesas.
10.( ) Explica que não haverá dor.
Documentação de Morte Encefálica
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C6.1

Declaração de óbito/encaminhamento para o ITEP
1.( ) Expede a DO ou encaminhamento para o ITEP no mesmo horário do último
exame realizado no PD, seja o neurológico ou complementar.
Prontuário e protocolos de morte encefálica
1.( ) Verifica se o prontuário está completo antes de encaminhar o PD para o centro
cirúrgico.

C7
C7.1

Aspectos logísticos
Logística
1.( ) Realiza o agendamento da sala cirúrgica
1.1( ) Enfermeiro/médico da OPO
1.2( ) Enfermeiro do setor de internação do PD
2.( ) Providencia os materiais e equipamentos indispensáveis aos procedimentos de
captação, acondicionamento, armazenagem e transporte dos órgãos/tecidos
1.1( ) Enfermeiro/médico da OPO
1.2( ) Enfermeiro do setor de internação do PD

C8
C8.1

Captação de órgãos/tecidos
Órgãos e tecidos
1.( ) Os órgãos/tecidos foram retirados em condições funcionais adequadas e
beneficiou um ou mais receptores.

D
D1

RESULTADO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS
Efetividade da doação
1.( ) Doador
2.( ) Não doador
Órgãos e tecidos aproveitados
1. ( ) Coração
6. ( ) Fígado
2. ( ) Pulmões
7. ( ) Intestino
3. ( ) Rins
8. ( ) Pâncreas
4. ( ) Vasos
9. ( ) Córneas
5. ( ) Ossos
10. ( ) Pele
Número de Pessoas Beneficiadas
1.( ) 1
5.( )
2.( ) 2
6.( )
3.( ) 3
7.( )
4.( ) 4
8.( )
Causas da não efetivação da doação
1.( ) Contraindicação médica
4.( ) Infraestrutura inadequada
2.( ) Parada cardíaca
5.( ) Recusa familiar
3.( ) Morte encefálica não confirmada

D2

D3

D4
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ANEXO A

