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RESUMO 

Ao longo dos anos, o transplante de órgãos e tecidos tornou-se uma importante alternativa para o 

tratamento de algumas doenças consideradas em estágio terminal. Assim, para a efetivação do 

processo de transplante, torna-se necessário fornecer um tratamento adequado ao potencial doador 

de órgãos e tecidos com o intuito de prevenir disfunções orgânicas e manter o padrão 

hemodinâmico durante o processo de doação de órgãos. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo 

geral analisar a atuação e o conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto à morte 

encefálica e manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos para transplante. Trata-se de um 

estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido entre agosto e setembro 

de 2010, sendo parte integrante do projeto “Fatores determinantes da qualidade da assistência do 

processo de doação de órgãos sólidos para transplante no Estado do Rio Grande do Norte”. 

Realizou-se o estudo nas unidades de emergência e terapia intensiva de um hospital da rede pública 

de saúde, credenciado pelo Sistema Nacional de Transplante. A amostra foi composta por dois 

públicos-alvos: 55 profissionais de enfermagem e 65 potenciais doadores. O estudo obteve parecer 

favorável do CEP/HUOL (CAAE 007.0.294.000-10). A coleta de dados foi realizada mediante dois 

instrumentos de pesquisa: com os profissionais de enfermagem, utilizou-se um instrumento com 

dados de identificação pessoal, profissional e perguntas abertas relacionadas à assistência de 

enfermagem ao potencial doador em morte encefálica; para os potenciais doadores, utilizou-se um 

roteiro estruturado de observação não participante, tipo check list, com variáveis de caracterização 

sociodemográfica e de conhecimento do familiar sobre a vontade do potencial doador de ser ou não 

doador de órgãos e/ou tecidos e variáveis referentes aos cuidados desenvolvidos pelos profissionais 

de saúde relativos à manutenção e viabilidade dos órgãos do potencial doador. Os potenciais 

doadores exerciam uma atividade profissional (76,9%), com nível de escolaridade de não 

alfabetizados/ensino fundamental (53,8%), tinham até 45 anos (52,3%), eram do sexo masculino 

(50,8%) e solteiros (46,2%); 86,2% estavam internados em hospital público, com média de tempo 

de identificação do potencial doador de até 3 dias (84,6%), e predominaram os não doadores 

(72,3%) e com diagnóstico médico predominante de Acidente Vascular Encefálico (50,8%). Quanto 

à manutenção do potencial doador, 98,4% permaneceram com a sonda vesical de demora, 98,4% 

realizavam a higiene corporal, 98,4% permaneceram com a monitorização contínua, 93,9% 

realizavam aspiração de secreções. Em relação aos profissionais de enfermagem, na maioria eram 

técnicos em enfermagem (74,5%); 78,2% informaram já ter trabalhado com potenciais doadores e 

50,9% afirmaram estarem preparados para cuidar desses pacientes. Das condições indispensáveis 

para a abertura do protocolo de morte encefálica, 49,1% afirmaram erroneamente a temperatura 

superior a 36º. No manejo dos distúrbios hidroeletrolíticos, 50,9% optaram incorretamente sobre a 

reposição de sódio, potássio e magnésio. Nos cuidados com córneas, 58,2% optaram erradamente 

sobre a proteção com gaze. E 52,7% afirmaram corretamente que o potencial doador pode ser 

reanimado. Observou-se que a atuação e conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto à 

morte encefálica e manutenção do potencial doador foram insuficientes para assistir o paciente com 

qualidade. Enfatiza-se, portanto, a necessidade de educação permanente e aperfeiçoamento 

científico sobre a fisiopatologia da morte encefálica, bem como os cuidados intensivos ao potencial 

doador. Espera-se que este estudo desperte a atenção e o interesse dos profissionais de enfermagem 

em aprimorar seus conhecimentos, bem como a assistência fornecida ao potencial doador de órgãos 

e tecidos para transplante. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Obtenção de Tecidos e Órgãos; Morte encefálica; Transplante; 

Terapia Intensiva. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Over the years, transplantation of organs and tissues became an important alternative for treatment 

of some diseases in a terminal stage. Thus, for the enforcement of the transplant process, it becomes 

necessary to provide a suitable potential donor of organs and tissues in order to prevent organ 

dysfunction and maintain the hemodynamic pattern during the process of organ donation treatment. 

In this sense, the study's general objective is to analyze the performance and knowledge of nurses 

regarding brain death and maintenance of potential donor organs and tissues for transplantation. 

This is a descriptive exploratory study with a quantitative approach, developed between August and 

September 2010, being an integral part of the project "Determinants of quality of care of the 

donation process for solid organ transplantation in the state of Rio Grande do Norte" . We 

conducted the study in emergency and intensive care of a hospital's public health system, accredited 

by the National Transplant System. The sample was composed of two audiences: 55 nurses, and 65 

potential donors. The study was approved by the IRB / HUOL (CAAE 007.0.294.000-10). Data 

collection was carried out by two research instruments: with nursing professionals, we used an 

instrument with personally identifiable information, professional and open questions related to 

nursing care of potential donor brain death; for potential donors, we used a non-participant 

observation structured script, check list, with variables of sociodemographic and family knowledge 

about the willingness of the potential donor or not donate organs and / or tissues and variables 

related care developed by health professionals concerning the maintenance and viability of the 

donor organ potential. Potential donors exerted an occupation (76.9%), with level of education of 

illiterate / primary school (53.8%) were under 45 years (52.3%) were male (50.8 %) and single 

(46.2%); 86.2% were admitted to a public hospital, with an average time of identification of 

potential donor until 3 days (84.6%) and predominantly non-donors (72.3%) and with prevailing 

medical diagnosis of Stroke (50.8%). Regarding the maintenance of the potential donor, 98.4% 

remained with indwelling catheters, 98.4% had a body care, 98.4% remained with continuous 

monitoring, 93.9% had aspiration of secretions. Regarding nurses, most were nursing technicians 

(74.5%); 78.2% reported having worked with potential donors and 50.9% said they were prepared 

to care for these patients. Of the preconditions for opening the brain death protocol, 49.1% stated 

erroneously exceeding 36 temperature. In the management of fluid and electrolyte disorders, 50.9% 

chose incorrectly on the replacement of sodium, potassium and magnesium. In the care of corneas, 

58.2% chose wrong about protection with gauze. And 52.7% said correctly that the potential donor 

can be revived. It was observed that the performance and knowledge of nurses regarding brain death 

and maintaining the potential donor was insufficient to assist the patient with quality. We 

emphasize, therefore, the need for continuing education and further training of the pathophysiology 

of brain death and intensive care of the potential donor. It is hoped that this study will arouse the 

attention and interest of nurses in improving their knowledge, as well as assistance provided to 

potential donor organs and tissues for transplantation. 

Keywords: Nursing; Tissue and Organ Procurement; Brain Death; Transplantation; Intensive Care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O conceito de morte esteve atrelado, durante muitos anos, à ausência de batimentos 

cardíacos ou incursões ventilatórias espontâneas. Com as mudanças tecnológicas esse conceito se 

modificou, visto que, atualmente, se tornou possível manter as funções vitais do ser humano por 

longos períodos, mesmo sem o funcionamento do encéfalo (RODRIGUES et al., 2013). 

 Historicamente, a concepção de Morte Encefálica (ME) se desenvolveu, em 1959, por 

Mollaret e Goudon, quando observaram uma condição clínica em que o encéfalo se encontrava 

morto em um corpo vivo, que denominaram, na época, de coma dépassé (LAGO et al., 2007). 

 Nesse sentido, o novo conceito de morte deveria deixar claro que os pacientes com 

inatividade encefálica irreversível evoluiriam para parada cardíaca em períodos variáveis de tempo. 

Em 1981, nos Estados Unidos da América, a Comissão Presidencial para o Estudo de Problemas 

Éticos em Medicina e Pesquisa Biomédica e Comportamental definiu a morte como a cessação 

irreversível da função circulatória e respiratória ou a parada irreversível do funcionamento de todo o 

encéfalo, sendo esse conceito amplamente aceito e utilizado até hoje (CORREA NETO, 2010; 

WIJDICKS et al., 2010). 

 No âmbito nacional, esses critérios foram legalmente adotados, em 1997, por meio da 

Resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina (CFM), na qual se define a ME como “a 

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

indiscutível”, constituindo morte para efeitos clínico, legal e/ou social (PROURGEN, 2007).  

 A evolução do conceito de ME viabilizou o processo de doação de órgãos e tecidos, 

definido como dinâmica das ações e procedimentos sistematizados e inter-relacionados que 

consegue converter um potencial doador (PD) em doador de órgãos e tecidos. Desse modo, uma vez 

diagnosticada por meios de critérios éticos, legais e pré-definidos, segue-se a manutenção das 

funções vitais para efetivar o transplante (RODRIGUES et al., 2013). 

Acredita-se que para potencializar a efetivação da doação e transplantes com o doador 

falecido é necessário garantir a adequada preservação, manutenção e posterior viabilidade dos 

órgãos/tecidos até a captação. Portanto, carece de investimentos de materiais e equipamentos 

especializados, equipe de profissionais treinados e capacitados que saibam identificar e diagnosticar 

precocemente a ME, reconhecer as alterações fisiológicas apresentadas por esse paciente e, 

principalmente, realizar os cuidados gerais e específicos que contribuam para a estabilidade do PD 

(PADILHA et al., 2010). 

Ressalta-se que as alterações fisiológicas desencadeadas pela ME, quando não 

diagnosticas e tratadas adequadamente, se tornam as principais causas da não efetivação do 
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transplante de órgãos e tecidos. Alguns autores afirmam que uma das causas que inviabiliza a 

transplantação deve-se ao conhecimento insuficiente dos profissionais de saúde sobre a fisiologia e 

fisiopatologia da ME, e consideram como aspecto fundamental no cuidado ao PD a assistência 

sistematizada respaldada na avaliação clínica, no diagnóstico precoce de ME, no reconhecimento 

das alterações fisiológicas decorrentes desse processo, no planejamento do tratamento adequado, na 

implementação dos cuidados, na evolução e na reavaliação das condutas e tratamento, além de 

trabalho educativo permanente (DOMINGOS; BOER; POSSAMAI, 2010; GUIMARÃES; 

FALCÃO; ORLANDO, 2010). 

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-se 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). 

Nesse contexto, o presente estudo abordará especificamente atuação e conhecimento 

dos profissionais de enfermagem quanto à morte encefálica e manutenção do potencial doador de 

órgãos e tecidos para transplante. Este estudo é parte integrante de um projeto intitulado “Fatores 

determinantes da qualidade da assistência do processo de doação de órgãos sólidos para transplante 

no Estado do Rio Grande do Norte”. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Partindo da vivência como bolsista de iniciação científica no curso de Graduação em 

Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através das disciplinas 

Atenção Integral à Saúde II, Atenção Integral à Saúde III e Estágio Supervisionado II: o processo de 

trabalho do enfermeiro na rede hospitalar, mestranda no Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFRN com participação em estágio na docência na disciplina Atenção Integral à 

Saúde I, participação na disciplina Atenção Integral à Saúde II, bem como integrante do grupo de 

pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, surgiram inquietações a respeito do 

processo de doação de órgãos e tecidos, mais especificamente a atuação dos profissionais de 

enfermagem na manutenção dos PDs e sua influência na efetivação da doação de órgãos. 
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Uma das unidades de terapia intensiva com a qual tive contato e foi campo de estágio 

fica localizada em um hospital de referência para atendimento de urgência e emergência e, dessa 

forma, a predominância das admissões tem como diagnóstico médico as doenças cerebrovasculares 

e as causas externas (acidentes e violência). Esses pacientes, comumente em estado grave, evoluem 

para ME, tornando-se PDs, mas nem sempre conseguem ter seus órgãos doados para transplante, 

devido à falta de conhecimento científico por parte da equipe de enfermagem, inabilidade técnica e 

prática e principalmente ao diagnóstico tardio do quadro clínico de ME. 

A realização do transplante depende da eficiência do processo de doação de órgãos e 

tecidos, que tem início quando se identifica um indivíduo em situação de ME. Esse diagnóstico é 

notificado para a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos para Transplante 

(CNCDO) e a família autoriza a doação. No final dessa fase, se tem então um PD de órgãos e 

tecidos, que poderá se tornar um doador com órgãos transplantados caso não ocorram 

intercorrências que justifiquem a interrupção do processo
 
(PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 

2009). 

Esse complexo processo e seu sucesso são influenciados por vários fatores, como 

legislação, aspectos éticos, treinamento da equipe de saúde, opinião pública e recursos financeiros 

(MATTIA et al., 2010). 

Vários são os problemas encontrados durante o processo de doação que dificultam a 

efetivação do transplante, como o desconhecimento do conceito de ME pelos profissionais de saúde 

e pela população, estrutura física hospitalar inadequada para a realização do diagnóstico de ME, 

bem como para a assistência ao PD, recusa familiar e subnotificação de PDs (FREIRE, 2013).  

Dentre esses está a falta de cuidados intensivos para manter a perfusão adequada dos 

órgãos do PD. Poucas cidades do país têm condições efetivas de lidar com um PD e esse fato ocorre 

devido ao volume de pacientes versus o número de profissionais e falta de leitos em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), acrescidos da falta de conhecimento dos profissionais de saúde das etapas 

do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante, da falta de interesse e de credibilidade 

nos benefícios reais da doação e transplantes (PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 2009; MATTIA 

et al., 2010). 

Devido à complexidade, o transplante exige que a equipe de enfermagem preste 

assistência específica, com qualidade e domínio técnico-científico, para embasar a sua atuação. 

Nesse sentido, faz-se necessário que o enfermeiro sistematize as suas ações e planeje os cuidados 

prestados aos PDs, reavaliando-os periodicamente, implementando a assistência de enfermagem e 

intervindo com segurança nas alterações fisiológicas decorrentes da ME apresentadas pelo PD 

(DUARTE et al., 2008). 
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Como integrante da equipe de saúde de terapia intensiva, o enfermeiro precisa conhecer 

essas alterações para, então, saber direcionar o cuidado a esse paciente segundo as suas 

necessidades, mantendo o órgão/tecido viável para transplante, como possibilidade de salvar outras 

vidas. 

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). 

Entretanto, sabe-se que a assistência fornecida ao paciente em ME pode ser realizada de 

maneira inadequada, acompanhada de estresse e de grande sofrimento pessoal, devido à condição 

na qual o paciente em ME se encontra (GUELBER et al., 2011).  

 Assim, o conhecimento das alterações fisiológicas decorrentes da ME é de extrema 

importância para o enfermeiro, profissional responsável pela equipe de enfermagem que elabora e 

supervisiona esse cuidado, como também para todos os profissionais de saúde que atuam no 

cuidado ao PD, pois, através desse conhecimento, as ações podem ser planejadas e executadas por 

toda a equipe que presta assistência ao PD. 

Nesse contexto, tem-se como escopo deste estudo analisar a atuação e o conhecimento 

dos profissionais de enfermagem no que concerne à morte encefálica e manutenção do potencial 

doador de órgãos e tecidos para transplante. Para tanto, propõem-se as seguintes questões: 

 Quais os cuidados de enfermagem relacionados ao Potencial Doador de órgãos e tecidos em 

Morte Encefálica? 

 Qual o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a Morte Encefálica e a 

manutenção do Potencial Doador? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O transplante vem se mostrando como uma importante opção terapêutica, de acordo 

com o ponto de vista social, econômico e médico, nas doenças terminais e em pacientes com 

doenças crônicas, convertendo-se num dos capítulos de maior êxito na história da medicina. 

Justifica-se, assim, a relevância e escolha do tema, por ser o transplante de órgãos e 

tecidos o tratamento de escolha para a maioria dos pacientes com doença crônica terminal em todo 

o mundo. 

Na área da saúde, este estudo proporcionará uma reflexão sobre a importância da 

apropriação do conhecimento adequado para a aplicação das condutas de enfermagem que incidem 

sobre o cuidado prestado ao PD. Além de promover a assistência integral e de qualidade, 
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contribuirá na redução de gastos hospitalares e prevenção de complicações para os pacientes, bem 

como na criação de protocolos de assistência ao PD. 

Acredita-se, também, que os resultados obtidos nesta pesquisa possam sensibilizar os 

profissionais de enfermagem sobre a necessidade de adquirir e aprimorar seus conhecimentos 

relativos ao processo de doação de órgãos e tecidos, com ênfase para os cuidados de enfermagem 

gerais e específicos ao PD, visto que o enfermeiro é o elo entre a equipe de saúde e a família do 

doador, uma vez que permanece 24 horas nos cuidados com o PD.  

Nesse sentido, a sensibilização dos profissionais de enfermagem refletirá numa 

assistência ao PD mais adequada, acelerando o processo de doação, aumentando as chances de 

aproveitamento dos órgãos e tecidos e abreviando o sofrimento familiar. 

A relevância deste trabalho dar-se-á também pela possibilidade de ampliação da 

produção científica e atualização de conhecimentos nesta área, visto que são limitados os estudos na 

literatura nacional e internacional.    

Este estudo repercutirá amplamente na sociedade, uma vez que o efetivo funcionamento 

do processo de doação de órgãos e tecidos reduzirá o tempo de espera em fila dos candidatos a 

transplantes e, assim, melhorando a qualidade de vida dos doentes crônicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar a atuação e o conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto à morte 

encefálica e manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos para transplante. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Descrever os cuidados de enfermagem relacionados ao Potencial Doador de órgãos e tecidos 

em Morte Encefálica; 

 Verificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a Morte Encefálica e a 

manutenção do Potencial Doador. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão que respalda este estudo abrange três capítulos: o primeiro faz uma breve 

abordagem sobre a ME (histórico e bases clínicas), o segundo traz as alterações fisiológicas 

provenientes da ME, e o terceiro menciona a atuação do enfermeiro nas Organizações de Procura de 

Órgãos (OPOs). 

 

3.1 MORTE ENCEFÁLICA: HISTÓRICO E BASES CLÍNICAS 

 

Os critérios de morte encefálica (ME) surgiram nos anos de 50 do século XX em 

simultaneidade com as mudanças tecnológicas. Essas mudanças ocorreram, principalmente, em 

relação ao suporte básico e avançado de vida, como as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e 

respiração artificial com ventiladores mecânicos (GLEZER, 2004; RODRÍGUEZ, 2009). 

Desse modo, o novo conceito de morte surge em 1959, quando neurocirurgiões 

franceses descreveram uma condição denominada “morte do sistema nervoso central”. Essa 

situação se caracterizava por coma apneico persistente, reflexos tendinosos e os associados ao 

tronco encefálico ausentes, além de ausência de atividade elétrica encefálica. Os neurocirurgiões da 

época não consideravam que esse estado fosse equivalente à morte, entretanto, concluíram que, com 

a persistência dessa condição por 18 a 24 horas, autorizava-se o desligamento do ventilador 

mecânico (JOUVET, 1959; SANTOS; MORAES; MASSAROLLO, 2012). 

No Brasil, introduziu-se a definição de ME, em 1968, por ocasião do primeiro 

transplante cardíaco entre humanos, realizado a partir de órgão de doador falecido, cujo diagnóstico 

de ME baseou-se apenas em critérios eletroencefalográficos (RODRÍGUEZ, 2009; CORREA 

NETO, 2010).  

Em 1976, no Reino Unido, a Conference of Medical Royal Colleges introduziu o teste 

de apneia e a opção da utilização de outros exames complementares, além do eletroencefalograma, 

para a confirmação da morte encefálica. Nesse momento, pela primeira vez, considerou-se a ME 

como equivalente à morte humana (SANTOS; MORAES; MASSAROLLO, 2012). 

O Conselho Federal de Medicina (1997) define o indivíduo em ME como qualquer 

pessoa que se apresente em coma irreversível, aperceptivo, arreativo, de causa conhecida, com 

escore na Escala de Coma de Glasgow igual a 3 pontos, sem uso de drogas depressoras do sistema 

nervoso central, sendo esse diagnóstico confirmado por meio de dois exames clínicos e um exame 

complementar. Nessa situação, médicos de qualquer especialidade podem realizar os exames 

neurológicos de ME, mas pelo menos um desses exames deve ser realizado por médico com título 

de especialista em neurologia ou neurocirurgia reconhecido no Brasil. 
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Os exames para constatação de ME deverão demonstrar coma aperceptivo, com 

ausência de atividade motora supraespinhal, apneia, ausência de atividade elétrica cerebral e 

ausência de perfusão sanguínea cerebral. O intervalo de tempo entre os exames é próprio para cada 

faixa etária, sendo de 6 horas nos pacientes com mais de 2 anos de idade (CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 1997). 

As principais causas de ME são: acidente vascular encefálico (AVE), trauma 

cranioencefálico (TCE), tumor de sistema nervoso central e encefalopatia anóxica. Ocorrem várias 

alterações fisiológicas em decorrência da ME, como: liberação de catecolaminas, as quais são 

responsáveis por eventos que podem levar ao comprometimento na perfusão de órgãos do potencial 

doador. Os diversos efeitos deletérios sobre o organismo que acompanham a ME resultam em 

instabilidade cardiovascular, alterações metabólicas e hipoperfusão tecidual (RECH; RODRIGUES, 

2007; SANTOS; MORAES; MASSAROLLO, 2012). 

De acordo com Morato (2009), o quadro de ME caracteriza-se como estado clínico 

irreversível em que as funções cerebrais e troncoencefálicas estão definitivamente comprometidas. 

Três condições concomitantes são exigidas de acordo com as bases clínicas da morte encefálica: 

coma sem resposta ao estímulo externo, ausência completa de reflexos do tronco encefálico e 

apneia.  

Conforme o mesmo autor, para a abertura do protocolo de ME, são necessários três 

requisitos: 

 O coma ter causa conhecida e irreversível comprovada por tomografia, ressonância 

magnética ou exame de líquor céfalo-raquidiano;  

 Ausência de hipotermia (temperatura axilar > 36,5), hipotensão (pressão arterial 

média > 60mmHg) e/ou distúrbio metabólico grave (o sódio sérico deve estar entre 120 e 160 

mEq/L);  

 Ausência de intoxicação exógena ou efeito de substâncias depressoras do sistema 

nervoso central (12 horas sem efeito de sedação ou curarização e 24 horas sem efeito de 

barbitúricos). 

 

3.2 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DA MORTE ENCEFÁLICA 

 

A Morte Encefálica (ME) é um processo complexo onde há alterações fisiológicas de 

todos os sistemas orgânicos. São desencadeadas alterações endócrinas, hematológicas, inflamatórias 

e respostas cardiorrespiratórias que ameaçam a viabilidade do órgão. Sejam elas iniciais ou tardias, 

essas alterações acabam por influenciar na qualidade dos órgãos ao comprometerem sua perfusão, 

aumentando a lesão isquêmica (D’IMPÉRIO, 2007; VYAS; NAKAGAWA, 2014).  
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Conhecendo as modificações fisiológicas decorrentes da ME, o enfermeiro que atua na 

terapia intensiva deve, junto com a equipe médica, conduzir o manuseio adequado ao potencial 

doador de órgãos. O fato de este doador se tornar efetivo não implica no aproveitamento de todos os 

seus órgãos, sendo necessária a garantia de que estes tenham a adequada preservação para posterior 

viabilidade do enxerto (GUETTI; MARQUES, 2008).  

Dentre as principais alterações fisiopalógicas encontradas na ME estão a hipotensão, 

hipovolemia, hipernatremia, diabetes insipidus, coagulação intravascular disseminada, arritmias, 

edema pulmonar e acidose metabólica (ROJAS; CORTÉS, 2007; FREIRE et al., 2012; SANTOS; 

SILVA; FERREIRA, 2012). 

O processo de ME é iniciado por meio do aumento da Pressão Intracraniana (PIC) 

devido à expansão volumétrica de seu conteúdo. Esse aumento leva à herniação do tronco 

encefálico através do forame magno, comprimindo a circulação arterial e provocando a falência dos 

mecanismos de manutenção da perfusão adequada, com consequente isquemia e infarto encefálico 

secundário (VILIBOR, 2013; ROJAS; CORTÉS, 2007). Há, também, a hipótese de que um edema 

no endotélio dos vasos intracranianos determinaria redução dessa perfusão (VILIBOR, 2013). 

Assim que se excede o limiar de isquemia do encéfalo, há progressão da morte para o 

tronco encefálico. O dano do encéfalo generalizado se associa com o aumento da atividade vagal 

(VYAS; NAKAGAWA, 2014). Devido a isso, nos instantes iniciais dessa fatal elevação da PIC, 

pode-se observar diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, devido à atividade 

parassimpática secundária à elevação da PIC (D’IMPÉRIO, 2007; VILIBOR, 2013).  

Quando a isquemia chega à ponte, há uma combinação de sinais vagais e simpáticos. 

Em seguida, na tentativa de manter a perfusão cerebral, ocorrem intensa elevação da pressão 

arterial, bradicardia e bradipneia (Reflexo de Cushing). O evento final da morte encefálica é a 

necrose dos núcleos parassimpáticos no bulbo, e a ativação simpática incontestável, levando à 

tempestade de catecolaminas conhecida como “tempestade autonômica” (VYAS; NAKAGAWA, 

2014). 

Discorre-se, a seguir, sobre as alterações fisiológicas comumente encontradas nos 

indivíduos que evoluem para diagnóstico de morte encefálica.   

  

3.2.1 Alterações Neurológicas 

 

Os componentes intracranianos são submetidos a uma pressão cujo valor normal se 

aproxima de 10 mmHg. Diversas patologias que comprometem os mecanismos de compensação 

podem elevar a Pressão Intracraniana (PIC) acima de 20 mmHg, diminuindo, dessa forma, o fluxo 

cerebral, seguindo-se hipóxia e diminuição da perfusão tecidual (BAHIA, 2007). 
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Segundo Domingos, Boer e Possami (2010), a hemorragia intracraniana e hemorragia 

subaracnoidea (HSA), hemorragia cerebral espontânea maciça, traumatismo crânioencefálico 

(TCE), lesão difusa do encéfalo após parada cardiorrespiratória revertida, lesão cerebral isquêmica e 

hemorrágica, e em menor número as meningoencefalites, encefalites fulminantes e a falência 

hepática aguda por hepatite viral ou tóxica são alguns dos mecanismos que podem levar ao aumento 

da Pressão Intracraniana (PIC). 

 

3.2.2 Alterações Cardiovasculares 

 

A acentuada liberação de catecolaminas durante a descarga autonômica provoca grande 

vasoconstrição, com consequente hipertensão arterial, taquicardia e aumento da demanda de 

oxigênio do miocárdio, que pode causar isquemia e necrose desse músculo, além de disritmias 

cardíacas. Em seguida, com o esgotamento dos estoques de catecolaminas, segue-se um período de 

extrema vasodilatação, com hipotensão arterial grave, sendo essa a alteração fisiopatológica mais 

grave da ME, pois produz grande aumento da capacitância do sistema vascular, produzindo 

hipovolemia relativa (SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2012). 

A hipovolemia absoluta é consequência das perdas sanguíneas pelo trauma, da 

reanimação inadequada do doador, do uso de tratamento osmótico para hipertensão intracraniana, 

do diabetes insipidus, além da diurese osmótica causada pela hiperglicemia e dos efeitos da 

hipotermia sobre a diurese (SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2012; AGNOLO et al., 2010). 

A vasodilatação, a hipovolemia e a depressão miocárdica podem ser causas da 

hipotensão, o problema mais frequentemente observado no potencial doador falecido, levando a 

hipoperfusão tecidual (WESTPHAL et al., 2011; D’IMPÉRIO, 2007). 

Secundárias à hipovolemia, hipóxia e isquemia miocárdica, tem-se como alterações 

mais comuns: alterações segmento ST, onda T invertida, bloqueio atrioventricular e bradiarritmias 

que ocorrem pela falta do estímulo simpático ao coração e perda da função do tronco cerebral 

(AGNOLO et al., 2010).  

 

3.2.3 Alterações Pulmonares 

 

O pulmão é um órgão muito susceptível aos eventos que se seguem à ME. Durante o 

período de intensa descarga adrenérgica, há aumento do retorno venoso ao ventrículo direito, 

aumentando rapidamente seu débito, e consequentemente o fluxo pulmonar (SANTOS; SILVA; 

FERREIRA, 2012; AGNOLO et al., 2010).  
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A pressão do átrio esquerdo também se eleva devido à vasoconstrição periférica intensa, 

de tal forma que a pressão hidrostática capilar é muito aumentada, promovendo ruptura de capilares 

com edema intersticial e hemorragia alveolar. Tais alterações manifestam-se com desequilíbrio da 

ventilação-perfusão e hipoxemia (SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2012). Além disso, são 

adicionados os fenômenos associados com a ventilação mecânica prolongada, como infecções 

nosocomiais, barotrauma e atelectasia (ROJAS; CORTÉS, 2007). 

 

3.2.4 Alterações Endócrinas 

 

A falência progressiva do eixo hipotalâmico-hipofisário devido à falta de fluxo 

sanguíneo ocasiona necrose da neuro-hipófise. Há um declínio gradual das concentrações 

hormonais, principalmente do hormônio antidiurético (ADH), devido a um déficit da sua liberação 

no lobo posterior da hipófise. O rim deixa de concentrar urina e conservar água e o diabetes 

insipidus ocorre em aproximadamente 80% dos pacientes com ME, caracterizando-se por grandes 

volumes de diurese hiposmolar (maior que 4 mL/kg/h e densidade inferior a 1.005), com 

hipovolemia secundária, hipernatremia e hiperosmolaridade sérica. É importante causa de 

hipotensão e hipoperfusão tecidual. Paralelamente, são produzidas perdas urinárias de magnésio, 

potássio, cálcio e fosfatos, produzindo inúmeros distúrbios eletrolíticos, que contribuem para o 

desenvolvimento de disritmias cardíacas e depressão miocárdica (VILIBOR, 2013; SANTOS; 

SILVA; FERREIRA, 2012; AGNOLO et al., 2010). 

 A função da adeno-hipófise não parece ser tão afetada como a da hipófise posterior. Os 

níveis dos hormônios ali produzidos (TSH, GH, prolactina, LH) mantêm seus valores próximos aos 

normais, mesmo  horas após a determinação da ME. Entretanto, pode existir um “hipotireoidismo 

agudo” com queda nos níveis de tri-iodotironina (T3) e tiroxina (T4). A diminuição dos receptores 

miocárdicos de T3 constatada logo após a ME tem sido implicada na redução da contratilidade 

cardíaca com depleção de fosfatos de alta energia e mudança do metabolismo aeróbico para 

anaeróbico. Isso contribui para a piora da acidose metabólica e da perfusão tecidual dos órgãos do 

doador (VILIBOR, 2013; SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2012). 

A secreção de insulina também fica comprometida, podendo produzir hiperglicemia, 

cuja origem é multifatorial: iatrogênica (com a administração de drogas inotrópicas), liberação 

maciça de catecolaminas, corticoterapia e hipotermia. Aliado a isso, há aumento da resistência 

periférica à insulina. Ocorrem transtornos ácido-básicos, acidose metabólica, cetose, 

hiperosmolaridade, desidratação e diurese osmótica com grandes perdas de eletrólitos e água 

(VILIBOR, 2013; SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2012; AGNOLO et al., 2010). 
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3.2.5 Alterações Hepáticas e de Coagulação 

 

Na ME, ocorrem depleção dos estoques de glicogênio no fígado e redução da perfusão 

sinusoidal hepática. Devido à lesão do tecido cerebral, há liberação de tromboplastina tecidual e 

outros substratos ricos em plasminogênio. Esses fatores de coagulação juntamente com acidose e 

hipotermia favorecem o desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada (SANTOS; 

SILVA; FERREIRA, 2012). 

 

3.2.6 Alterações na Temperatura Corporal 

 

A regulação hipotalâmica da temperatura é perdida na ME devido à destruição dos 

centros termorreguladores do hipotálamo. A vasodilatação extrema, típica da síndrome, associada à 

inabilidade de tremer para produzir calor, da infusão de grandes volumes de fluidos não aquecidos e 

diminuição significativa do metabolismo celular resultam em diminuição de temperatura de forma 

muito rápida (VILIBOR, 2013).  

A hipotermia induz a diversos efeitos deletérios, como disfunção cardíaca e disritmias, 

com atraso de condução do nó sinusal, promovendo bradicardia progressiva e piora da contração 

miocárdica, prolongando a hipotensão e diminuindo o desempenho cardíaco (VILIBOR, 2013; 

SANTOS; SILVA; FERREIRA, 2012; AGNOLO et al., 2010). 

No eletrocardiograma, ocorre aparecimento de ondas T invertidas, prolongamento do 

intervalo QT e depressão do segmento ST. Abaixo dos 30º há o aparecimento da onda J de Osborn 

(deflexão bifásica após o QRS), atividade ectópica atrial e ventricular, fibrilação atrial e arritmias 

ventriculares. Em temperaturas inferiores a 28º, ocorre diminuição do limiar para fibrilação 

ventricular e entre 20° e 22º pode ocorrer assistolia (VILIBOR, 2013).  

A função renal se altera durante a hipotermia, e diminui a capacidade de manter 

gradientes de concentração adequados, reduzindo a reabsorção de substâncias osmoticamente 

ativas, implicando em uma diurese aumentada (VILIBOR, 2013). 

Ocorrem distúrbios de coagulação, eletrolíticos e atraso generalizado da atividade 

enzimática, hiperglicemia e cetose leve por bloqueio da liberação e da ação periférica da insulina. 

Em geral, todas essas alterações desaparecem com reaquecimento e manutenção da temperatura 

acima de 35 ºC (VILIBOR, 2013). 

O conhecimento e a identificação dessas alterações possibilitam à equipe de 

enfermagem saber como lidar com o Potencial Doador e prevenir tais consequências através da 

instituição de medidas terapêuticas adequadas para melhorar a manutenção dos órgãos e tecidos 

para transplante (GUETTI; MARQUES, 2008; FREIRE et al., 2012). 
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3.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS 
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Resumo 

Objetivo: informar sobre a atuação do enfermeiro nas organizações de procura de 

órgãos. Método: artigo de atualização, o qual apresenta aspectos sobre a atuação do 

enfermeiro nas organizações de procura de órgãos. Resultados: o processo de doação de 

órgãos/tecidos é complexo e requer envolvimento da equipe multiprofissional, onde o 

enfermeiro atua na identificação e notificação do potencial doador, abertura e 

conclusão do protocolo de morte encefálica, manutenção clínica, suporte familiar e 

comunicação terapêutica. Conclusão: É evidente a necessidade de enfermeiros 

capacitados que atuem no processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes, 

com vistas a proceder nas etapas do processo de forma adequada, facilitando o 

enfrentamento da família e reduzindo as filas de espera por órgãos e tecidos. 

Descritores: Obtenção de Tecidos e Órgãos; Transplante de Órgãos; Papel do 

Profissional de Enfermagem. 
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Abstract 

Objective: To report on the performance of nurses in organizations demand for organs.  

Method: update article, which presents aspects of the nurse's role in organizations 

demand for organs. Results: the process of donating organs / tissues is complex and 

requires the involvement of a multidisciplinary team, where the nurse works in the 

identification and notification of potential donor, opening and conclusion of the Protocol 

of brain death, clinical management, family support and therapeutic communication. 

Conclusion: Clearly the need for specialized nurses that work in the process of donating 

organs and tissues for transplantation, in order to proceed in the process steps 

appropriately, facilitating family coping and reducing waiting lists for organs and tissues. 

Descriptors: Tissue and Organ Procurement; Organ Transplantation; Nurse's Role 

 

Resumén  

Objetivo: informar sobre la actuación del enfermero en las organizaciones demanda de 

órganos. Método: actualización del artículo, que presenta aspectos de la función de la 

enfermera en las organizaciones de la demanda de órganos. Resultados: el proceso de la 

donación de órganos / tejidos es complejo y requiere la participación de un equipo 

multidisciplinario, donde la enfermera trabaja en la identificación y notificación de los 

donantes potenciales, la apertura y la conclusión del Protocolo de muerte cerebral, la 

gestión clínica, el apoyo familiar y la comunicación terapéutica. Conclusión: Es evidente 

la necesidad de especializados enfermeras que trabajan en el proceso de la donación de 

órganos y tejidos para trasplante, con el fin de llevar a cabo las etapas del proceso 

adecuadamente, facilitando la familia para hacer frente y reducir las listas de espera de 

órganos y tejidos. 

Descriptores: Obtención de Tejidos y Órganos; Trasplante de Órganos; Rol de la 

Enfermera. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente, o Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo, 

com financiamento de 95% dos procedimentos realizados através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), dos quais envolvem desde a realização de exames pré-operatórios tanto do 

doador quanto do receptor, internações, procedimentos cirúrgicos, medicamentos de 

alto custo, até o acompanhamento multiprofissional pós-alta hospitalar.1 

Portanto, esse incentivo do setor público através do Ministério da Saúde (MS) para 

o desenvolvimento do transplante, culminou, na última década, em aumento progressivo 

do número de transplantes. O Brasil passou de 4.092 transplantes de órgãos sólidos, 

como rins, coração, fígado e pulmão realizados em 2002 para 7.426, em 2012. No 

entanto, ainda há significativa mortalidade de pacientes em fila de espera, devido à 

desproporção entre a necessidade de órgãos e o número de transplantes efetivados.2 

Diversos fatores ocasionam essa diferença, dentre estes se destacam o nível 

educacional da população, padrões culturais, existência de programas de estímulo para 

a doação e transplante, legislação adequada e infraestrutura para o diagnóstico de 

Morte Encefálica (ME), manutenção do Potencial Doador (PD), captação e transplante.1 

Assim, com vistas a aumentar o número de doadores de órgãos e, 

consequentemente o de pacientes beneficiados pela terapia do transplante, o MS criou 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 estabelecido no Regulamento Técnico do Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT), as atividades relacionadas ao processo de doação de órgãos e 

tecidos, a manutenção de possível doador, a identificação e a busca de soluções para as 

fragilidades do processo, a construção de parcerias, o desenvolvimento de atividades de 

trabalho e a capacitação dos profissionais da saúde para realizarem a identificação e 

efetivação da doação de órgãos ou tecidos.3-4 
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Essa instituição deve contar, obrigatoriamente, com pelo menos um médico 

coordenador, além de 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 ME, triagem de doadores e entrevista com 

familiares de PD.1-5 

No tocante ao enfermeiro, esse profissional por ter sua formação generalista e 

reconhecidas habilidades para gerir recursos humanos e materiais, se inseriu e 

conquistou novos espaços para o desenvolvimento de suas atividades laborais. Pois, para 

atuar na doação e transplante de órgãos, o enfermeiro precisa ser capacitado, treinado 

e constantemente atualizado a fim de acompanhar a evolução tecnológica e científica. 

Além disso, faz-se necessário que esse profissional saiba lidar com parentes enlutados 

depois de uma morte súbita e, também, abordá-los sobre a doação de órgãos e tecidos. 

A partir dessas observações, indaga-se: Como os enfermeiros atuam nas 

organizações de procura de órgãos? 

Diante desse questionamento, objetiva-se informar sobre a atuação do enfermeiro 

nas organizações de procura de órgãos. 

 

Aspectos históricos e legais para a utilização de órgãos de doadores em Morte 

Encefálica 

Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca o conhecimento a respeito 

do seu próprio corpo e dos demais, o que se evidencia através do relato de teólogos, 

filósofos e cientistas que documentaram os cuidados, as experiências e as curiosidades 

do homem em relação às partes do corpo, órgãos e tecidos ao longo da história.  

Guerreiros de várias tribos tomavam o sangue e comiam os órgãos dos bravos inimigos 

para beneficiarem-se de seus atributos. Os séculos XV e XVI deixaram o testemunho de 
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inúmeras experiências mal sucedidas de transfusões de sangue e tentativas de 

transplante, que implantaram as bases para o avanço da ciência.6  

Barnard, em 1967, realizou o primeiro transplante cardíaco e Starzl, em 1963, o 

primeiro de fígado. Os primeiros experimentos sobre transplante de pulmão foram 

relatados por Carrel em 1907, mas o primeiro caso clínico foi descrito por Hardy e seus 

colaboradores em 1963. Kelly e seus colaboradores, em 1966, fizeram um transplante de 

rim e pâncreas em paciente portador de nefropatia diabética em fase terminal.6 

No Brasil o transplante de órgãos e tecidos, iniciou-se em 1964 na cidade do Rio 

de Janeiro e no ano seguinte 1965, na cidade de São Paulo, com a realização dos dois 

primeiros transplantes renais do país. O primeiro transplante cardíaco ocorreu também 

na cidade de São Paulo no ano de 1968, realizado por Euriclides de Jesus Zerbini.2,6  

Apesar do avanço das técnicas cirúrgicas, tais cirurgiões se deparavam com 

problemas relacionados à rejeição. Em 1978, a introdução da ciclosporina que é uma 

droga imunossupressora, utilizada para reduzir os riscos de rejeição, revolucionou os 

transplantes clínicos em todo o mundo. E na década de 80, as retiradas de múltiplos 

órgãos foram padronizadas, surgiram novos medicamentos imunossupressores e foi 

desenvolvida uma solução de criopreservação de órgãos que contribuíram para o sucesso 

dos transplantes em todo o mundo.6-8 

Desde a fase inicial até o momento, as atividades de transplante evoluíram 

consideravelmente nas técnicas, resultados, variedade de órgãos transplantados e 

número de procedimentos, porém esse tempo vem sendo permeada por questionamentos 

envolvendo, especialmente aspectos legais e éticos, principalmente por sofrerem 

influências culturais dos povos.4-5   

Quanto ao aspecto legal, o ato de doar órgãos e tecidos em vida, ou após a morte 

ultrapassa o limiar de uma simples ação benemérita, humanitária, pois o processo, da 

doação ao transplante, implica na observância de alguns direitos fundamentais  do 
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doador e do receptor, tais como o direito à vida, à integridade física, o direito ao 

próprio corpo, a liberdade de consciência e o poder de disposição do próprio corpo.8-9  

Os Direitos Fundamentais, ou Liberdades Públicas ou Direitos Humanos é definido 

como conjunto de direitos e garantias do ser humano institucionalizado, cuja finalidade 

principal é o respeito a sua dignidade, com proteção ao poder estatal e a garantia das 

condições mínimas de vida e desenvolvimento do ser humano, ou seja, visa garantir ao 

ser humano, o respeito à vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, para o pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. Esta proteção deve ser reconhecida pelos 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais de maneira positiva.5,9  

É imperioso reconhecer que o empenho dos pioneiros na realização dos 

transplantes contribuiu grandemente para o desenvolvimento de tecnologias na área de 

saúde, possibilitando o êxito crescente dos transplantes de órgãos e tecidos em todo o 

mundo. Graças a esses profissionais, o transplante passou de sonho à realidade, e vem se 

afirmando cada dia mais, enquanto valiosíssimo recurso para salvar e melhorar a vida 

das pessoas. 

Desse modo, será apresentado, a seguir, como foi idealizada a organização do 

serviço público de transplantes, sob a responsabilidade dos profissionais do Ministério da 

Saúde. 

 

O Sistema Nacional de Transplantes e as Organizações de Procura de Órgãos 

O processo de doação de órgãos no Brasil está organizado dentro da seguinte 

estrutura: Sistema Nacional de Transplante (SNT); Central Nacional de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNNCDO); Central de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO); Organização de Procura de Órgãos (OPO); 

Organização de Procura de Córneas (OPC) e Hospitais Notificadores.9 
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A política de transplantes de órgãos e tecidos no Brasil se respalda nas leis 

9.434/1997 e 10.211/2000 as quais determinam como diretrizes básicas: a gratuidade da 

doação, a beneficência em relação aos receptores e não maleficência em relação aos 

doadores vivos. Estabelecem ainda, garantias e direitos aos pacientes que necessitam de 

transplantes e regulam toda a rede assistencial através de autorizações de equipes e de 

funcionamento de instituições em nível nacional.  Dessa maneira, a política de 

transplante está em sintonia com as Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, que regem o 

funcionamento do SUS.2-5 

A Lei nº 8.489/1992 dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e 

partes de cadáver para finalidade terapêutica e científica e com o entendimento de que 

os órgãos captados representavam bens públicos, surgiu à necessidade de regulamentar 

a atividade, criando-se uma coordenação nacional para o sistema de transplantes e 

definindo-se critérios claros, tecnicamente corretos, justos e socialmente aceitáveis de 

destinação dos órgãos.5 

Assim, em 1997 à criação da chamada Lei dos Transplantes - Lei nº 9.434, de 4 de 

fevereiro de 1997 , cujo objetivo era dispor sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes 

do corpo humano para fins de transplante, e o Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997 

que a regulamentou e criou, no âmbito do Ministério da Saúde o Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT) tendo como atribuição desenvolver o processo de captação e 

distribuição de tecidos, órgãos e partes retiradas do corpo humano para finalidades 

terapêuticas e transplantes.2 

A implantação do SNT demandou grande esforço por sua complexidade e 

abrangência, incluindo, entre tantos outros procedimentos, a implementação de Listas 

Únicas de Receptores, criação das Centrais Estaduais de Transplantes, normatização das 

atividades dessas centrais, cadastramento e autorização de serviços e equipes 

especializadas, estabelecimento de critérios de financiamento, estimulação à realização 
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dos procedimentos e ainda adoção de medidas necessárias ao pleno funcionamento do 

Sistema.10 

Mesmo com o notório avanço tecnológico, organizacional e legal, ainda são 

evidentes os conflitos éticos que o tema dos transplantes desperta e que atingem a 

sociedade civil como um todo, permeando a classe de profissionais de saúde e o poder 

público.  

Os maiores questionamentos dizem respeito à origem dos tecidos e órgãos a serem 

transplantados, pois, dependendo de onde provém a doação o transplante sofre 

modificações na nomenclatura. Autotransplante quando o doador e o receptor é a 

mesma pessoa, alotransplante são aqueles entre pessoas diferentes podendo ser 

intervivos ou de doadores em morte encefálica, já o xenotransplante é realizado com 

órgãos de espécies diferentes, mas, ainda está em fase de estudos.6-7  

O xenotransplante é o transplante de órgãos, tecidos e células animais para 

humanos. São grandes os desafios tecnológicos que envolvem essa pesquisa, 

especialmente, em relação à resposta imunológica do receptor, à fisiologia do enxerto e 

à possibilidade de transmissão de zoonoses. Mas são as questões éticas que levantam as 

mais importantes polêmicas, discutindo a validade dos custos de desenvolvimento de 

novas drogas imunossupressoras e linhagens seguras de animais geneticamente 

modificados, a manipulação dos animais, os riscos psicológicos para o receptor e 

suscitando dúvidas em relação à herança genética e a saúde pública a médio e longo 

prazo.7,11  

Grande parte dos transplantes é proveniente de doadores vivos relacionados, ou 

seja, com consanguinidade direta com o receptor – pais, filhos, avós, primos de 1º grau, 

não só pelos vínculos de amor e solidariedade mais forte entre pessoas da família, mas, 

especialmente, pela maior possibilidade de compatibilidade com o receptor. As dúvidas 

éticas nesses casos residem no nível de autonomia e liberdade de que dispõe o possível 
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doador para decidir-se a favor do procedimento e em quanto a doação poderia implicar 

em riscos para a sua saúde.  Viria o doador de um rim a desenvolver doença renal no 

futuro?  Que complicações poderiam advir da própria cirurgia?7,9,11  

Quando se trata de doações entre pessoas não relacionadas, ou seja, sem nenhum 

grau de parentesco, a esses questionamentos somam-se dúvidas com respeito à 

comercialização dos órgãos e compensações financeiras pela doação ou outras 

possibilidades de recompensa, vedadas terminantemente, pela legislação brasileira.11 

Quando a origem dos órgãos e tecidos provém de doadores falecidos, o 

procedimento é respaldado pelo consentimento familiar, sem o qual, mesmo tendo 

havido a manifestação favorável do paciente em vida, a doação não poderá realizar-

se.12-3 

Em relação ao modo de obtenção dos órgãos e tecidos para doação, os 

procedimentos éticos apontam para a necessidade de investigação quanto a possíveis 

situações de comercialização e coação, constrangimento, fraude e assassinato.14  

Outro importante aspecto ético diz respeito a crenças e religiões, apesar de todas 

as denominações entenderem que o transplante é um ato de amor, justiça e caridade, 

que visa o bem e a vida. Apesar das religiões aceitarem e entenderem que o ato de doar 

deve ser voluntário, livre e desprendido de interesses financeiros ou de poder, há 

algumas divergências. No caso das testemunhas de Jeová, elas aprovam desde que não 

envolva transfusão de sangue e Budistas Tibetanos aprovam desde que os órgãos não 

sejam retirados imediatamente por acreditarem que a consciência tarda algumas horas 

para abandonar o corpo.4,8 

O enfermeiro deve demostrar apreço pela decisão do familiar independente de 

sua crença religiosa e de modo algum expressar sua opinião durante o diálogo com 

familiares e amigos do potencial doador. Com base nesse entendimento, será discorrido 

o funcionamento da OPO e as ações desenvolvidas pelo enfermeiro. 
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Inserção do enfermeiro nas Organizações de Procura de Órgãos 

As organizações de procura de órgãos (OPO) foram idealizadas e implantadas em 

alguns Estados brasileiros, onde o número de transplantes estava em patamares muito 

baixos em relação ao número de habitantes, visando melhorar a identificação de 

pacientes com critérios para abertura de protocolo de morte encefálica.15 

Enfermeiros e médicos treinados pelo SNT compõem a equipe das OPOs. Esses 

profissionais têm aparentemente as mesmas funções e cumprem escalas de plantão de 

doze horas, de forma que estejam sempre disponíveis para se deslocarem aos hospitais e 

acompanharem a realização do protocolo de morte encefálica.15 

Essa iniciativa do SNT deveu-se a carência de doadores de órgãos, que se 

caracteriza como obstáculo para a efetivação de um programa nacional de transplantes 

no Brasil. A falta de informações e recursos humanos e técnicos, aliados ao preconceito 

relacionado a questões culturais e religiosas tem gerado um desequilíbrio cada vez maior 

entre o número de órgãos, ossos e tecidos disponíveis para doação e a fila crescente de 

pacientes à espera de um transplante.5  

A escassez de órgãos deve-se a inúmeros fatores, como à complexidade do 

processo de doação, falhas na detecção e/ou notificação da morte encefálica, 

dificuldades na manutenção dos potenciais doadores de órgãos e falta de consentimento 

da família para a doação.12-4,16 

A ME pode ser claramente diagnosticada e documentada através do exame da 

circulação cerebral por técnicas extremamente seguras, conforme Resolução N.º 1.480 

de 1997 do CFM, que estabelece o protocolo desse evento.3 

Após o diagnóstico de ME, o paciente se torna um PD, por algum tempo, as 

condições de circulação sanguínea e de respiração devem ser mantidas por meios 
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artificiais até que seja viabilizada a autorização familiar para a remoção dos órgãos e 

tecidos para transplante.17 

Para cada órgão há critérios específicos para viabilidade, remoção, 

acondicionamento e efetivação do transplante em tempo hábil. Pois, os tempos de 

conservação fora do corpo sob refrigeração varia para cada órgão.5   

Após a ME, o coração continua batendo em função dos medicamentos, o pulmão 

funciona com a ajuda de aparelhos mecânicos e o corpo continua sendo alimentado por 

via endovenosa, por um processo de imitar a vida. Contudo, PDs não resistem muito mais 

do que 72 horas nessas condições, obrigando à ação rápida para aproveitamento dos 

órgãos, partes e tecidos de interesse.5,17 

As técnicas atuais permitem o transplante de córnea, rins, coração, pâncreas e 

ilhotas, fígado, intestino, pulmão, medula óssea, ossos, pele, válvulas cardíacas, 

tendões, veias e cartilagens, com excelentes prognósticos. Na última década, foram 

realizados transplantes multiviscerais e de tecidos alocompostos, como face, mãos e 

braços, evidenciando o progresso da tecnologia, no entanto, em nosso país esses 

procedimentos ainda aguardam regulamentação.18 

Potencialmente, qualquer pessoa documentada, maior de 21 anos, ou menor de 

idade devidamente autorizado pelo responsável, pode ser um doador. As exceções são 

para aqueles que são vítimas de doenças infecciosas incuráveis, câncer ou doenças cuja 

evolução tenha comprometido o estado do órgão de interesse.4 

Enfatiza-se que a doação de órgãos em vida ocorre apenas no caso de órgãos 

duplos, como os rins, por exemplo, ou parte do fígado, devido à capacidade de 

regeneração desse órgão num período de 60 a 90 dias, parte da medula óssea e do 

pulmão.4-5 

No entanto, o ideal seria que os órgãos utilizados para transplantes fossem 

provenientes de doadores em ME. Mas, ainda existem muitos entraves no processo de 
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doação, que dificultam a captação de órgãos e a realização de transplantes em nosso 

país, dentre eles merece destaque a recusa familiar. 

 

 Recusa familiar ao processo de doação de órgãos e tecidos para transplante 

O processo de doação de órgãos e tecidos obedece a uma sequência de eventos, 

que são: Identificação do possível doador; confirmação da ME; notificação a CNCDO; 

avaliação do potencial doador; entrevista familiar; informação do doador; seleção dos 

receptores; equipes de transplantes; extração dos órgãos; liberação do corpo para a 

família.18 

O processo é de extrema complexidade e inicia-se com a identificação do 

potencial doador (PD), nos hospitais, especialmente nas UTIs onde se contata a morte 

encefálica do paciente, o que gera notificação compulsória a CNCDO.16 

O próximo passo cabe à Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplante (CIHDOTT) que realiza a entrevista familiar e oferece a possibilidade 

de doação, em caso positivo, a obtenção formal do consentimento expresso para a 

doação.19  

A entrevista familiar é um momento extremamente delicado do processo de 

doação, exigindo do profissional sensibilidade, habilidade de comunicação, tranquilidade 

e empatia, além de conhecimento técnico sobre a ME e sobre todos os detalhes de cada 

caso em particular, devendo ser capaz de responder com segurança e pacientemente aos 

questionamentos da família, mostrando-se sempre receptivo e disponível a qualquer 

momento.20-1 

Assim a entrevista familiar se caracteriza como um divisor de águas a partir do 

qual, será interrompido o processo em caso de negativa familiar e entregue o corpo a 

família. Dai o papel importantíssimo dos profissionais da OPO, em especial do 

enfermeiro considerado mais experiente e preparado para esse momento. Mesmo, 
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quando a família se negar a doar, os profissionais devem, manter a mesma postura 

perante a família, acatando sua decisão, sem demonstrar sua frustração e tristeza.22-4 

Caso, a decisão da família seja pelo consentimento e assinatura do termo de 

doação, o enfermeiro da OPO, deve informar à CIHDOTT, que notifica a Central de 

Transplantes do Estado (CTE), sendo esta responsável por acessar o sistema 

informatizado e identificar os possíveis receptores.  Quando não há receptor compatível 

no Estado onde se encontra o doador, a Central Nacional de Transplantes (CNT), com 

sede em Brasília, disponibiliza o transporte gratuito de órgãos e tecidos para transplante 

até o receptor selecionado em outro Estado.25 

Surgindo a disponibilidade de órgãos e tecidos de doador cadáver, inicia-se a 

seleção do receptor. O sistema Nacional de Transplantes gerencia a fila única para cada 

órgão ou tecido dos transplantes realizado pelo SUS e estabelece critérios de justiça 

para distribuição dos órgãos entre os candidatos.25 

Esses critérios que norteiam a escolha podem estar relacionados ao tempo de 

inclusão em lista de espera, compatibilidade do sistema ABO, semelhanças físicas, como 

peso e estatura, compatibilidade entre tecidos, avaliada pela realização do Antígeno 

leucocitário Humano (HLA), e ainda, as urgências e emergências que colocam o receptor 

em prioridades zero em lista nacional. Existem ainda os critérios técnicos, geográficos e 

logísticos que estão relacionados aos recursos humanos, materiais e de transporte.2 

Os princípios que norteiam a escolha do receptor enfatizam os princípios de 

igualdade entre as pessoas, o que se evidencia na produção de listas de espera por data 

de inscrição e um registro único nacional. Utiliza-se também, critérios relativos às 

necessidades médicas dos pacientes e à probabilidade de sucesso do tratamento e de 

utilidade social, cujos critérios de escolha são o sexo, raça, idade, estilo de vida e 

estrutura social de apoio.2,4  
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As dificuldades em justificar, a seleção de um doador pelo critério de 

necessidades médicas dos pacientes tem suscitado o aparecimento de alguns recursos 

técnicos e legais específicos para esse fim. Esse é o caso da portaria do Ministério da 

Saúde nº 1.160 que estabeleceu o uso do Model for End Stage Liver Disease (MELD) e 

Pediatric End-Stage Liver Disease (PELD) para determinação de gravidade de estado 

clínico do paciente candidato a transplante de fígado de doador cadáver.1  

Dessa forma, as filas de espera por doadores de órgãos e tecidos para transplante 

retratam o crescimento constante da demanda sem que haja, em contrapartida, um 

aumento similar na captação de doadores.5  

A demora sem previsão e a incerteza do resultado, no atendimento exercem forte 

impacto no bem estar do paciente e sua família; nas probabilidades de cura, na natureza 

e extensão das sequelas que se traduzem em prejuízos econômicos para toda a 

sociedade.20  

Os maiores obstáculos no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante 

estão relacionados à falta de doadores, devido inicialmente a falhas ou retardo na 

abertura e fechamento de protocolos de morte encefálica. Dai a relevância da criação 

das OPOs, que vem contribuindo para o empenho na procura de doadores, realizada por 

profissionais de saúde preparados, apesar de ainda serem muito elevados os índices de 

negativa familiar em nosso país.26 

Dentre os fatores determinantes da recusa familiar, está primeiramente a relação 

das pessoas com o seu corpo, o que inclui o significado e a importância dada ao mesmo, 

na sua vida, simbolismos e representações que o indivíduo atribui ao corpo e seus 

órgãos, como lida com a liberdade de dispor do próprio corpo, como se sente diante da 

falta ou incapacidade de uma parte do seu corpo.8 

Seguido das crenças, mitos e superstições a respeito da morte, da vida depois da 

morte; da violação ou mutilação de cadáveres; medo e negação da morte, como também 
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da desconfiança e insegurança relativas a temas éticos e finalmente por 

desconhecimento das leis e do processo detalhadamente.8,11  

O processo de doação se torna extremamente estressante por se dar num 

momento doloroso e tenso de perda de um ente querido, atrelado à necessidade de 

avaliar e julgar as razões apresentadas por estranhos em favor da doação e, não raro 

enfrentar opiniões divergentes, pressões e coações dos demais familiares e amigos.20-1  

No entanto, pessoas altruístas e caridosas desejam ajudar outros e por isso 

tendem a aceitar a doação como uma dádiva de vida, uma oportunidade de fazer o bem, 

de salvar uma vida, uma linda forma de manter viva a memória do ente querido. No 

entanto, são grandes as barreiras para as famílias assimilarem que a ME é irreversível, 

devido à aparência do paciente estar apenas em um sono profundo.13,20 

Outro obstáculo é a falta de consenso entre os familiares, e em geral, quando isso 

ocorre, o parente que se recusa a doar acaba por prevalecer. Também há o temor de 

que a morte possa a ser apressada ou provocada nos hospitais, para benefício de alguém 

que necessita dos órgãos ou que os órgãos sejam desviados ou vendidos. Em geral, as 

famílias se valem de mais de uma justificativa para não autorizarem a doação.20,22  

A desinformação da sociedade se configura em um grande entrave ao processo de 

doação, pois, a falta de esclarecimento e de conhecimento, especialmente sobre a 

morte cerebral e sobre o benefício que a doação acarreta para as famílias do doador, 

para o beneficiário dos órgãos doados e suas famílias e para a sociedade em geral.27 

As campanhas de sensibilização, são realmente úteis no processo de facilitação do 

consentimento, o papel das comissões intra hospitalares de transplantes e dos 

enfermeiros das OPOs deve ser o de interagir com a família, angariando sua confiança, 

esclarecendo processos, oferecendo suporte, contribuindo para a aceitação da realidade 

e para minimização do sofrimento, o que eventualmente, poderá resultar no 

consentimento para doações de órgãos, partes e tecidos do ente querido falecido.22-4 
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A entrevista familiar é uma das etapas de maior complexidade no processo de 

doação de órgãos e tecidos para transplante, envolvendo aspectos éticos, legais e 

emocionais. A entrevista requer preparo por parte do profissional da captação, para 

elucidar dúvidas, compartilhar sentimentos e viabilizar o processo de doação. Já que, a 

entrevista familiar acontece há poucos minutos ou horas após a comunicação à família 

do diagnóstico de Morte Encefálica (ME) de seu parente, ou seja, em um momento de 

extremo pesar e sofrimento.8 

A legislação brasileira estabelece que, deve haver o consentimento familiar para 

efetivação das doações. Sendo então, a família o elemento central nesse processo e para 

que a esta possa tomar uma decisão sobre a doação dos órgãos e tecidos de forma 

coerente e autônoma, faz-se necessário o esclarecimento de todo o processo de doação 

e suas implicações.4,11 

Após a obtenção do consentimento familiar, o enfermeiro da OPO em colaboração 

com a equipe da comissão intra-hospitalar de captação deve fazer o acompanhamento 

dos procedimentos de retirada de órgãos e tecidos, checagem dos aspectos legais a 

serem cumpridos junto ao Instituto Médico Legal, cuidando para que o doador não seja 

esquecido em meio aos protocolos técnicos.28 

Apesar de tantos avanços em tecnologia, ainda há um despreparo dos profissionais 

de saúde de um modo geral, acredita-se que a inexistência dessa temática na maioria 

dos programas de ensino dos cursos da área de saúde possa estar contribuindo para tal. 

Para tentar minimizar o despreparo dos profissionais, as OPOs foram criadas e estão se 

mostrando eficientes na busca ativa diária em todos os hospitais públicos e privados.28 

Pois, a identificação de um possível doador, o diagnóstico precoce de morte 

encefálica e a notificação às centrais de transplante são fundamentais para o 

crescimento do número de captações de órgãos. No entanto, cabe salientar que o 

acolhimento dos familiares, o fortalecimento do vínculo de confiança, durante todo o 



44 
 

processo, e uma entrevista familiar bem dirigida é fundamental e irá contribuir para 

uma atitude positiva da família frente à doação.29 

É prioritário contar com equipes multiprofissionais treinadas, plenamente 

capacitadas a colaborar, em suas áreas específicas, no processo de doação de órgãos e 

no preparo do paciente para o transplante.29 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito de doar, se reveste de sentimentos nobres como o altruísmo, 

desprendimento, renuncia e amor incondicional ao próximo enquanto ensinamentos 

provenientes do nosso criador e fonte de energia vital.  

O processo de doação de órgãos e tecidos é complexo em sua essência e requer 

envolvimento de toda a equipe multiprofissional, onde o enfermeiro da OPO está 

inserido e tem uma atuação importante na identificação e notificação do potencial 

doador, abertura e conclusão do protocolo de ME, manutenção clínica do doador; 

suporte familiar por meio da interação, empatia e comunicação terapêutica.  

 Ao se refletir sobre a atuação do enfermeiro na OPO, busca-se envidar esforços 

com vistas à preservação da vida e da dignidade humana como fundamento ético que 

permeia todo o processo de doação de órgãos e tecidos. Já que, a decisão de doar ou 

não, é permeada por muitos sentimentos como a dor, angustia, medo, negação da morte 

e revolta da perda inesperada, situações em que as pessoas demonstram dificuldades em 

lidar com suas emoções.  

Todos os profissionais que atuam na área de doação e transplante de órgãos e 

tecidos, deve ter como finalidade principal o respeito à dor do outro e mesmo que não 

haja consentimento familiar esclarecer todo o processo com objetividade e clareza. 

Pois, o objetivo dos profissionais é acima de tudo, ressaltar os princípios da ética, 

legalidade e humanescência, não sobrepondo mais sofrimento aos familiares do doador. 
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Deve-se investir na formação de profissionais de saúde comprometidos com essa 

causa e também em educação da população, para que todas as etapas do processo de 

doação de órgãos e tecidos sejam difundidas, facilitando o enfrentamento e redução das 

filas de espera por órgãos e tecidos em nosso país. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 ETAPAS DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa é parte integrante de um projeto intitulado “Fatores determinantes da 

qualidade da assistência do processo de doação de órgãos sólidos para transplante no Estado do Rio 

Grande do Norte” e desenvolveu-se em duas etapas. 

A primeira etapa consistiu em verificar o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem sobre a Morte Encefálica e a manutenção do Potencial Doador de órgãos/tecidos para 

transplante. A segunda consistiu na descrição dos cuidados de enfermagem relacionados ao 

potencial doador de órgãos e tecidos para transplante. 

Nesse sentido, para melhor compreensão, as etapas serão descritas separadamente. 

 

4.2 PRIMEIRA ETAPA 

 

4.2.1 Tipo de estudo 

 

Estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido entre agosto 

e setembro de 2010, tendo como propósito verificar o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem sobre a morte encefálica e os cuidados na manutenção do potencial doador de 

órgãos/tecidos para transplante. 

A pesquisa descritiva objetiva primordialmente a descrição das características de uma 

determinada população ou fenômeno, ou ainda o estabelecimento de relação entre variáveis. 

Também busca registrar e analisar os elementos da pesquisa, correlacionando e consolidando os 

fenômenos para chegar ao resultado final de acordo com a natureza do objeto da pesquisa. (CÁS, 

2008; GIL, 2009). 

O enfoque quantitativo permite a coleta sistemática de informação numérica, mediante 

condições controladas, analisando as informações coletadas através de estudos estatísticos. Nesse 

estudo, o pesquisador se baseia por parâmetros mensuráveis, mostra em números as opiniões e 

informações referentes ao problema para serem classificadas e analisadas, buscando estabelecer a 

relação de causa e efeito entre as variáveis (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011) 
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4.2.2 Local do estudo 

 

Realizou-se o estudo nas unidades de emergência e terapia intensiva de hospital da rede 

pública de saúde, credenciado pelo Sistema Nacional de Transplante (SNT) para retirada de 

múltiplos órgãos.  

O SNT foi criado no âmbito do Ministério da Saúde (MS) por meio do Decreto n° 

2.268, de 30 de junho de 1997. Como parte integrante do SNT tem-se o MS, as Secretarias de Saúde 

dos Estados e do Distrito Federal ou órgãos equivalentes, as Secretarias de Saúde dos Municípios 

ou órgãos equivalentes, os estabelecimentos hospitalares autorizados e a rede de serviços auxiliares 

necessários à realização de transplantes. Apresenta como atribuição desenvolver o processo de 

distribuição de órgãos, tecidos e partes retiradas do corpo humano para fins terapêuticos e 

transplante (BRASIL, 1997). 

 

4.2.3 População e amostra 

 

Para a composição da amostra utilizou-se o processo de amostragem por acessibilidade. 

Elencaram-se os seguintes critérios de inclusão: 

1. Estar em exercício ativo nesse hospital no período do estudo; 

2. Trabalhar nas UTIs e setor de emergência. 

Quanto aos critérios de exclusão: 

1. Responder menos de 80% da parte III do instrumento de coleta de dados; 

2. Não desejar participar do estudo. 

Dos 120 profissionais de enfermagem que exerciam suas funções nos setores de 

emergência e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 60 concordaram em participar do estudo. Com 

a exclusão dos questionários respondidos de forma incompleta, fizeram parte do estudo 55 

profissionais, correspondendo a 45,8% do universo. 

 

4.2.4 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado por uma pesquisadora e três 

colaboradores, sendo todos membros do Grupo de Pesquisa Incubadora de Procedimentos de 

Enfermagem (GPIPE), de acordo com os fundamentos preconizados pela literatura científica sobre 

o assunto (ABTO, 2009; SILVA et al., 2009; PADILHA, 2010; GUETTI; MARQUES, 2008; 

LEMES; BASTOS, 2007; RECH; RODRIGUES, 2007; LAGO, 2007). 
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O instrumento (APÊNDICE A) foi submetido a um pré-teste no GPIPE da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), após um curso de extensão de oito horas, sobre o 

processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes. 

O questionário sofreu modificações quanto à sua redação, estrutura, conteúdo, 

sequência, categorização e codificação das informações para melhor aplicação e adequação aos 

propósitos do estudo. 

Após esse processo, o questionário ficou composto pelas seguintes partes: parte I 

contendo dados de identificação pessoal (idade, sexo, grau de instrução). Na parte II estão os dados 

de identificação profissional (formação profissional, tempo de serviço na enfermagem, setor de 

trabalho, instituição de formação profissional – pública ou privada, curso de aperfeiçoamento e /ou 

especialização). A parte III é formada por perguntas abertas relacionadas à assistência de 

enfermagem ao potencial doador em morte encefálica (Trabalha ou já trabalhou com este tipo de 

paciente? Sente-se preparado para assistir a estas vítimas? Onde adquiriu estas informações? Existe 

algum empecilho considerado importante que dificulte assistir a estes pacientes? Quais são e como 

tenta solucioná-los?) e 10 perguntas de múltipla escolha, algumas delas com mais de uma opção 

correta, relativas ao protocolo e fisiopatologia da morte encefálica e aos cuidados com a 

manutenção do potencial doador. 

 

4.2.5 Variáveis de interesse do estudo 

 

 Para caracterização dos profissionais de enfermagem, utilizaram-se as variáveis de 

caracterização sociodemográfica e profissional (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Variáveis de caracterização sociodemográficas e profissional dos profissionais de 

enfermagem, Natal/RN, 2014 

VARIÁVEIS ESCALAS/CRITÉRIOS 

Caracterização Sociodemográfica e Profissional 

Faixa etária 21-30 (0); 31-40 (1); 41-50 (2); Não informado (3)  

Sexo Masculino (0); Feminino (1)  

Escolaridade Ensino médio (0); Superior (1)  

Tempo de serviço em Enfermagem  <1 ano (0); 1-4 (1); 5-9 (2); 10-14 (3); 15-20 (4); >20 (5)  

Instituição de formação profissional  Pública (0); Privada (1)  

Curso de aperfeiçoamento e/ou 

especialização  

Sim (0); Não (1)  

Trabalha ou já trabalhou  Sim (0); Não (1)  

Se sente preparado  Sim (0); Não (1)  

Existem empecilhos  Sim (0); Não (1)  

Fonte: A autora (2014). 
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 As variáveis relacionadas ao conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a 

morte encefálica foram definidas de acordo com a Resolução n
o
 1480/1997 (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 1997), 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), Moraes e Massarollo (2007) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Variáveis relacionadas ao conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a morte 

encefálica, Natal/RN, 2014 

VARIÁVEIS ESCALAS/CRITÉRIOS 

Conhecimento dos profissionais sobre a ME 

Condições indispensáveis para abertura do 

protocolo de ME 

Temperatura superior a 36 °C, ausência de 

depressores do SNC nas últimas 48 horas (0); 

Causa da ME definida sem uso de sedação (1); 

Causa da ME conhecida, sódio sérico dentro dos 

parâmetros de normalidade (2); Potássio sérico 

normal e causa da morte não conhecida (3) 

Condições que inviabilizam a doação 

Infecção pelo vírus HTLV (0); Tuberculose 

pulmonar (1); Tumores primários do SNC (2); 

Encefalite hepática (3); Câncer do colo do útero 

(4); Câncer de pele não melanoma (5) 

Alterações fisiológicas associadas à ME 

Alteração da temperatura corporal (0); 

Instabilidade hemodinâmica (1); Hipoperfusão 

tecidual (2); Hipóxia cerebral (3); Distúrbio 

metabólico (4); Alteração da coagulação (5); 

Lesão cerebral (6); Lesão cerebral (7); 

Disfunção hipotalâmica (8); Distúrbios 

hormonais (9) 

Funções encefálicas ausentes 

Perda irreversível de toda a função cortical e do 

tronco cerebral (0); Desconhece (1); Perda 

irreversível de toda a função cortical cerebral 

(2); Variável conforme a lei (3) 

Fonte: A autora (2014). 

 

  As variáveis relacionadas ao conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a 

manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos para transplantes foram definidas de acordo 

com vários estudos, entre eles Guetti e Marques (2008), Moraes e Massarollo (2007), Westphal et 

al. (2010), Agnolo et al. (2010), Lemes e Bastos (2007) e Martini et al. (2008) (Quadro 03).  
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Quadro 3 – Variáveis relacionadas ao conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a 

manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos, Natal/RN, 2014 

VARIÁVEIS ESCALAS/CRITÉRIOS 

Conhecimento dos profissionais sobre a manutenção do PD  

Forma mais rápida, eficaz e econômica 

de aquecer o PD 

Soro aquecido (0); Manta térmica (1); Cobertores (2); 

Aquecimento do ar inspirado na ventilação mecânica 

(3)  

Manejo dos distúrbios hidroeletrolíticos 

Reposição de Na, K, Mg (0); Correção da acidose 

metabólica com reposição de bicarbonato (1); 

Reposição de água livre  e uso análogo do ADH (2); 

Uso de soluções hipertônicas (3)  

Proteção da córnea 

Deve ser protegida com gaze (0); Deve ser protegida 

com pomada (1); Deve ser fechado o olho com 

esparadrapo (2)  

PD pode ser reanimado Sim (0); Não (1)  

Condutas adotadas pelo médico após a 

conclusão do protocolo da ME 

Interromper as medidas de suporte caso a família 

recuse a doação a doação de órgãos (0); Emitir 

declaração de óbito somente se houver parada cardíaca 

(1); Emitir declaração de óbito no mesmo horário do 

exame confirmatório da ME (2)  

Fonte: A autora (2014). 

 

4.2.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada pela uma pesquisadora e três colaboradores. Os dados 

correspondentes às questões fechadas do questionário foram organizados em planilha eletrônica, 

sendo apresentados em forma de tabelas, com frequências absolutas e relativas. 

No que diz respeito às questões abertas, as mesmas foram submetidas à análise temática 

de conteúdos, que prevê a organização das informações por meio da pré-análise exploração do 

material, tratamento dos resultados e interpretação (CAVALCANTE; FARIAS; SANTOS, 2009). 

As categorias empíricas emergidas foram processadas eletronicamente e apresentadas em forma de 

tabelas. Para tanto, utilizou-se a estatística descritiva e o software Microsoft-Excel XP. 

 

4.3 SEGUNDA ETAPA 

 

4.3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo exploratório descritivo, longitudinal, com dados prospectivos e abordagem 

quantitativa de tratamento e análise dos dados. 
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Denomina-se estudo longitudinal a pesquisa que se destina a coletar dados durante um 

período de tempo prolongado. Este tipo de estudo é capaz de evidenciar as mudanças ao longo do 

tempo e a sequência temporal dos fenômenos, que é um critério fundamental para o estabelecimento 

da causalidade (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

 

4.3.2 Local do estudo 

 

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. 

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 Distribuição de Órgãos para Transplante (CNCDO) e 

Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Estado do Rio Grande do Norte. 

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 24 horas por dia, todos os dias 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.  
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4.3.3 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 

2005 74 

2006 82 
2007 100 
2008 73 

2009 78 

TOTAL 407 

  Fonte: Associação Brasileira de Transplante (2005-2009) 

 

A partir da seguinte fórmula, foi realizado o cálculo do tamanho da amostra para 

estimar a proporção (p): 

 

Onde:  

n = Tamanho da amostra 

Z = abscissa da normal padrão (para um intervalo de 95% confiança, usamos 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 
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N = 81  

d = 0,05 

  =  = 64,976  65 

 

Para a composição da amostra, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: 

1. Apresentar escore 3 na Escala de Coma de Glasgow, no período do estudo; 

2. Ter causa do coma definido; 

3. Possuir identificação pessoal; 

4. Possuir familiar que possa ser responsável pela autorização ou não à doação; 

5. O cônjuge ou parente até segundo grau consentir na participação, autorizada com a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE) – APÊNDICE B. 

Quanto aos critérios de exclusão, foram: 

1. Diagnóstico comprovado de doenças transmissíveis, neoplasias, uso de drogas 

injetáveis; 

2. Melhora do quadro clínico e neurológico. 

Com base nos critérios acima foram acompanhados no estudo 67 PDs e dois foram 

excluídos por apresentarem melhora do quadro clínico e neurológico antes da abertura do protocolo 

de ME. Nesse sentido, a amostra ficou constituída por 65 PDs. 

 

4.3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados (APÊNDICE C) foi desenvolvido pela pesquisadora e 

colaboradores, tomando como base os fundamentos preconizados pela literatura científica sobre o 

assunto, sendo as Diretrizes básicas para captação e retirada de múltiplos órgãos da Associação 

Brasileira de Transplante a principal (ABTO) (PEREIRA; FERNANDES; SOLER, 2009). 

Trata-se de um roteiro estruturado de observação não participante, tipo check list, que 

descreve as variáveis a serem pesquisadas à esquerda e as respostas de cada uma delas com 

“adequado” ou “inadequado” à direita. O roteiro foi submetido a um pré-teste no grupo de pesquisa 

Incubadora de Procedimentos de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), após um curso de extensão de oito horas, sobre o processo de doação de órgãos e tecidos 

para transplante. O roteiro sofreu pequenas modificações na sua redação, estruturação, conteúdo, 

sequência, categorização e codificação das informações, objetivando sua melhor aplicabilidade e 

adequação aos propósitos do estudo. 
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Após esse processo de testagem e adequação, o instrumento ficou constituído por duas 

etapas. A primeira foi composta pelas variáveis de caracterização sociodemográfica e de 

conhecimento do familiar sobre a vontade ou não do PD de ser doador. A segunda parte 

compreende as variáveis referentes aos cuidados desenvolvidos pelos profissionais de saúde 

relativos à manutenção e viabilidade dos órgãos do PD. 

 

4.3.5 Variáveis de interesse do estudo 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 138), uma variável pode ser considerada 

como “uma classificação ou medida, uma quantidade que varia, um conceito operacional, que 

contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e 

passível de mensuração”.  

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 de ser doador (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Variáveis de caracterização sociodemográfica do potencial doador de órgãos e tecidos para 

transplante, Natal/RN, 2014 

 

VARIÁVEIS ESCALAS/CRITÉRIOS 

Caracterização Sociodemográfica 

Faixa etária Até 45 anos (0); acima de 45 (1) 

Sexo Masculino (0); Feminino (1) 

Escolaridade 
Não alfabetizado / alfabetizado / ensino Fundamental (0); médio/superior 
(1)  

Raça Branco (0); Negro (1); Pardo (2) 

Religião Católico (0); Evangélico (1); Agnóstico (2); Não informado (3) 

Estado civil Solteiro/viúvo/divorciado (0); Casado/união estável (1)  

Atividade profissional Presente (0); Ausente (1) 

Renda Até 3 salários (0); Acima de 3 salários (1) 

Procedência Metropolitana (0); Não metropolitana (1) 

Doador em vida  Sim (0); Não (1); Ignorado (2) 

Fonte: A autora (2014). 

 

Enfatiza-se que a região metropolitana de Natal, 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. 
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As variáveis relacionadas à manutenção do PD estão descritas no Quadro 5, e foram 

definidas de acordo com as Diretrizes básicas para captação e retirada de múltiplos órgãos e tecidos 

da ABTO (PEREIRA; FERNANDES; SOLLER, 2009), entre outros autores como Guetti e 

Marques (2008), Moraes e Massarollo (2007), Pereira (2004), Ratz (2006) e Rech e Rodrigues Filho 

(2007). 

 

Quadro 5 – Variáveis relacionadas aos cuidados de enfermagem do potencial doador de órgãos e 

tecidos para transplante, Natal/RN, 2014 

 

Mantém acesso venoso 
central 

Infusão de grandes volumes de líquidos e para as medidas da 
Pressão Venosa central (PVC). 

Mantém monitorização 

contínua 

Manter Pressão Arterial Média (PAM) em torno de 70 mmHg; 

Frequência Cardíaca (FC) em torno de 60-120 bpm; Pressão arterial 

central em torno de 8-12 mmHg; Pressão de oclusão da artéria 

pulmonar em torno de 6-10 mmHg; Fração de ejeção >45%; 
Saturação de oxigênio >95%. 

Realiza balanço hídrico 
Manter para evitar perdas excessivas de líquidos, débitos negativos, 

diurese em excesso e desidratação. 

Mantém sonda 
nasogástrica 

Descompressão gástrica; Prevenção de broncoaspiração; Nutrição 
para órgãos específicos. 

Mantém sonda vesical de 
demora 

Controle do débito urinário e densidade urinária. 

Mantém temperatura 
corporal acima de 35º 

Temperatura acima de 35° (idealmente entre 36° a 37,5°) com 

infusão de fluídos aquecidos; Uso de manta térmica; Uso de 

cobertores; Focos de luz no tórax ou abdome; Aquecimento do ar 

inspirado na ventilação mecânica. 

Realiza higiene corporal Realiza higiene corporal diariamente. 

Aspira as secreções 

respiratórias 
Viabilizar a respiração artificial; Melhor oxigenação tecidual. 

Fonte: A autora (2014). 

 

4.3.6 Procedimento 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.  
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Por se tratar de pesquisa em que a coleta de dados se processava nas 24 horas, 

ininterruptamente, fez-se necessária 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 os cuidados realizados nos potenciais doadores de órgãos e tecidos para 

transplantes. 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 pesquisadora. Concluída essa etapa, a equipe iniciou a coleta dos dados.  

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 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 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, 

elaborou-se a listagem de verificação para registrar os dados observados. 

 

4.3.7 Tratamento estatístico 

 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônico por meio de 

digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel. Em seguida, foram exportados para o SPSS 

versão 20.0, onde realizou-se a análise descritiva das observações, de frequências absolutas e 

relativas, de forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada e inteligível dos dados.  

Após esse processo, foram codificados, tabulados e apresentados na forma de tabelas e 

quadros. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo está de acordo com a Resolução 196/96, revisada pela 466/12 (BRASIL, 

1996; BRASIL, 2012), que envolve projetos de pesquisa com seres humanos, devendo ser 
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apreciados em seus aspectos éticos por Comissões de Ética em Pesquisa (CEP). Nesse sentido, 

foram encaminhados ofícios para as coordenações da CNCDO/RN e OPO, bem como para as 

diretorias dos hospitais. 

O projeto foi submetido ao CEP do HUOL, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, obtendo-se Parecer favorável sob o nº 414/10 e CAAE 007.0.294.000-10 (ANEXO A). 

Para a obtenção dos dados, 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. Foram esclarecidos sobre a participação voluntária, bem como a saída da 

pesquisa conforme pedido do familiar do participante. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão deste estudo estão apresentados em forma de artigo científico 

a ser submetido (artigo 1) e publicado (artigo 2) em periódicos qualificados (Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Síntese dos dois artigos que compõem os resultados e discussão por título, objetivo, 

periódico e qualis. Natal/RN, 2014 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO 
PERIÓDICO/QUALIS 

EM ENFERMAGEM 

1 

Morte encefálica e 

cuidados na manutenção 

do potencial doador de 

órgãos e tecidos para 

transplante 

Verificar o conhecimento 

dos profissionais de 

enfermagem sobre a 

morte encefálica e a 

manutenção do potencial 

doador. 

Revista Eletrônica de 

Enfermagem/B1 

(publicado) 

2 

Cuidados de enfermagem 

relacionados ao potencial 

doador de órgãos e tecidos 

em morte encefálica 

Descrever os cuidados de 

enfermagem relacionados 

ao potencial doador de 
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5.2 ARTIGO 2  

CUIDADOS DE ENFERMAGEM RELACIONADOS AO POTENCIAL DOADOR DE 

ÓRGÃOS E TECIDOS EM MORTE ENCEFÁLICA 

 

NURSING CARE RELATED TO THE POTENTIAL DONOR ORGAN AND TISSUE IN 

BRAIN DEATH 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS COM LO POTENTIAL DONANTE DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS EM MUERTE CEREBRAL 

 

Quinídia Lúcia Duarte de Almeida Quithé de Vasconcelos
1
 

Izaura Luzia Silvério Freire
2
 

Gilson de Vasconcelos Torres
3
  

 

RESUMO 

Objetivou-se neste estudo descrever os cuidados de enfermagem relacionados ao potencial doador 

de órgãos e tecidos em morte encefálica. Trata-se de um estudo exploratório descritivo, prospectivo 

e quantitativo, realizado em seis hospitais de Natal, no Rio Grande do Norte, entre agosto de 2010 e 

fevereiro de 2011. A população constou de 65 potenciais doadores. Após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa pelo CAAE (0007.0.294.000-10), os dados foram coletados, tabulados, 

analisados e apresentados em forma de tabelas. Dos cuidados de enfermagem, 98,4% 

permaneceram com a sonda vesical de demora, 98,4% realizavam a higiene corporal, 98,4% 
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permaneceram com a monitorização contínua e 93,9% realizavam aspiração de secreções. Os 

cuidados de enfermagem ao PD possibilita à equipe de saúde direcionar o cuidado de manutenção 

ao PD segundo as suas necessidades e, dessa forma, manter o órgão/tecido viável para transplante, 

contribuindo para o aumento no número de doações.  

Palavras-chave Enfermagem; Transplante de Órgãos; Morte Encefálica . 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to describe the nursing care related to the potential donor of organs 

and tissues in brain death. This is an exploratory, descriptive, prospective, quantitative study, 

conducted in six hospitals in Natal in Rio Grande do Norte, between August 2010 to February 2011 

The population consisted of 65 potenciais doadores. After approval by the Ethics and Research 

Committee CAAE (0007.0.294.000-10), the data were collected, tabulated, analyzed and presented 

in tables. Nursing care, 98.4% remained with indwelling catheters, 98.4% had a body care, 98.4% 

remained with continuous monitoring and 93.9% had aspiration of secretions. Nursing care to PD 

enables the health care team to direct the maintenance PD according to their needs and thus keep 

the organ / tissue viable for transplantation, contributing to the increase in the number of donations. 

Keywords: Nursing; Organ Transplantation; Brain Death. 

 
 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue describir los cuidados de enfermería relacionados con el potencial 

donante de órganos y tejidos en la muerte cerebral. Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo, 

prospectivo, cuantitativo, realizado en seis hospitales de Natal en Rio Grande do Norte, entre agosto 

2010 hasta febrero 2011 La población estuvo conformada por 65 potencial donante. Después de la 

aprobación por el Comité de Ética e Investigación CAAE (0007.0.294.000-10), se recogieron los 

datos, tabulados, analizados y presentados en tablas. Cuidados de enfermería, 98,4% se mantuvo 

con catéteres permanentes, 98.4% tenían un cuidado del cuerpo, el 98,4% se mantuvo con un 

seguimiento continuo y 93.9% tienen la aspiración de secreciones. Cuidados de enfermería a PD 
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permite al equipo de atención médica para dirigir el PD de mantenimiento de acuerdo a sus 

necesidades y por lo tanto mantener el órgano / tejido viable para el trasplante, lo que contribuye al 

aumento en el número de donaciones. 

Palabras clave: Enfermería; Transplante de Órganos; Muerte Encefálica. 

 

INTRODUÇÃO 

A Morte Encefálica (ME) é o processo final de progressão da isquemia cerebral que 

modifica de forma impactante a fisiologia e a bioquímica de todos os sistemas orgânicos. 

Caracteriza-se como um estado inflamatório que afeta diretamente as funções dos órgãos e tecidos 

potencialmente disponíveis para transplante
1
. 

No ano de 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM), através da Resolução nº 1.480/97, 

definiu a ME como “a parada total e irreversível das funções encefálicas, de causa conhecida e 

constatada de modo indiscutível”, constituindo morte para efeitos clínico, legal e/ou social
2
. 

No Brasil, os critérios diagnósticos da ME são baseados na constatação clínica do coma 

aperceptivo e ausência de reflexos supraespinais, sendo excluídos casos de hipotermia, hepatite, 

neoplasia, utilização de drogas depressoras do sistema nervoso central, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) ou inclusão em algum grupo de risco, alterações metabólicas e 

hidroeletrolíticas
1,3

.  

Durante o processo de ME ocorre uma série de alterações fisiológicas que contribuem para a  

instabilidade do Potencial Doador (PD), como a perda do equilíbrio hemodinâmico e da pressão 

arterial, balanço hidroeletrolítico, perda da respiração espontânea, perda do controle da temperatura 

e alterações do equilíbrio hormonal
4,5

. 

Um PD em boas condições fisiológicas pode beneficiar ate dez pacientes, por intermédio de 

transplante de diversos órgãos e tecidos. O cuidado ao paciente em ME, em sua maioria, ainda 

possui características do modelo biomédico, por influência do paradigma cartesiano, que o visualiza 

como um paciente sem perspectiva de vida e sem necessidade de cuidados intensivos e específicos
1
. 
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Torna-se fundamental fornecer adequadamente ao PD de órgãos e tecidos uma assistência 

integral em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o mesmo empenho e dedicação que 

qualquer outro paciente, a fim de manter as funções fisiológicas estáveis para viabilizar a doação de 

órgãos e tecidos
1
. Para tanto, o enfermeiro apresenta-se como uma figura essencial no processo de 

doação de órgãos e tecidos, umas vez que é o profissional que desenvolve atividades de avaliação, 

diagnóstico de enfermagem, identificação dos resultados, planejamento dos cuidados e 

implementação das intervenções
6,7

. 

Referente à assistência de enfermagem, esta deve atender às necessidades fisiológicas 

básicas do PD, através de cuidados gerais e específicos. Manter a cabeceira da cama do paciente 

elevada a 30º ou 45º; aspiração de secreções pulmonares; monitorização contínua da pressão 

arterial, frequência cardíaca, temperatura e oximetria de pulso; comunicar ao laboratório sobre a 

coleta de material para exames laboratoriais, incluindo hemograma, ureia, creatinina, sódio, 

potássio, cloro, magnésio, cálcio, fósforo, troponina, gasometria arterial e provas de coagulação. A 

tipagem sanguínea deve ser feita imediatamente; e providenciar radiografia de tórax e 

eletrocardiograma
8-10

. 

Dos cuidados de enfermagem, os mais relevantes são: providenciar um acesso venoso 

central para infusão de drogas e líquidos, além da mensuração da pressão venosa central (PVC); 

realizar a sondagem gástrica para descompressão do estômago ou alimentação; manter as dietas por 

via enteral. Existem evidências de que oferecer nutrientes a órgãos específicos pode melhorar a 

função dos enxertos nos receptores, tendo maior relevância quando se trata de fígado e intestino. 

Deve-se realizar a sondagem vesical de demora (SVD) para o controle do débito e da densidade 

urinária e higiene corporal
8-10

. 

Nesse sentido, a equipe de enfermagem, sob a coordenação do enfermeiro, deve ter base de 

conhecimentos que facilite fornecer uma assistência de alto nível tanto para os PDs, quanto para os 

doadores, receptores e seus familiares. Deve possuir a capacidade de perceber alterações, 

variedades de questões e informações definidas e específicas, com o intuito de saber trabalhar com 



77 
 

os desafios de atuar com tecnologias complexas e de cuidar de pacientes cada vez mais 

comprometidos
7,11,12

. 

O interesse em descrever os cuidados de enfermagem relacionados ao PD de órgãos e 

tecidos em ME surgiu através da conscientização sobre a importância de tais procedimentos para os 

melhores resultados diante de um transplante, considerando que esse tratamento constitui a única 

forma de sobrevivência para muitos pacientes que aguardam pela oportunidade de extinguir sua(s) 

limitação(ões) orgânica(s) através de uma doação. 

Considerando a relevância do tema apresentado, este estudo tem por objetivo descrever os 

cuidados de enfermagem relacionados ao potencial doador de órgãos e tecidos em morte encefálica.  

 

MÉTODO 

Estudo exploratório descritivo, longitudinal com dados prospectivos e abordagem 

quantitativa, realizado em seis unidades hospitalares de Natal/RN, credenciadas pelo Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT) para retirada e transplante de órgãos e tecidos, bem como na 

Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos para Transplante (CNCDO) e Organização de 

Procura de Órgãos (OPO) do referido estado, no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011. 

 A amostra constou de 65 PDs que atenderam aos seguintes critérios de elegibilidade: 

apresentar escore 3 na Escala de Coma de Glasgow no período do estudo; ter causa do coma 

definido; possuir identificação pessoal; possuir familiar que possa ser responsável pela autorização 

ou não da doação; o cônjuge ou parente até segundo grau consentir na participação, autorizada com 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como critérios de exclusão, 

foram definidos: diagnóstico médico comprovado de doenças transmissíveis, neoplasias, uso de 

drogas injetáveis; melhora do quadro clínico e neurológico. 

 Para o procedimento de coleta dos dados, utilizou-se um roteiro estruturado de observação 

não participante, tipo check list, elaborado pelos próprios pesquisadores. O instrumento foi 

composto por duas partes divididas da seguinte forma: a parte I contém os dados de identificação do 
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paciente (faixa etária, sexo, escolaridade, estado civil, atividade profissional e procedência) e de 

hospitalização (caráter da instituição, diagnóstico médico, tempo de identificação do PD de órgãos e 

efetividade da doação) e a parte II, os dados referentes aos cuidados gerais de manutenção do PD. 

Após a aprovação do protocolo do registro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte CAAE n° 0007.0.294.000-10, os dados foram coletados pelos 

autores do referido estudo, exportados para o programa Microsoft Office Excel 2007, tabulados, 

analisados pela estatística descritiva do software SPSS 20.0 e apresentados em forma de tabelas. 

 

RESULTADOS  

Para melhor compreensão do estudo, os resultados serão apresentados em três etapas: perfil 

sociodemográfico dos PDs em ME, perfil de hospitalização dos PDs em ME e cuidados de 

enfermagem  relacionados ao PD de órgãos e tecidos em ME. 

 

Perfil sociodemográfico dos Potenciais Doadores em Morte Encefálica  

 Da população total, os potenciais doadores exerciam uma atividade profissional (76,9%), 

com nível de escolaridade não alfabetizados/ensino fundamental (53,8%), tinham até 45 anos 

(52,3%), eram do sexo masculino (50,8%) e predominantemente solteiros (46,2). 

 

Perfil de hospitalização dos Potenciais Doadores em Morte Encefálica 

 Quanto ao perfil de hospitalização, estavam internados em hospital público (86,2%), com 

média de tempo de identificação do PD de até 3 dias (84,6%), a maioria dos PDs foi de não 

doadores (72,3%) e com diagnóstico médico predominante por Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) (50,8%), conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Perfil de hospitalização dos PDs em ME. Natal/RN, 2014 

 

Perfil de hospitalização 

UTI Emergência Total 

n % n % n % 

Hospital 

Público 35 53,8 21 32,3 56 86,2 

Privado 9 13,8 0 0,0 9 13,8 

Diagnóstico Médico 

AVE 21 32,3 12 18,5 33 50,8 

TCE 21 27,7 8 12,3 29 44,6 

Enc. Anóxica 2 3,1 0 0,0 2 3,1 

Tumor Cerebral 0 0,0 1 1,5 1 1,5 

Tempo de 

identificação de PD 

Até 3 dias 35 53,8 20 30,8 55 84,6 

De 4 a 7 dias 5 7,7 1 1,5 6 9,2 

< de 7 dias 4 6,2 0 0,0 4 6,2 

Efetividade da 

doação 

Não doador 31 47,7 16 24,6 47 72,3 

Doador 13 20,0 5 7,7 18 27,7 

*Fonte: própria da pesquisa. 

 

Cuidados de enfermagem relacionados ao Potencial Doador de órgãos e tecidos em Morte 

Encefálica 

Observou-se que os cuidados com a monitorização contínua, sondagem vesical de demora e 

higiene corporal foram mantidas nos PDs internados em ambos os setores (UTI e Emergência), com 

98,4% cada. Foram mantidos a realização de aspiração do TOT e VAS (93,9%), a cabeceira elevada 

(86,2%), sonda nasogástrica (81,5%) e balanço hídrico (70,8%). Referente aos cuidados de 

enfermagem que não foram mantidos nos PDs, destacam-se a mudança de decúbito (80,0%) e a 

realização de higiene oral três vezes ao dia (78,5%), conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Cuidados de enfermagem relacionados ao PD em ME. Natal/RN, 2014 

Cuidados de enfermagem 

UTI Emergência Total 

n % n % n % 

Mantém monitorização contínua 45 100,0 19 95,0 64 98,4 

Mantém SVD 45 100,0 19 95,0 64 98,4 

Realiza higiene corporal 45 100,0 19 95,0 64 98,4 

Aspira secreções do TOT e VAS 43 95,6 18 90,0 61 93,9 

Cabeceira elevada 43 95,6 13 65,0 56 86,2 

Mantém SNG 38 84,4 15 75,0 53 81,5 

Realiza BH 45 100,0 1 5,0 46 70,8 

Mantém temperatura acima de 35º 26 57,8 7 35,0 33 50,8 

Mantém AVC 24 53,3 6 30,0 30 46,2 

Realiza higiene oral 3 x ao dia 14 31,1 0 0,0 14 21,5 

Mudança de decúbito 13 28,9 0 0,0 13 20,0 

*Fonte: própria da pesquisa. 

 

DISCUSSÃO 

Sobre a idade dos pesquisados, os resultados encontrados no presente estudo se assemelham 

a uma pesquisa realizada no Estado do Sergipe sobre o perfil dos PDs, onde 94,5% dos casos 

encontravam-se com idade de até 60 anos, prevalecendo a faixa etária de 21 a 40 anos, enfocando o 

predomínio de adultos jovens em idade ativa
13-15

. 

 Com relação ao sexo, houve o predomínio da população masculina. Essa característica é 

evidenciada pela prevalência dos homens em acidentes violentos graves (arma de fogo ou arma 

branca), e, ainda, por ser o sexo mais predominante em acidentes de trânsito
14-17

. 
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Quanto ao nível de escolaridade, os nãos alfabetizados/ensino fundamental foram 

prevalentes. Esses resultados corroboram com estudos realizados no Rio Grande do Norte, onde a 

baixa escolaridade é predominante
14-18

. 

 Em relação ao estado civil, os solteiros apresentaram maior frequência entre os PDs de 

ambos os sexos, indicando uma similaridade com um estudo realizado no Estado de São Paulo 

sobre o perfil dos doadores efetivos de múltiplos órgãos e tecidos, onde 48,1% de sua amostra era 

constituída por esse estado civil
14,15

. 

 No que concerne à profissão dos pesquisados, a maioria tinha algum tipo de ocupação. 

Resultados apoiados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmam que, de 

acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), a porcentagem de brasileiros desocupados 

diminuiu 1,1 pontos percentuais entre os anos de 2010 e 2011, demonstrando que o número de 

desempregados, no Brasil, está em regressão
18

.
 

Tratando-se do perfil de hospitalização, observou-se que os PDs, em sua maioria, 

encontravam-se internados em instituições de caráter público. Isso é determinante porque 80,0% da 

população do Brasil são dependentes dos serviços públicos. Além disso, é em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) que predominam pacientes em estado crítico
 14

. 

Sobre os achados relacionados ao diagnóstico médico dos PDs que mostram o AVE como a 

principal causa de ME, isso diverge de alguns estudos realizados no Brasil, onde o TCE se destaca 

como causa de ME predominante
13-15

. Concordando com os resultados deste estudo, pesquisas 

realizadas nos últimos anos mostram as doenças circulatórias como o principal grupo de causas de 

mortes no território brasileiro, seguidas, no caso do sexo masculino, pelos acidentes e violências 

(causas externas) e as neoplasias
18

.
 

 Com relação ao tempo de identificação do PD, estudos revelam que médicos e enfermeiros 

responsáveis pela identificação e manutenção do PD desconhecem os critérios clínicos de ME, bem 

como os aspectos éticos e legislativos concernentes ao processo de doação de órgãos. Essa ausência 
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de conhecimento torna, portanto, o tempo de identificação do PD superior ao necessário, 

dificultando a notificação do doador aos coordenadores intra-hospitalares de transplantes
19

. 

Segundo a efetividade da doação, verifica-se que o maior percentual foi de não doadores. 

Esses dados estão de acordo com uma pesquisa sobre a efetividade da OPO realizada no interior de 

São Paulo, onde 37,0% dos PDs avaliados tornaram-se doadores com órgãos transplantados. Porém, 

em Sergipe, foi observado, através de outra pesquisa, que em um hospital de urgência foram 

detectados apenas 7,0% dos PDs que se tornaram doadores com órgãos transplantados
14,17

. 

 Por causar múltiplos efeitos deletérios ao organismo, que resultam em instabilidade 

cardiovascular, alterações metabólicas e hipoperfusão tecidual, é fundamental que a enfermagem 

possua um amplo conhecimento dessas possíveis complicações, a fim de permitir o reconhecimento 

precoce e consequente manuseio para a preservação do PD em ME
10,12

.
 

 
Devido à hipotensão, ocasionada pelo choque neurogênico, hipovolemia e falência 

endócrina, faz-se necessária a reposição volêmica por intermédio de uma veia calibrosa periférica, a 

fim de manter um balanço hídrico (BH) sempre positivo e uma pressão arterial média (PAM) em 

torno de 80 mmHg. Entretanto, todo PD deve ter pelo um acesso venoso central (AVC) para a 

infusão de fármacos e grandes quantidades de líquidos, além da mensuração da Pressão Venosa 

Central
10,20-22

. 

O objetivo do AVC é restaurar a euvolemia, uma vez que a hipervolemia causa danos e 

prejuízos, quando se considera a captação de pulmão. Volumes médios, em torno de quatros litros 

de cristaloides, podem ser necessários na reposição volêmica. Soluções de Ringer com lactato são 

consideradas boas opções, em virtude de serem levemente hipotônicas
10,20-22

. 

 Para se manter o padrão hemodinâmico adequado, deve ser mantido, no PD em ME, um 

AVC durante todo o tratamento terapêutico. Em nossos estudos, observa-se que a maioria dos 

pacientes não mantiveram esse procedimento durante toda a permanência em rede hospitalar, 

divergindo de os autores estudados
10,20

. 
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Além do AVC, o paciente necessita de uma monitorização hemodinâmica contínua, com o  

intuito de manter a frequência cardíaca (FC) em torno de 60 a 120 batimentos por minuto (bpm), 

uma pressão arterial média (PAM) em torno de 70 mmHg, uma pressão sistólica (PS) maior ou 

igual a 100 mmHg e uma saturação de oxigênio (Sat O2) maior do que 95%. Considerando nosso 

estudo, a maioria dos pesquisados manteve uma monitorização cardíaca, o que converge com a 

literatura científica que trata desta temática
8,10,21,23

.
 

O controle do BH deve ser realizado diariamente, a fim de evitar perdas excessivas de 

líquidos, débitos negativos, diurese em excesso e desidratação. Os achados na literatura apontam 

que a maioria dos pesquisados permanece com o controle do BH, com o objetivo de mantê-lo 

sempre positivo, o que corrobora com os nossos resultados, onde a maioria permaneceu com BH 

positivo
10,20,23

. 

Em se tratando da sonda nasogástrica (SNG), para esse procedimento é necessário que, 

inicialmente, se realize a descompressão gástrica com vistas a prevenir a broncoaspiração e após a 

alimentação enteral, que tem a finalidade de fornecer os nutrientes para órgãos específicos. Os 

nossos resultados corroboram com os resultados de alguns autores, onde a maioria dos pesquisados 

permaneceu com a SNG durante o tratamento
8,10,24

. 

Outro cuidado de manutenção necessário é a sondagem vesical de demora (SVD), que deve 

permanecer durante toda a terapia, a fim de manter o controle do débito urinário e da densidade 

urinária. Através do controle do débito e da densidade urinária pode-se detectar a presença do 

diabetes insipidus, que é quando a diurese for superior a 300 ml/hora ou 4 ml/kg/hora (em adulto e 

criança) e a densidade urinária for menor que 1.005 e a.  Quando o débito urinário for inferior a 1 

mL/Kg/hora, o PD pode estar apresentando hipovolemia, insuficiência cardíaca, hipotensão, 

vasoconstricção excessiva e hipercalcemia. Estudos mostram que o uso da SVD é predominante nos 

PDs, o que corrobora com nossos achados, onde quase a totalidade da população manteve a 

SVD
4,8,10,23

.
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A regulação hipotalâmica da temperatura é perdida com a ME. A vasodilatação extrema 

típica da síndrome, associada à inabilidade de tremer para produzir calor, resulta em diminuição de 

temperatura de forma muito rápida. A hipotermia induz a diversos efeitos deletérios, como 

disfunção cardíaca, disritmias, coagulopatia e diurese induzida pelo frio. Os cuidados referentes à 

hipotermia consistem em manter a temperatura do doador acima de 35 ºC, através do uso de 

cobertores, manta térmica e infusão de líquidos aquecidos. Na prática, a manutenção da temperatura 

é predominante, tanto em nosso estudo, quanto nos estudos pesquisados
4,8,10,11,23,24

. 

Salienta-se, ainda, que pacientes com ME podem apresentar infecções respiratórias 

secundárias à broncoaspiração ou relacionadas com 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, SNG e 

cateter de monitorização invasiva pode favorecer a entrada de micro-organismos e sepse no doador. 

Nesse âmbito, deve ser mantido um rigoroso controle da assepsia através da higiene corporal, com o 

intuito de evitar processos infecciosos, o que corrobora com o presente estudo, onde foi realizada a 

higiene corporal diária na maioria dos PDs
8,10,25

. 

Em decorrência do edema pulmonar neurogênico, do trauma pulmonar, de infecção e 

atelectasias, faz-se necessária a manutenção da ventilação artificial. Sempre que necessário, é 

fundamental realizar a aspiração de secreções traqueais, a fim de viabilizar a respiração artificial 

com maior eficácia e eficiência, tendo, por consequência, uma melhor oxigenação tecidual do 

paciente, o que converge com os nossos achados, onde os PDs em ME do nosso estudo, na maior 

parte, realizavam a aspiração de secreções TOT e VAS
24,25

.
 

A úlcera por pressão (UP) é uma das complicações ocasionadas pelo prolongado tempo de 

imobilização no leito. Seu surgimento é um reflexo da falha da equipe de saúde que presta 

assistência ao paciente e pode gerar novos agravos, prorrogar o tempo de internação, bem como 

aumentar os gastos com as despesas hospitalares. A realização da mudança de decúbito em PDs é 

uma forma de prevenir o surgimento de UP. Em nosso estudo, observou-se que, em grande parte 
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dos PDs, a mudança de decúbito não foi realizada, denotando uma falha na assistência do 

enfermeiro
24,26,27

. 

A higiene corporal nos PDs deste estudo foi mantida em grande parte dos pesquisados, 

porém observou-se que a higiene oral,a ser realizada três vezes ao dia, não foi feita na maioria dos 

PDs. Sabe-se que a manutenção da higiene corporal e oral deve ser realizada diariamente a fim de 

manter a aparência do paciente, diminuir a impressão de descuido e principalmente de prevenir 

possíveis infecções
3
. 

Outro cuidado de enfermagem extremamente simples, e que foi mantido em grande parte 

dos pesquisados, foi a cabeceira da cama elevada a 30°. Esse procedimento é considerado relevante 

em unidades de terapia intensiva, principalmente em pacientes intubados, uma vez que esse cuidado 

de enfermagem reduz o índice de pneumonia aspirativa
26,28

. 

 

CONCLUSÃO  

Com os resultados obtidos neste estudo, pode-se identificar que a maioria dos cuidados de 

enfermagem relacionados à manutenção do PD foi mantida durante todo o tratamento terapêutico, 

principalmente em se tratando da SVD, da higiene corporal e com relação à aspiração de secreções 

do TOT e VAS. Porém, a permanência do AVC na maioria dos PDs não foi observada, denotando 

uma falha por parte da equipe de enfermagem. 

Nesse sentido, a Enfermagem possui um papel fundamental e de responsabilidade no que 

concerne aos cuidados gerais de manutenção do paciente em ME. Faz-se necessário, portanto, que o 

enfermeiro e a equipe multiprofissional identifiquem as alterações fisiopatológicas, para , 

posteriormente, instituir medidas e intervenções terapêuticas adequadas para uma melhor 

assistência de enfermagem voltada para o PD em ME, a fim de contribuir e melhorar o cenário de 

transplantes no Brasil e reduzir o número de pessoas em fila de espera para transplante. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Quanto aos PDs participantes do estudo, observou-se que, em percentual considerável, 

eram sexo masculino, tinham até 45 anos, com nível de escolaridade não alfabetizados/ensino 

fundamental, e exerciam uma atividade profissional. 

Quanto ao perfil de hospitalização dos PDs, grande parte estava internada em hospital 

público, com média de tempo de identificação do PD de até 3 dias, a maioria dos PDs foi de não 

doadores e com diagnóstico médico predominante por Acidente Vascular Encefálico. 

Referente aos cuidados de enfermagem nos PDs, foram mantidos predominantemente os 

cuidados relacionados à sonda vesical de demora, higiene corporal, monitorização contínua e 

aspiração de secreções do TOT e VAS. 

No tocante aos profissionais de enfermagem, a maioria era de técnicos em enfermagem 

(74,5%), 78,2% informaram já ter trabalhado com PDs e 50,9% afirmaram estarem preparados para 

cuidar desses pacientes. Das condições indispensáveis para a abertura do protocolo de ME, 49,1% 

afirmaram erroneamente a temperatura superior a 36 ºC. No manejo dos distúrbios 

hidroeletrolíticos, 50,9% optaram incorretamente sobre a reposição de sódio, potássio e magnésio. 

Nos cuidados com córneas, 58,2% optaram erradamente sobre a proteção com gaze e 52,7% 

afirmaram corretamente que o PD pode ser reanimado. 

Diante dos resultados obtidos, identifica-se que, na maioria, os cuidados de enfermagem 

relacionados à manutenção do PD de órgãos e tecidos foram realizados e mantidos durante o 

tratamento terapêutico. Porém, a permanência do AVC, em sua maioria, não foi observada, 

denotando não só uma falha da equipe de enfermagem, mas também da equipe de saúde responsável 

pelo processo de doação de órgãos e tecidos. 

Por ter um papel fundamental na manutenção do paciente em ME, observou-se, neste 

estudo, que o conhecimento prático e científico atual do enfermeiro sobre os cuidados de 

manutenção ao PD é insuficiente e superficial, necessitando de atualização, educação permanente e 

educação continuada, tendo em vista o conhecimento deficiente observado nesta pesquisa. 

Enfatiza-se, portanto, a necessidade de educação permanente e aperfeiçoamento 

científico sobre a fisiopatologia da ME, bem como quanto aos cuidados intensivos ao PD, a fim de 

aumentar o número de PDs com órgãos e tecidos viáveis para doação, reduzir o número de 

pacientes inscritos na lista de espera para transplante, além de estresse profissional, e da redução do 

sofrimento familiar e do aumento dos benefícios para a população. 

No que diz respeito às dificuldades deste estudo, aponta-se para a recusa dos 

profissionais de enfermagem em participar voluntariamente da pesquisa. Mesmo sendo esclarecidos 

os objetivos da pesquisa, bem como os benefícios para a enfermagem, população e comunidade 
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científica, apenas a metade (60) do total de profissionais (120) concordou em participar do estudo. 

Outra dificuldade do estudo foi a insuficiência de dados obtidos dos PDs referentes às variáveis de 

manutenção do potencial doador. 

Fundamentados na análise e discussão dos dados, espera-se que o estudo desperte a 

atenção e o interesse dos profissionais de enfermagem em aprimorar seus conhecimentos, bem 

como a assistência fornecida ao potencial doador de órgãos e tecidos para transplante. 
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APÊNDICE A – Formulário para entrevista com profissional de enfermagem 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

A. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

A1 Sexo             1. (   ) masculino      2. (   ) feminino 

A2 Nível de escolaridade 1. (   ) Ensino Médio  2. (   ) Ensino Superior 

A3 Idade ______________________ 

B. IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

B1  Formação Profissional 1. (   ) Enfermeiro  2. (   ) Técnico em Enfermagem 

B2 Tempo de Serviço                 

1. (   ) < 1 ano    2. (   ) 1-4 anos 3. (   ) 5-9 anos  5. (   ) 15-20 anos  4. (   ) 10-14 anos  6. (   ) > 20 anos 

B3 Unidade de Trabalho     1. (   ) UTI ___________________  2. (   ) Setor de Emergência _____________________________ 

B4 Instituição de formação (na área de enfermagem) 

1. (   ) Pública     2. (   ) Privada   

B5 Curso de aperfeiçoamento e/ou pós-graduação  

1. (   ) Sim      2. (   ) Não 

B6 Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual a área? ___________________________________________________________________ 

C. CUIDADOS COM O POTENCIAL DOADOR 

C1 Trabalha ou já trabalhou com potenciais doadores de órgãos?  

1. (   ) Sim   2. (   ) Não 

C2 Você se sente preparado(a) para assistir a estes pacientes?  

1. (   ) Sim   2. (   ) Não 

C3 

  

Se a resposta anterior for positiva, onde adquiriu estas informações?  

1. (  ) Em cursos específicos   2. (  ) Em palestras    3. (  ) No curso de graduação  

4. (  ) Outros. Especificar ______________________________________________________________ 

C4 Existe algum empecilho considerado importante que dificulte a assistência a estes pacientes?  

1. (  ) Sim     2. (  ) Não  
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C5 Caso a resposta anterior seja positiva, quais são eles?    

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

C6  Como tenta solucioná-los? 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

D DADOS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA ESPECÍFICA DE ENFERMAGEM AO PD  

Para garantir uma assistência de qualidade a um potencial doador (PD) se faz necessária uma abordagem que se inicia com o reconhecimento e 

posterior confirmação da morte encefálica (ME). Após a confirmação, existem várias ações no manuseio das complicações advindas da ME para 

que os órgãos possam ser retirados e transplantados nas melhores condições funcionais possíveis. 

D1 São condições indispensáveis para a abertura do protocolo de morte encefálica: 

1 (   ) Temperatura superior a 36 °C, ausência de depressores do SNC nas últimas 48 horas. 

2 (   ) Causa de morte conhecida, sódio sérico dentro dos parâmetros de normalidade. 

3 (   ) Potássio sérico normal e causa de morte não conhecida. 

4 (   ) Causa de morte definida, sem uso de sedação. 

D2 O que inviabiliza provisoriamente a abertura do protocolo de morte encefálica? 

1 (   ) Coma hiperosmolar 

2 (   ) Temperatura corpórea de 35° 

3 (   ) Hipoglicemia 

4 (   ) Uso recente de barbitúricos 

7 (   ) Hipotensão arterial 

severa 

5 (   ) Uso de vasopressina 

6 (   ) Uso de corticoide 

8  (   ) Encefalopatia hepática 

9  (   ) Encefalopatia urêmica  

10 (   ) CO2 abaixo de 25 cm H2O 

D3 Qual a forma mais rápida, eficaz e econômica de aquecer o potencial doador de órgãos? 

1 (   ) Manta térmica 

2 (   ) Aquecimento do ar inspirado na ventilação mecânica                   

3 (   ) Cobertores 

4 (   ) Soro aquecido 

D4 Quais dos itens abaixo representam anormalidades decorrentes da fisiopatologia da morte encefálica em um potencial doador? 
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1 (   ) Lesão cerebral                                             4 (   ) Disfunção hipotalâmica                 7 (   ) Hipóxia cerebral 

2 (   ) Distúrbios hormonais                                  5 (   ) Hipoperfusão tecidual                    8 (   ) Distúrbio metabólico 

3 (   ) Alteração da temperatura corporal              6 (   ) Instabilidade hemodinâmica          9 (   ) Alteração da coagulação 

D5 No manejo dos distúrbios hidro-eletrolíticos do potencial doador de órgãos, quais destas intervenções é a mais importante: 

1 (   ) Reposição de água livre e uso de análogo do ADH 

2 (   ) Reposição de sódio, potássio e magnésio 

3 (   ) Correção da acidose metabólica com reposição de bicarbonato 

4 (   ) Uso de soluções hipertônicas 

D6 Em relação à proteção da córnea para doação, é correto afirmar: 

1 (   ) Deve ser protegida com gaze.  

2 (   ) Deve ser protegida com pomada. 

3 (   ) Deve ser fechado o olho com esparadrapo.   

D7 Durante o período de manutenção do potencial doador são realizados vários testes e exames. Diante de quais resultados o paciente seria 

descartado como potencial doador? 

1 (   ) Câncer de colo de útero in situ                           4 (   ) Infecção pelo vírus HTLV 

2 (   ) Câncer de pele não melanoma                              5 (   ) Tuberculose pulmonar 

3 (   ) Tumores primários do sistema nervoso central     6 (   ) Encefalite herpética 

D8  Que funções cerebrais devem estar ausentes no potencial doador após ser declarada a morte encefálica? 

1 (   ) Perda irreversível de toda a função cortical cerebral 

2 (   ) Perda irreversível de toda a função cortical e de tronco cerebral 

3 (   ) Variável conforme a lei 

4 (   ) Desconhece 

D9 Caso o potencial doador apresente uma parada cardíaca, ele deve ser reanimado? 

1 (   ) Não 

2 (   ) Sim 

Justifique:_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

____ 

D1

0 

Quais condutas devem ser adotadas pelo médico após a conclusão do protocolo de morte encefálica? 

1 (   ) Emitir declaração de óbito somente se houver parada cardíaca. 

2 (   ) Emitir declaração de óbito no mesmo horário do exame confirmatório da morte encefálica. 

3 (   ) Interromper as medidas de suporte (ventilação mecânica, dieta, medicações) caso a família recuse a doação dos órgãos. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

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 determinantes da qualidade do processo de doação de órgãos 

sólidos para transplantes no Estado do Rio Grande do Norte”, que tem como objetivo avaliar a 

qualidade do processo de doação de órgãos sólidos para transplantes no Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Este projeto justifica-se por trazer benefícios para a população, já que, a partir da 

identificação dos fatores determinantes na qualidade do processo de doação de órgãos sólidos 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 esperado.   

O instrumento será aplicado fazendo observações não participantes durante a assistência 

prestada ao potencial doador de órgãos sólidos para transplante, logo após o diagnóstico médico 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 venha 

a ser comprovado. 

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.  

mailto:pgenf@pgen.ufrn.br
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Ressaltamos 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 a 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 garantidos o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecimento 

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: 513.267.284-15, residente à Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, Natal/RN, CEP: 

59086-260, Tel: (84) 32084308 / 99873769, Email: gildonvtorres@hotmail.com, discuti as questões 

acima apresentadas com o participante no estudo. 

 

____________________________________ Natal, ____ de ______de 2010 

Prof. Dr. Gilson Vasconcelos Torres 
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APÊNDICE C – Instrumento de coleta de dados  

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 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA  

A1.1 Idade ____________                     A 1.2 Sexo: 1. Masc. (    )  2. Fem. (    ) 

A1.3 Escolaridade  

1. (   ) não alfabetizado 

2. (   ) fundamental incomp. 

3. (   ) fundamental comp. 

4. (   ) médio incomp.        

5. (   ) médio comp.     

6. (   ) superior incomp. 

6. (   ) superior comp. 

A1.4 Raça 

1. (   ) Branco    2. (   ) Negro    3. (   ) Pardo    4. (   ) Outro. Especificar _________________________ 

A1.5 Religião 

1. (   ) Católico   2. (   ) Protestante  3. (   ) Umbandista   4. (   ) Pentecostal 5.   (  ) Agnóstico  6. (  ) Outra.  

Especificar: __________________________ 

A1.6 Estado Civil  

1. ( ) Solteiro 2. (  ) Casado 3. (  ) Divorciado 4. (  ) Viúvo 5. (  ) Outro. Especificar ___________________ 

A1.7 Profissão _____________________________________________________ 

A1.8 Nível de renda: 

1. (    ) 1-3 SM   2. (    ) 3-6 SM  3. (    ) 6-12 SM   4. (    ) > 12 SM 

A1.9 Cidade de Procedência 

1. (   ) Natal    2. (    ) Interior 

2. Especificar _________________________________________ 

A1.10 Doador em vida 

1. (    ) Sim    2. (    ) Não    3. (    ) Ignorado 

B MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR 

B1 Cuidados Gerais  

B1.1 (    ) Mantêm o PD em UTI.  

B1.2 (    ) Mantêm acesso venoso central (AVC). 

 B1.2.1 (    ) Instalam PVC. 

 B1.2.2 (    ) Mantêm PVC de 6-10 mmHg. Valor da PVC:_______ 

B1.3 (    ) Mantêm monitoração contínua. 

 B1.3.1 (    ) Mantêm FC em torno de 60-120 bpm. 

 B1.3.2 (    ) Mantêm PAM em torno de 70 mmHg. 

 B1.3.3 (    ) Mantêm pressão sistólica maior ou igual a 100 mmHg. 

 B1.3.4 (    ) Mantêm saturação de oxigênio acima de 95%. 

B1.4 Sonda Nasogástrica 

 B1.4.1 (    ) Mantêm dieta enteral. 

B1.5 Sonda Vesical de Demora 

 (    ) Realizam controle da diurese nas 24 horas. 

B1.6 (    ) Realizam balanço hídrico nas 24 horas. 

 B1.6.1 (    ) Mantêm balanço hídrico sempre positivo. 

B1.7 (    ) Realizam controle de temperatura corporal. 

 B1.7.1 (    ) Mantêm a temperatura acima de 35º.  

 B1.7.2 (    ) Uso de colchão térmico ou manta térmica 
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 B.7.3 (    ) Administram fluidos EV aquecidos ao redor de 37º-38º. 

 B.7.4 (    ) Uso de cobertores 

 B.7.5 (    ) Mantêm o ar inspirado no VM aquecido. Temp:_______________ 

 B.7.6 (  ) Utilizam focos de luz direcionados para a região do tórax e do abdome. 

B1.8 (    ) Suspendem medicamentos para tratamento da diminuição da PIC. 

 B1.8.1 (    ) Suspendem analgésicos. 

 B1.8.2 (    ) Suspendem antitérmicos. 

 B1.8.3 (    ) Suspendem anticonvulsivantes. 

 B1.8.4 (    ) Suspendem diuréticos osmóticos. 

B1.8 (    ) Realizam higiene corporal. 

B2 Função Cardiovascular 

B2.1 (    ) Corrigem a hipertensão com nitroprussiato de Na. 

B2.2 (    ) Corrigem a hipotensão com dopamina (5 amp. de 10 ml em 200 ml de SG a 5 %) em BI. 

B2.3 (    ) Corrigem a hipotensão com noradrenalina (4 amp. de 4 ml em 200 ml de SG a 5 %) em BI. 

B3 Função respiratória 

B3.1 (    ) Mantêm a umidificação do VM. 

B3.2 (   ) Mantêm os parâmetros do VM: volume corrente entre 8 a 12 ml/kg de peso. 

B3.3 (    ) Mantêm FiO2 inferior a 50%. 

B3.4 (    ) Utilizam PEEP até 5 cm H2O. 

B3.5 (    ) Realizam aspiração de secreções pulmonares. 

B3.6 (    ) Realizam gasometria arterial com intervalo de 4 a 12 horas. 

B3.7 Corrigem alterações respiratórias, mantendo:   

(    ) PO2 > 80 mmHg   

B3.8 (    ) Saturação O2 > 95%   

B3.9 (    ) PCO2 > 30-35mmHg 

B3.10 (    ) Mantêm pH entre 7,35 a 7,45. 

B3.11 (    ) Corrigem acidose com infusão de NaHCO3. 

B4 Função endócrino-metabólica 

B4.1 Realizam glicemia capilar de hora em hora.  

Se não, em quanto tempo? ___________________________ 

B4.2 Realizam glicemia sérica com intervalo de 4 a 12 horas. 

B4.3 Realizam controle do diabetes insipidus (polaciúria > 4 ml/Kg/h). 

B4.4 Para controle do diabetes insipidus, administram:  

1. (    ) vasopressina 

Diluição_____________________________________________ 

B4.5 1. (    ) DDAVP 

Diluição_____________________________________________ 

B4.6 (    ) Mantêm níveis glicêmicos entre 100 a 200 mg/dl. 

B4.7 (    ) Instituem o tratamento do diabetes insipidus com insulina regular. 

B4.8 (    ) Realizam controle de Na com intervalo de 4 a 12 horas.  

B4.9 (    ) Corrigem a hipernatremia grave com SF a 0,45%. 

B4.10 (    ) Infundem água livre por SNG ou solução de NaCl a 0,45% para corrigir a hipernatremia (Na > 160 

mmol/L). 

B4.11 (    ) Realizam controle de K com intervalo de 4 a 12 horas.   

B4.12 Administram reposição hormonal  

(    ) T3 – 4 mg seguidos de infusão de 3 mg/h 

(    ) T4- 10 mg seguidos de solução de 200 mg de T4 diluídos em 500 ml de glicose 5% - 4 a 12 mg/min. 

B4.13 Corrigem alterações metabólicas 

(    ) pH 7,40-7,45       

B4.14 (    ) Na > 145 mEq/L       

B4.15 (    ) Ca < 3,5         
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B4.16 (    ) Mg > 1,5         

B4.17 (    ) Glicemia 120-140 mg/dl 

B5 Equilíbrio dos eletrólitos  

 B5.1 Mantêm sódio entre 130 a 150 mEq/dL. 

 B5.2 Mantêm potássio entre 3,5 a 5,5 mEq/dL. 

B6 Função hepática 

 B6.1.1 Mantêm sódio até 160 mEq/dL. 

 B6.1.2 Mantêm dieta enteral. 

B7 Função hematológica 

 B7.1 Mantêm hemoglobina entre 7 a 10%. 

 B7.2 Mantêm hemoglobina acima de 30%. 

 B7.3 (    ) Corrigem anemia Ht < 30%, Hb < 10 (administram conc. Hemácias). 

B8 Preservação de córneas 

B8.1 Mantêm os olhos fechados com  

1. (    ) gaze umedecida  2. (    ) Tiras de esparadrapos 

B8.2 (    ) Mantêm as córneas protegidas com colírio. 

B8.3 (    ) Realizam troca de gaze umedecida dos olhos a cada 2 horas. 

B9 Controle de infecções 

B9.1 (    ) Mantêm cabeceira elevada a 30º. 

B9.2 (    ) Realizam mudança de decúbito. 

B9.3 (    ) Administram ATB de largo espectro ou mantêm ATB já em uso. 

B9.4 (    ) Realizam radiografia de tórax. 

B9.5 (    ) Realizam urocultura. 

B.9.6 (    ) Realizam hemocultura. 

B9.7 (    ) Realizam cultura de secreção traqueal. 
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ANEXO A – Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes  

 


