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RESUMO 
 
 

O processo  de doação de órgãos e tecidos se divide em várias etapas que são: 

detecção e identificação  do possível doador; avaliação e manutenção do potencial 

doador; diagnóstico de morte encefálica, realizada por profissional qualificado e 

posteriormente a documentação  que comprove que houve  morte encefálica, em 

seguida a entrevista e quando há o consentimento familiar ocorre a remoção e 

distribuição de órgãos e tecidos, e por último  acompanhamento dos resultados se 

houve ou não uma boa adequação e aceitação do receptor. A pesquisa tem como 

objetivo mostrar a importância da atuação do profissional enfermeiro no processo de 

doação de órgãos e tecidos para transplante. Trata-se de uma pesquisa exploratória 

descritiva em meio à pesquisa de campo numa abordagem qualitativa. Os dados 

foram coletados no período de setembro à outubro de 2017, através da entrevista 

(questionário), tendo como questão norteadora: Como é a Atuação do Enfermeiro no 

Processo de Doação de Órgãos e Tecidos? Participaram do estudo sete enfermeiros 

atuantes na Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 

transplante em dois hospitais públicos de média e alta complexidade, referência em 

traumatologia, localizado no município de Ananindeua e Belém do Pará. Os 

resultados encontrados permitiram a compreensão sobre como ocorre a atuação do 

enfermeiro durante todo o processo de doação de órgãos e tecidos e sobre a 

realidade que esse profissional enfrenta no seu dia a dia, realizando suas funções 

como integrante da CIHDOTT quanto suas atribuições, anseios e dificuldades. Foi 

ressaltado a importância da enfermagem, como sendo grande colaboradora e 

fundamental no processo da doação. 

 

 

 

Descritores: Enfermeiro, Transplante, Doação de Órgãos e Tecidos. 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The process of donating organs and tissues is divided into several steps: detection 

and identification of the possible donor; evaluation and maintenance of the potential 

donor; diagnosis of brain death, performed by a qualified professional and 

subsequently the documentation proving that there was brain death, then the 

interview and when there is the family consent occurs the removal and distribution of 

organs and tissues, and finally monitoring the results whether or not there was good 

suitability and acceptability of the receiver. The aim of the research is to show the 

importance of the professional nurse's role in the donation process of organs and 

tissues for transplantation. This is an exploratory descriptive research in the midst of 

field research in a qualitative approach. The data were collected from September to 

October 2017, through the interview (questionnaire), with the guiding question: How 

is the Nurse's Performance in the Organ and Tissue Donation Process? Seven 

nurses working in the Intra-Hospital Organ and Tissue Donation Commission for 

transplantation in two medium and high complexity public hospitals, a reference in 

traumatology, located in the city of Ananindeua and Belém do Pará, Brazil. about 

how the nurse performs during the whole process of donating organs and tissues and 

about the reality that this professional faces in his daily life, performing his duties as a 

member of CIHDOTT as to its attributions, yearnings and difficulties. The importance 

of nursing was emphasized as being a great collaborator and fundamental in the 

donation process. 

 

 

 

Descriptors:Nurse, Transplant, Donation of Organs and Tissues. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Problematização e Objeto de Estudo 
 

A doação de órgãos é um método que tem a finalidade de auxiliar pacientes 

que perderam por algum motivo parcialmente ou totalmente à funcionalidade de 

algum órgão ou tecido, sendo necessária a realização de um transplante(PESSOA; 

ROZA; SCHIRMER,2013). 

No Brasil essa prática só passou a ser considerada legal a partir da edição da 

lei 4.280 de 6 de novembro de 1963 e após alguns anos, precisando haver 

alterações  foi regulamentada em 1968 na legislação a lei 5.749, após algumas 

décadas essa lei sofreu algumas mudanças, sendo promulgada em 1997 a lei 9.434, 

que com a 10.211/01 e a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

1.480/97, estabelecem as diretrizes para a política nacional de doação e transplante 

de órgãos e tecidos tornando-se adequada até os dias atuais. (CICOLO; ROZA; 

SCHIRMER, 2010). 

 Inicialmente o possível doador deveria registrar sua vontade através do 

documento do registro geral ou carteira de habilitação chamada doação presumida, 

de acordo com a versão original da lei 9.434, dessa forma contribuía de forma 

negativa, pois, dificultava o processo de doação, havendo a necessidade de 

mudanças que foram feitas através da autorização da doação em que, a pessoa que 

tem o desejo de ser um doador de órgãos e tecidos expressa sua vontade para 

algum familiar e quando houver a possibilidade da doação os familiares serão 

responsáveis pela permissão deste processo (CICOLO; ROZA; SCHIRMER, 2010). 

Para Cicolo; Rosa; Schirmer(2010) esse processo  divide-se em várias etapas 

que são: detecção e identificação  do possível doador; avaliação e manutenção do 

potencial doador; diagnóstico de morte encefálica, realizada por profissional 

qualificado e posteriormente a documentação  que comprove que houve  morte 

encefálica, em seguida depois da entrevista quando há o consentimento familiar 

para que haja a remoção e distribuição de órgãos e tecidos, e por último  

acompanhamento de resultados se houve ou não uma boa adequação e aceitação 

do receptor. O profissional enfermeiro está envolvido em várias etapas desse 

processo. 
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Ainda segundo os mesmos autores de acordo com a Resolução COFEN 

(Conselho Federal de Enfermagem 292/2004),algumas responsabilidades dos 

enfermeiros são: Realizar a notificação ás Centrais de Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO) da existência de potenciais doadores, entrevistar o responsável 

legal do doador, fornecer informações, esclarecer dúvidas sobre o processo e aplicar 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao receptorque é a atividade 

privativa do enfermeiro.  

Podemos observar que é um processo complexo que acarreta muitas 

responsabilidades ao profissional enfermeiro que atua nessa área, pois o mesmo 

através de sua assistência está presente desde o início desse processo quando o 

mesmo detecta um potencial doador e realiza a entrevista com o familiar 

representante legal, esse momento é delicado devido ao luto dessa família que 

perdeu um ente querido. 

De acordo com Pessoa; Roza; Schirmer(2013)os profissionais que atuam 

nessa área têm grandes dificuldades, pois há uma grande necessidade de cursos, 

de capacitações, discussões de casos, troca de experiências entre os profissionais 

que formam a equipe multidisciplinar, com uma educação permanente para 

diminuição de erros, possibilitando maior confiança e qualidade no serviço prestado 

pelo profissional. 

Vimos que o enfermeiro está envolvido no processo do início ao fim, dentre as 

etapas destaca-se a entrevista familiar em que a enfermagem acolhe a família e tira 

dúvidas, é um momento de grande fragilidade que necessita de atenção e 

compreensão, pois é a hora de decisão  se será feita ou não a doação, uma 

abordagem feita de maneira inadequada pode ser mal interpretada e evoluir para 

uma não aceitação do processo de doação contribuindo para a perda de um doador 

e prejudicando o salvamento de várias pessoas que podiam ser beneficiadas. Fica a 

inquietação de como está sendo preparado o profissional enfermeiro para atuar 

nesse processo? Qual a importância do mesmo desde a entrevista da família e a 

aceitação pela mesma? Quais as funções do enfermeiro nesse processo e até 

aonde vão suas atribuições e seus limites? Como deve ser feita a entrevista 

familiar? Quais características o enfermeiro deve atentar-se para um possível doador 

em potencial? Como é assistência de enfermagem ao receptor?  E como é feita a 

assistência de enfermagem ao paciente transplantado? Com isso o objeto de 
estudo é descrever a vivencia do enfermeiro no processo de doação.  



9 
 

 

 

1.2 Justificativa e Relevância do Estudo 

 
A opção pelo presente tema se deu a partir da experiência em que a 

professora da disciplina propedêutica que ao trabalhar na Comissão IntraHospitalar 

de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante,compartilhava sua vivência sobre 

o presente tema em questão e assim nos inquietou para irmos em busca de qual o 

papel do exercia enfermeiro nesse processo. 

Apesar de ser um importante recurso terapêutico, o transplante não significa a 

cura, mas sim a possibilidade de uma nova perspectiva de vida e tratamento que vai 

incluir o acompanhamento médico contínuo, o uso de medicação imunossupressora 

e a adesão a um plano de cuidados com vistas à manutenção da saúde (JBT,2011). 

O sucesso dos transplantes depende da organização e efetiva participação 

das equipes em todo o processo de doação, assim as ações de diagnóstico da ME, 

notificação e manutenção adequada do PD são indispensáveis para reduzir a 

mortalidade na lista de espera e obter sucesso na intervenção terapêutica 

(FONSECA; COSTA; NOGUEIRA, 2011). 

Dessa forma, a equipe de enfermagem, em especial o enfermeiro assume um 

papel essencial no processo de doação, já que estes profissionais têm 

conhecimento sobre as fases que compreendem o processo de doação de órgãos e 

tecidos, e os mesmos terão a possibilidade de repassar informações fidedignas aos 

familiares com maior segurança, o que favorece o processo (RESENDE; CABRAL, 

2011). Além da assistência pré e intratransplante com a manutenção fisiológica das 

funções cardiovascular, hemodinâmica, controle dos sinais vitais, controle da 

diurese, higiene e realização de mudanças de decúbito que podem preservar a 

qualidade dos órgãos e tornar efetivo o processo de doação (FONSECA; COSTA; 

NOGUEIRA, 2011). 

  
A perda de uma pessoa com quem se tem laço afetivo é um momento 
desgastante, uma experiência marcante e por vezes, alcança níveis 
elevados de estresse. Verifica-se que os profissionais de enfermagem são o 
elo entre a família e a instituição hospitalar. São, além disso, os 
profissionais que mais tempo passam junto ao leito do paciente, neste caso, 
potencial doador e seus familiares. Esta proximidade muitas vezes faz com 
que a família sinta-se mais à vontade para solicitar informações e esclarecer 
dúvidas (ARAÚJO, 2013, p.1). 
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Como já citado anteriormente, a CIHDOTT, em especial o enfermeiro dessa 

equipe, é responsável pela a assistência prestada à família na vigência da existência 

de um PD, assim como realizar o esclarecimento de dúvidas que surgem quanto ao 

diagnóstico de ME, aspectos logísticos, legais e a liberação do corpo, que são 

fatores imprescindíveis para o consentimento do familiar para doação, devendo 

oferecer suporte emocional e esclarecimentos para minimizar sua dor (CINQUE, 

2010). 

Portanto, a temática em questão é de suma importância e propõe-se este 

estudo com o intuito de uma melhor compreensão acerca do fundamental papel 

exercido pelos profissionais enfermeiros nesse contexto, assim como desvelar os 

principais entraves encontrados pelos membros de equipe de busca de órgãos para 

transplantes.Quando se trata de um assunto extremamente delicado envolvendo a 

autonomia, ética profissional, e respeito à dignidade humana para que seja possível 

desenvolver estratégias no sentido de prevenir complicações técnicas, 

principalmente agravos do ponto de vista organizacional na procura de órgãos e que 

prejudiquem a efetivação do transplante.  

Assim surge a seguinte Questão Norteadora: Como é a Atuação do 

Enfermeiro no Processo de Doação de Órgãos e Tecidos? 

 

1.3 Objetivos 
 
1.3.1Objetivo Geral 

Mostrar a importância da atuação do profissional enfermeiro no processo de 

doação de órgãos e tecidos para transplante. 

 

1.3.2Objetivos Específicos 

• Desvelar a percepção dos enfermeiros que atuam como membros da 

comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante sobre sua 

prática cotidiana; 

• Descrever a rotina e atribuições dos enfermeiros que atuam como 

membros da comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para 

transplante; 
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• Elencar as principais dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros como 

membros da comissão intra hospitalar de doação de órgãos e tecidos para 

transplante. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 História da Doação 
  

Desde tempos imemoriais, a possibilidade de substituir órgãos doentes por 
outros sadios sempre deslumbrou a humanidade em sua busca pela 
panaceia. Depois de uma longa história de fracassos, o transplante de 
órgãos e tecidos passou a ser aceito como método terapêutico lídimo 
graças aos avanços das técnicas cirúrgicas e da introdução de fármacos 
imunomoduladores(ROCHA, 2010). 

 

O início das cirurgias para transplantes de órgãos se deu por volta do século 

XX, pelo médico cientista Aléxis Carrel no qual o mesmo desenvolveu uma técnica 

cirúrgica para unir vasos sanguíneos, restabelecendo a circulação evitando que 

houvesse morte celular e consequente perda do tecido. Essa técnica foi fundamental 

nos procedimentos de transplantes de órgãos. Inicialmente foi testada em animais 

para que depois de algumas tentativas de sucesso fosse tentada em humanos. Foi 

considerada uma época de grandes avanços não apenas para medicina, mas como 

para a área que envolve a saúde de maneira em geral(PRUINELLI; KRUSE, 2012, p. 

87). 

Houve dois médicos que se destacaram por seus grandes feitos e 

contribuições para o sucesso da doação e transplante de órgãos, no Brasil, o Dr. 

Emil Sabbaga que, na década de 1960, iniciou a prática dos transplantes renais, 

sendo uma operação com grande sucesso e que contribuiu para evolução de 

transplantes de muitos outros órgãos e tecidos no país e ficou conhecido como o pai 

dos transplantes no Brasil. Nos Estados Unidos, houve outro personagem muito 

importante que colaborou pra o sucesso de doação de órgãos o Dr. Paul Terasaki, 

que fundou e desenvolveu as bases da imunogenética dos transplantes, que são 

utilizadas até hoje como referência(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOAÇÃO E 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2016). 
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Segundo Freire et al.(2012) historicamente, o primeiro conceito de Morte 

Encefálica (ME) foi criado em 1959que se encontrava um encéfalo morto em um 

corpo vivo, denominada na época de coma dépassé, por um grupo de neurologistas 

franceses. 

Freire et al. (2012) “[...]definiu a morte como a cessação irreversível das 

funções circulatória e respiratória ou a parada irreversível do funcionamento de todo 

o encéfalo. Esses critérios são utilizados atualmente para se realizar o diagnóstico 

da ME.”  
No Brasil, esses critérios foram legalmente adotados em 1997, por meio da 
Resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina (CFM), a qual 
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 (FREIRE et al., 2012). 

 

Segundo ABTO (2009, p.18) em 1997 foram criados os Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT), [...] as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO) para cada Estado brasileiro e os Cadastros Técnicos (lista única) 

para distribuição dos órgãos e tecidos doados. Dessa forma possibilitou o controle, 

organização e a integração entre os estados, através de um sistema nacional. 

“A partir de 2001, por determinação da portaria GM/MS nº 905/2000, foram 

criadas as Comissões Intra-hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes (CIHDOTT’s), [...] passam a ter importante papel no processo de 

doação-transplante”(ABTO, 2009,p. 18). 

O Brasil destaca-se na área da transplantação por possuir um dos maiores 

programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo, ocupando o 

segundo lugar, em número absoluto, nos transplantes de rins, fígado e córneas 

(RODRIGUES et al.,2014). Atualmente mais de 80% dos transplantes são realizados 

com sucesso, permitindo ao paciente ter uma qualidade de vida e ser reintegrando 

na sociedade de forma produtiva.  

A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos realiza anualmente no mês 

de setembro a Campanha Nacional de Doação de Órgãos, em apoio à lei nº 15.463, 

de 18 de junho de 2014, que Instituiu o mês da doação de órgãos, denominado 

“Setembro Verde”(ABTO,2016). 

Essa campanha tem como objetivo chamar a atenção da população para o 

tema doação de órgãos, buscando novos doadores, pois com a divulgação da 

campanha através das mídias e redes sociais há a possibilidade que mais pessoas 
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se interessem pelo assunto, busquem mais informações desmitificando mitos e 

tornando doadores voluntários. Em 2016, apenas 17 estados haviam aderido à 

campanha, tendo 58 monumentos iluminados em diversas cidades, e falando sobre 

a causa(ABTO ed. nº3,2016, p. 6). 
Segundo ABTO (2016) o Presidente Michel Temer, “determinou à Aeronáutica 

que mantivesse, permanentemente, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) à 

disposição para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 

transplante”.  

 Esse decreto foi um incentivo a boa fluência no processo de doação de 

órgãos pois disponibiliza um avião no solo para atender qualquer chamada para 

transporte de órgãos em qualquer lugar do pais.O transporte de órgãos em tempo 

ágil é de suma importância para que o processo de doação e transplante seja 

realizado visto que cada órgão tem um tempo de duração e ainda há uma grande 

dificuldade na captação de órgãos (ABTO, 2016). 

 
A taxa de notificação de potenciais doadores vem crescendo lentamente e 
está próxima a 50 pmp (49,7 pmp), destacando-se a Região Sul com 74,9 
pmp, acima do piso estimado para o país, de 70 pmp. A taxa de não 
autorização familiar mantém-se elevada (43%), sendo inferior a 35% apenas 
no PR (33%), enquanto alguns estados da Região Norte (RO e AC) 
apresentaram taxa superior a 75 relação aos transplantes(RBT, 2016, p. 1). 
 

Como podemos ver uma grande maioria dos estados brasileiros incentivam 

sua população a serem doadores de órgãos pois dentre os 26 estados e o distrito 

federal, 17 estados colaboraram com essa campanha, através da iluminação de cor 

verde em monumentos históricos (RBT, 2016). 

A população brasileira tem acesso a um dos maiores programas públicos de 

transplantes do mundo, pois todos tem direito a esse serviço que é ofertado pelo 

Sistema Único de Saúde, contando, atualmente, com 548 estabelecimentos de 

saúde, 1.376 equipes médicas autorizadas a realizar transplantes, além do Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT) estar presente em 24 dos 27 estados, por meio das 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) , portanto 

praticamente em quase todo o território nacional há equipe qualificadas para prestar 

esse serviço (FREIRE et al., 2015, p.1595). 

“Em 2009, foi criada a lei nº8.684 instituindo 04 de agosto o Dia Municipal do 

Doador de Órgãos e Tecidos” (Carvalho, 2016). Nesse dia é reforçada e estimulada 
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a ideia de doação de órgãos principalmente nos hospitais de emergência e urgência 

da região metropolitana de Belém, trabalho que é realizado continuamente onde 

atuam os profissionais responsáveis por esse processo que fazem parte da 

CIHDOTT. 

 
Em 2016, a taxa de doadores efetivos cresceu 3,5%, atingindo 14,6 pmp; 
esse acréscimo foi menor que a previsão, revista em 2015, de 15,1 pmp), 
3,4% abaixo do objetivo para o ano. Analisando a previsão para as taxas de 
doação de cada estado, observamos que atingiram ou ultrapassaram a 
meta para o ano, os três da Região Sul, e também MS, PA, BA, CE e PB e 
que nenhum estado da Região Sudeste atingiu o objetivo proposto. 
Portanto, a Região Sul (30,1 pmp) distanciou-se da Sudeste (15,5 pmp), 
enquanto as regiões Nordeste (9,9 pmp) e CentroOeste (9,6 pmp) estão 
próximas. A Região Norte (3,5 pmp), embora crescendo, pois tinha 1,1 
doador pmp em 2009, necessita apoio, principalmente para os estados que 
ainda não efetivaram doadores e não realizaram transplantes de órgãos 
sólidos (RR, TO e AP). Os estados de maior destaque na procura foram: SC 
(36,8 pmp), pela taxa semelhante à dos países com melhor desempenho no 
mundo, e PR (30,9 pmp), pelo rápido crescimento de 42% neste ano. O 
objetivo para 2017 é atingir a taxa de 16,6 doadores pmp no Brasil (RBT, 
2016). 

 

“No entanto, ainda se considera insuficiente o número de transplantes 

realizados, quando analisado em relação à necessidade da população, pois o País 

ainda apresenta 27.567 pacientes aguardando transplante em lista de 

espera”(FREIRE et al., 2015). 

 

2.2  O Enfermeiro no Processo da Doação de Órgãose Tecidos 
 

A Sociedade vê o processo da doação como um ato solidário, na qual uma 

pessoa ajuda outra na forma de tratamento terapêutico, assim possibilitando uma 

maior expectativa de vida. Com isso a equipe de enfermagem é uma importante 

ferramenta para a efetivação do processo, desempenhando papel como prevenção, 

manutenção de sinais vitais, higienização corporal, e supervisão da equipe na 

assistência do potencial doador, para isso é necessário ter conhecimento tanto 

cientifico quanto técnico, pois a adequada conservação dos órgãos e tecidos está 

diretamente ligada à viabilidade deles (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016). 

De acordo com Westphalet al. (2016) o possível doador é todo paciente que 

apresenta lesão encefálica grave e necessita de ventilação mecânica, já o potencial 

doador é quando a condição clínica apresenta os critérios de morte encefálica, a 

partir do momento que inicia o protocolo de ME. O doador elegível para a doação é 
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todo paciente que se confirma o diagnóstico de morte encefálica e não há 

contraindicação, e o doador efetivo é quando inicia a operação para remoção dos 

órgãos. 

Segundo Souza et al. (2014) Se o profissional da equipe de comissão intra 

hospitalar de transplante responsável pela entrevista familiar, for o enfermeiro, deve 

ser capacitado e treinado especificamente,e não deve ser o profissional que prestou 

assistência ao paciente durante a internação,pois poderiainfluenciar o consentimento 

familiar. 

Quando o enfermeiro atua em transplante de órgãos, ele presta diversos 

cuidados assistenciais e especializados, visando assim à proteção, promoção e 

reabilitação da saúde. Ele atua desde a identificação do potencial doador à 

entrevista familiar(Souza et al., 2014). 

Segundo ABTO(2009) “O processo inicia-se com a identificação de um 

paciente com critérios clínicos de morte encefálica em um hospital, o qual deve ser 

notificado às Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDOs)”. 

Segundo a Resoluçãonº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina “A morte 

encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e 

complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para determinadas 

faixas etárias. Os dados clínicos e complementares observados quando da 

caracterização da morte encefálica deverão ser registrados no "termo de declaração 

de morte encefálica". 

Com isso Costa, Costa e Aguiar(2016, p. 370) afirma que o CFM (Conselho 

Federal de Medicina) diz que: 
 

Por meio da Resolução 1.480/1997, que determina que o diagnóstico de 
morte encefálica seja dividido inicialmente em duas etapas: exames clínicos 
e complementares. O primeiro, que tem como finalidade comprovar a 
ausência de reflexos do tronco encefálico, é realizado em intervalos de 
tempo conforme a idade do possível doador − entre 7 dias a 2 meses 
incompletos, os exames são repetidos a cada 48 horas; de 2 meses a 1 ano 
incompleto, a cada 24 horas; em 1 ano a 2 anos incompletos, a cada 12 
horas; mais que 2 anos, em intervalos de 6 horas. Vale ressaltar que esse 
exame não deve ser realizado por profissionais da equipe responsável pela 
remoção de órgãos, mas por médico neurologista. 
 

Com isso, cabe ao profissional enfermeiro esclarecer de forma ética, moral e 

legal sobre a morte encefálica, o processo de doação dos órgãos, e respeitando a 
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opinião da família, já que a mesma acredita que paciente possa ainda voltar a viver, 

devido a conservação de sua temperatura, funções cardíacas e respiratória. A 

equipe de enfermagem deve estar capacitada à investigação e detecção de 

possíveis complicações, já que o processo de morte encefálica é complexo e precisa 

de um cuidado minucioso (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016). 

A partir da identificação do possível doador, é essencial a conservação dos 

órgãos, para assim poder ter uma efetivação na doação, com isso o profissional 

enfermeiro deve estar capacitado a identificar as possíveis alterações 

hemodinâmicas do paciente a respeito da manutenção dos órgãos. Para essa 

manutenção e preservação é fundamental o equilíbrio hemodinâmico e fisiológico 

dos órgãos. Contudo é indispensável materiais e equipamentos especializados, e o 

preparo da equipe em agir quando precisar de rápida intervenção (COSTA; COSTA; 

AGUIAR, 2016; GUIMARÃES et al.,2012). 

Quando ocorre o processo de ME, várias mudanças ocorrem no organismo por 

isso alguns cuidados de enfermagem são fundamentais como a avaliação das 

prescrições medicamentosas adequadas ao quadro; mudança de decúbito, para 

evitar úlceras por pressão, assim como vários cuidados de enfermagem como 

mensurar, anotar e avaliar todos os sinais vitais(COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016). 

Durante a manutenção dos órgãos do potencial doador, inicia uma nova etapa 

que é determinante para o andamento no processo, que é a entrevista familiar, por 

isso a importânciapara o profissional e a família do potencial doador(SANTOS; 

MASSAROLO, 2011). 

Para Santos; Massarollo(2011, p. 473) “A entrevista familiar é definida como 

uma reunião entre os familiares do potencial doador e um ou mais profissionais da 

equipe de captação, ou outro profissional treinado, a fim de obter o consentimento à 

doação”. 

Segundo Fonseca et al.(2016) a entrevista familiar estánão é somente o 

momento em que se aplicam as técnicas da comunicação das notícias, está também 

entendida como um momento de apoio emocional às famílias, e esse apoio se dá 

por meio ouvir,receber, compartilharas emoções e reações frente ao comunicado. 

Que são necessárias diversas características fundamentais como carisma, 

sensibilidade, bom senso, empatia, entre outras para a realização da entrevista 

familiar.  
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Conforme Dalbem (2010) mesmo que as famílias sejam contrarias à doação, 

eles tentem autorizar, respeitando a vontade do falecido que expressou seu desejo 

de ser doador de órgãos, assim verifica-se a importância de manifestar o desejo de 

ser ou não doador. 

Conforme Rech; Filho (2007) é essencial que o enfermeiro tenha calma, 

paciência, empatia, respeito, explique e esclareça as dúvidas e tenha domínio sobre 

o assunto doação de órgãos, que dê um tempo para que os familiares possam 

assimilar e estabelecer sua decisão final, também informar sobre os direitos do 

doador e sua família.  

O processo doação-transplante, se divide em várias etapas, quase que 

ocorrendo simultaneamente, e interdependentes que segundo Freire et al. (2012): 

 
O sucesso do transplante de órgãos e tecidos, doador falecido, dependerá 
do processode doação-transplante, o qual se divide em etapas 
interdependente, iniciando com aidentificação e notificação do Potencial 
Doador (PD), seguido pela avaliação, manutenção dosparâmetros 
hemodinâmicos, confirmação do diagnóstico de ME, entrevista 
familiar,documentação de ME, aspectos logísticos, remoção e distribuição 
de órgãos e tecidos,transplante e acompanhamento de resultados 

 

ConformeSilva(2014)do momento que a família autoriza a doação, a 

equipeencarregada pelo processo da doação notifica a CNCDO comunicando sobre 

osórgãos e tecidos doados, das condições clínicalaboratorial e horário previsto para 

o início do procedimento de retirada. Com isso a CNCDO promove a distribuição dos 

órgãos e tecidos doados e identifica as equipes correspondentes para aretirada. A 

partir que uma OPO informa a efetividade de um doador, a Central de transplante 

emite uma lista de receptores, esses receptores são cadastrados na Lista Única de 

Receptores do Sistema Nacional deTransplantes do Ministério da Saúde. 

Logodepois da realização doteste de compatibilidade imunológica, os laboratórios 

enviam a lista com os receptorescompatíveis para essa Central. Assim inicia o 

processo de Extração de Órgãos e Tecidos, e as equipes de retirada deslocam-se 

para seushospitais de origem para realizarem a transplantação. Posteriormente 

ocorpo do doador é entregue à família,devidamente recomposto e o profissional da 

OPO ou CIHDOTT devepossibilitar todas as orientações necessárias sobre a 

liberação do corpo do falecido. 

 

2.3 O Papel do enfermeiro na CIHDOTT 
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O enfermeiro como membro da comissão intra hospitalar de doação de órgãos 

e tecidos para transplante, tem diversas atribuições especificas como  planejar, 

executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de Enfermagem 

prestados aos doadores de órgãos e tecidos; realizar a enucleação do globo ocular, 

desde que tecnicamente habilitado pela Associação Pan-americana de Banco de 

Olhos – APABO; planejar e implementar ações que visem a otimização de doação e 

captação de órgãos/tecidos para fins de transplantes; ao enfermeiro incumbe aplicar 

a SAE em todas as fases do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos 

ao receptor e família, que inclui o acompanhamento pré e pós-transplante (no nível 

ambulatorial) e transplante (intra-hospitalar) (COFEN 292/04). 

Segundo Mendes (2012) diz que o enfermeiro que atua na área de transplante 

presta cuidado especializado na proteção, promoção e reabilitação da saúde. Para 

todos os envolvidos no processo. Esse cuidado inclui prevenção, detecção, 

tratamento e reabilitação dos pacientes com problemas de saúde relacionados às 

doenças prévias ao transplante de órgãos. 

Conforme a Portaria nº 2.600, de 21 de outubro de 2009, Art. 16 diz que a 

CIHDOTT deve notificar e promover o registro de todos casos com diagnóstico 

estabelecido de morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem de possíveis 

doadores de órgãos e tecidos, ou em que a doação não seja efetivada, com registro 

dos motivos da não doação.  

 

2.4 Órgãos e Tecidos que podem ser doados 
 

Quando o doador é vivo, somente pode doar parte do seu corpo que seja 
regenerável ou órgão duplo, cuja função possa ser perfeitamente 
compensada pelo remanescente. Consensualmente, admite-se a doação 
entre consanguíneos próximos ou com parentesco afetivo (cônjuge). No 
Brasil, a legislação estabelece que a doação em vida para transplante seja 
permitida à pessoa juridicamente capaz, para o cônjuge ou parentes 
consanguíneos até o quarto grau, ou para qualquer outra pessoa mediante 
autorização judicial, exceto no caso de medula óssea(SANTOS et al.,2016). 
 

“Os doadores vivos podem doar medula óssea, um dos rins, parte do fígado e 

parte do pulmão. Já de não vivos em morte encefálica possibilita-se a doação de 

coração, pulmões, rins, córneas, fígado, pâncreas, ossos, tendões, veias e intestino” 

(COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016, p.369). 
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2.5 Escassez de Órgãos para Transplante 
 

Segundo Claussel; Goncalves; Veronese (2001), a constante melhora na 

sobrevida dos transplantados de órgãos leva à um número cada vez maior para o 

tratamento de uma doença terminal.Assim, desde o começo dos anos 70 cresce 

cada vez mais o número de pacientes inseridos nas listas de espera, ocasionando 

que aproximadamente um terço dos pacientes morram enquanto aguardavam um 

órgão. No entanto o ineficaz número de órgãos não é dado somente à falta de 

doadores, mas também à dificuldade de transformar potenciais doadores cadáveres 

em doadores reais. 

São diversos fatores que limitam a doação de órgãos como a falta de 

identificação e notificação de um potencial doador; cuidados inadequados com o 

doador; necessidades de exames subsidiário confirmatório de ME; inadequada 

entrevista dos familiares; familiares que recusam a doação em 30,0% a 40,0% das 

vezes; dificuldades no contato com as equipes de transplantes; problemas na 

retirada dos órgãos; distribuição dos órgãos doados (CLAUSSEL, 2001 citado por 

MATTIA et al., 2010). 

Os profissionais que atuam na área da doação dizem que não há cursos, 

trocas de experiências e diálogo entre os mesmos, e isso são alguns dos fatores que 

pode prejudicar a efetivação da doação (SANTOS; MASSAROLLO; MORAES, 

2012). Com a criação de grupos e cursos de capacitação diminue os erros e 

facilitaria o aprendizado pratico dos profissionais (PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 

2013).  

 
O número de transplantes realizados no Brasil também resulta do 
número de equipes efetivamente capacitadas na captação de órgãos. 
Assim, a organização de uma equipe de captação treinada e 
disponível 24 horas por dia durante todos os dias da semana tem 
contribuído para crescimento de doadores de órgãos e tecidos 
(MATTIA et al., 2010 p. 68). 
 

São incontáveis as pesquisas que indicam que é preciso treinamento e 

capacitação do profissional responsável por realizar a entrevista familiar (MORAES, 

2007; MORAES, 2009; ROZA, 2005). A eficiência da entrevista familiar depende de 

três fatores: predisposição à doação; qualidade do atendimento hospitalar recebido; 

habilidade e conhecimento do entrevistador. E as condições necessárias para a 
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entrevista familiar são: conhecer as condições do potencial doador e as 

circunstâncias que cercaram sua morte; conversar com o médico do paciente; 

identificar a melhor pessoa para oferecer a opção da doação; ambiente tranquilo e 

confortável (ABTO, 2009). 

 

2.6 Tipos de doadores de órgãos 
 

2.6.1 Doadores por morte encefálica 

 
A morte encefálica é definida como a parada total e irreversível da atividade 
do tronco e hemisférios cerebrais, respeitando-se a resolução nº 1.480/97 
do Conselho Federal de Medicina, sendo necessários dois exames 
clíniconeurológicos e um exame gráfico complementar. Nessa situação a 
função cardiorrespiratória é mantida através de aparelhos e medicações 
(ABTO, 2009, p. 19). 
 
 

2.6.2 Doadores por parada cardíaca 

 

• Recente 

 
“Doador com parada cardíaca recente, no qual é possível a retirada de órgãos, 

em especial os rins” (ABTO, 2009, p.19). 
 

• Tardio 

 
“Trata-se de um cadáver com parada cardíaca não recente (até 6 horas) que 

pode ser doador apenas de tecidos” (ABTO, 2009, p.19). 

 
2.6.3 Doadores vivos 

 

Trata-se de um indivíduo saudável que esteja disposto a doar órgão ou tecido 

(ABTO, 2009). 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo do estudo 
 

Refere-se à uma pesquisa exploratória descritiva em meio à pesquisa de 

campo em uma abordagem qualitativa. 

 A Pesquisa exploratória é um tipo de pesquisa que objetiva uma aproximação 

do pesquisador com o tema, assim tornando o pesquisador mais familiarizado com 

os fatos e fenômenos do problema a ser estudado. O pesquisador irá buscar 

subsídios, não apenas para determinar a relação existente, mas, também para 

conhecer o tipo de relação (FONTELES et al.,2009). 

 A Pesquisa descritiva é aquela que visa observar, registrar e descrever as 

características de um determinado fenômeno ocorrido, mas sem analisar o mérito de 

seu conteúdo(FONTELLES et al., 2009). 

A Pesquisa de campo procura coletar dados que possa responder os 

problemas relacionados ao estudo, tendo como objetivo compreender os mais 

diferentes aspectos de uma determinada realidade (FONTELLES et al., 2009). 

A Pesquisa qualitativaé o tipo de pesquisa para quem busca o entendimento 

de fenômenos complexos específicos, em profundidade, de natureza social e 

cultural, mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar os 

seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas 

(FONTELLES et al., 2009). 

 

3.2 Local de estudo 
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A pesquisa foi realizada em dois hospitais públicos de média e alta 

complexidade, referência em traumatologia, na qual tem CIHDOTT atuante, 

localizado no município de Ananindeua e Belém do Pará, no período de Setembro à 

Outubro de 2017. 

 
3.3 Participantes do estudo 
 

Foram participantes da pesquisa 7 (sete) enfermeiros(as) que atuam como 

membros da Comissão IntraHospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplante. 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 
 
Inclusão: 

• Ser enfermeiro(a); 

• Ser membro da CIHDOOT;  

• Não estar de férias ou substituindo outro profissional no setor;  

• Ter no mínimo 3 meses (90 dias) de atuação no setor. 

 
Exclusão: 

• Não ser enfermeiro(a); 

• Não fazer parte do corpo funcional e/ou ser estagiário;  

• Estar de férias ou substituindo outro profissional no setor;  

• Atuar na CIHDOTT por um período inferior a 3 meses (90 dias). 

 

3.5Procedimento de coleta de dados  
 

 A coleta de dados foi obtida através da entrevista (questionário), instrumento 

escolhido por ser adequado para obtenção de respostas abertas permitindo maior 

liberdade aos entrevistados.  Inicialmente foi feito um pré-contato pessoalmente com 

os participantes da pesquisa, agendando o local e horário, a critério dos 

participantes selecionados de acordo com sua disponibilidade e proporcionando 

maior conforto e privacidade para a realização desta, sem que houvesse 

interferências nas atividades profissionais. As falas dos entrevistados estão 

identificadas por codinomes/pseudônimos, objetivando preservar a integridade dos 
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participantes, utilizando-se as seguintes denominações: “Enfermeiro Demolidor”, 

“Enfermeiro Hulk”, “Enfermeiro Thor”, “Enfermeiro Thanos”, “Enfermeiro Warlock”, 

“Enfermeiro Wolverine”, e “Enfermeiro Kronos”. 

 
3.6Análise de dados 
 

Como metodologia de análise, foi utilizada a análise de conteúdo que, 

segundo Minayo (2009), a metodologia depende da união de três elementos que 

são: o Método, os instrumentos escolhidos, a vivência, experiência e a capacidade 

do observador, através da união desses elementos, foi possível alcançar o 

verdadeiro sentido para os questionamentos que surgiram durante a vivência e 

observação de determinada realidade, porém sempre dando valor e credibilidade 

para a criatividade do pesquisador.  

Após a transcrição dos dados, foi realizada uma leitura criteriosa e análise 

dos dados, assim criadas categorias empíricas as quais foram discriminadas por 

assunto e descritas, respeitando as similaridades das respostas, utilizando o 

programa Microsoft Word 2010. 

 

3.7Aspectos éticos e legais 
 

Foi enviada para a instituição através da Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) 

uma cópia do projeto e ofício de solicitação para a realização da pesquisa. Após 

parecer da direção e de posse da carta de aceite, o projeto foi submetido à 

plataforma Brasil. Somente após o parecer e aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa foi realizado na vigência de prévia orientação, leitura, esclarecimento e 

assinatura do TCLE pelos participantes da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada segundo as normas que regulamentam pesquisa em 

seres humanos contidas na resolução nº 466/12 CNS/CONEP, protegendo o 

anonimato do participante e deixando-o livre para consentir ou recusar de maneira 

livre e devidamente esclarecida à decisão de participante da pesquisa, a qualquer 

momento podendo ser revogada a decisão por parte dos envolvidos. 

Os objetivos da pesquisa, bem como os procedimentos, forão previamente 

explicados a todos os participantes. Somente depois de obtidos termos de 

consentimento dos participantes do estudo (APÊNDICE B), que a pesquisa foi 
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realizada, na dependência da autorização institucional. As informações ficarão sob a 

guarda e responsabilidade dos pesquisadores. Os dados serão divulgados em forma 

de relatórios e comunicações científicas, entretanto, sem a identificação dos 

participantes. 

 

3.8Riscos e Benefícios 
 

A pesquisa escolhida envolve seres humanos que, como qualquer outra, 

envolve riscos com graus variados, tanto para as pessoas estudadas como para os 

pesquisadores. Existe a probabilidade de o indivíduo sofrer algum tipo de dano que 

pode ser de forma imediata ou tardia devido ser submetido ao estudo. Levando em 

consideração a complexidade dos seres humano como um todo, nos aspectos 

físicos, psicológico, social, biopsicossocial e espiritual dos indivíduos, as pesquisas 

que incluem coleta de dados envolvendo seres humanos, entre os diversos riscos, 

alguns que podem ocorrer através do uso inadequado das informações podem ser: a 

ocorrência  da quebra do sigilo e do anonimato das pessoas envolvidas podendo 

ocasionar a  identificação dos participantes  envolvidos na pesquisa, podendo 

acarretar constrangimento ou punição para estes (RATES; COSTA; PESSALACIA, 

2014). Esses riscos foram prevenidos, pois as informações foram manipuladas de 

forma correta e de forma ética e com respeito às pessoas envolvidas, mantendo-se 

o sigilo das informações coletadas e anonimato dos envolvidos, de forma a 

preservar a integridade dos participantes da pesquisa. 
Pesquisas científicas oferecem informações necessárias para a evolução dos 

serviços, além de avaliação de questões que podem ser identificadas e/ou corrigidas 

no processo de construção e efetivação do estudo, demonstrando quais 

necessidades reais para a melhoria nesse serviço dentro do hospital. Houve pontos 

positivos para os participantes da pesquisa como a oportunidade da reflexão sobre o 

fazer profissional no que tange a prática diária como membros de equipe de busca 

de órgãos para transplante e desenvolvimento de novas estratégias para o 

atendimento a legislação vigente. Para os pesquisadores os benefícios foram de 

obter informações que contribuam para o aprimoramento do serviço no âmbito 

hospitalar e descobrir novos horizontes nessa linha de pesquisa tão pouco explorada 

em se tratando de um modelo qualitativo de estudo. 
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Essa pesquisa contribuirá para geração de conhecimento acerca da temática 

em questão por meio de dados que permitam prevenir complicações técnicas, 

principalmente agravos do ponto de vista organizacional na procura de órgãos e que 

prejudiquem a efetivação do transplante. Assim, produzindo conhecimento 

relacionado ao papel do enfermeiro como membro da organização de procura de 

órgãos, levando ao debate tanto dentro da academia, para a formação qualitativa 

dos enfermeiros, beneficiando os discentes, docentes e sociedade em geral; quanto 

entre os profissionais atuantes. Além, de estimular as pesquisas relacionadas ao 

tema, para que possam contribuir, principalmente, para a mudança na disparidade 

entre o número de doadores efetivos, em relação à demanda de pessoas na lista de 

espera por um transplante. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

O resultado da pesquisa está relacionado ao papel do enfermeiro no processo 

de doação dos órgãos e tecidos. Colaboraram com a pesquisa sete (7) enfermeiros 

membros da comissão intra hospitalar de doação de órgãos e tecidos para 

transplantes, de acordo com os critérios de inclusão da pesquisa, na qual os 

enfermeiros responderam 6 questões sobre o papel do enfermeiro no processo da 

doação de órgãos e tecidos.  

A discussão da pesquisa será apresenta de acordo com a apresentação dos 

resultados, por categorias relacionadas as questões contidas no questionário 

(Apêndice A). 

 

Categoria 1- Características pessoais necessárias para realizar a entrevista 
familiar. 
 

São diversas condutas que o enfermeiro precisa ter para realizar uma 

entrevista que vise o consentimento familiar, através de experiências vividas e 

capacitações o enfermeiro buscar atentar para algumas atitudes que possa 

favorecer na hora da entrevista, já que é um momento delicado para a família, o 

entrevistador além de aplicar as técnicas da comunicação precisa ter características 

pessoais favoráveis no momento do processo. Por meio das respostas contidas no 

questionário é possível observar que existem várias características pessoais que o 



26 
 

enfermeiro possa ter ao realizar a entrevista familiar com qualidade, dentre elas a 

empatia, saber esclareceras dúvidas, o conhecimento sobre o assunto, e o saber 

ouvir, são principais características pessoais que o profissional enfermeiro precisa 

ter para realizar a entrevista familiar.  

 
Empatia; Conhecimento no processo; Habilidade; segurança; honestidade; 
compreensão; paciência; ser ético(Enfermeiro Demolidor). 

Empatia, Respeito, Profissionalismo e Proatividade(Enfermeiro Hulk). 

Conhecimento do processo de doação de órgãos, entender o momento de 
luto para realizar uma comunicação adequada, esclarecendo dúvidas 
quanto ao processo de doação(Enfermeiro Thor). 

Empatia, Disponibilidade e transparência(Thanos). 

Empatia, solidariedade, altruísmo, generosidade, sensibilidade, possuir 
escuta ativa, saber ouvir”. (Warlock) 

Deve estar emocionalmente preparado para realizar a entrevista; ser 
empático e esclarecer todas as dúvidas dos familiares(Enfermeiro 
Wolverine). 

Contudo o enfermeiro Kronos vai além na sua percepção, ele acredita que ao 

realizar a entrevista familiar, o profissional deve possuir sentimento como altruísmo, 

deve se colocar no lugar do outro, entender sua dor e respeitar o momento da 

família. 

Para realizar a entrevista o enfermeiro deve possuir sentimento de 
altruísmo. Colocar se no lugar do outro, entender sua dor e acima de tudo, 
respeitar o momento pelo qual essa família está passando. É muito 
importante também ser claro em sua fala, para que haja melhor 
entendimento por parte da família” (Enfermeiro Kronos). 

Com isso Fonseca et al., (2016) traz a ideia que a entrevista familiarnão é 

somente o momento em que se aplicam as técnicas da comunicação das notícias, 

está também é entendida como um momento de apoio emocional às famílias, e esse 

apoio se dá por meio do ouvir, receber, compartilhar as emoções e reações frente ao 

comunicado.  Que são necessárias diversas características fundamentais como 

carisma, sensibilidade, bom senso, empatia, entre outras para a realização da 

entrevista familiar.  

 

Categoria 2- Quanto a utilização de recursos para a realização da entrevista 
familiar.  
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A entrevista familiar é o momento crucial para dar andamento no processo de 

doação, pois é na entrevista familiar que o profissional enfermeiro deve estar 

preparado para conversar com a família sobre a possibilidade de doação. Ao serem 

questionados se existe algum tipo de material de apoio para ajudá-los no momento 

da entrevista, os entrevistados relatam que não existe nenhum manual que possa 

auxilia-lo no momento da conversa com a família do potencial doador. Que cada 

profissional cria meios na prática cotidiana que possam ajudar no momento da 

comunicação.  
Não existe manual. Com sua prática, o enfermeiro cria meios para se 
envolver com a família no momento da entrevista. O essencial é prestar 
escuta, ouvir a família, suas dúvidas e seus desejos, aguardar os momentos 
certos para falar, portar- se de forma ereta, colocar- se a frente da família, 
mostrar proximidade e afeto. Isso tudo se conquista com a prática diária 
(Enfermeiro Kronos). 

Não existe manual para realizar a entrevista familiar. Atualmente o que 
existe são cursos de comunicação de más notícias. Não tem que seguir 
uma regra no momento da entrevista, pois cada família reage de forma 
diferente à morte, o luto é composto por várias fases. Cada profissional 
realiza entrevista de forma pessoal, o que precisa é ter conhecimento do 
processo de doação(Enfermeiro Thor). 

Os profissionais que atuam como membros da CIHDOTT que realizam a 

entrevista familiar não utilizam recursos estruturais/materiais prontos para auxiliar no 

momento da conversa, relatam que a vivência, experiência, técnicas são seus 

materiais de apoio para ajuda-los na entrevista com os representantes legais do 

potencial doador. Eles utilizam sua prática cotidiana, habilidades e seu 

conhecimento para ter um melhor desempenho na comunicação, e também para 

prestar uma assistência de qualidade a família.Além das características pessoais, 

existem condições necessárias para uma boa entrevista e os enfermeiros (Warlock, 

Wolverine) destacam que favorecendo um ambiente tranquilo, confortável e 

adequado pode ajudar na hora da entrevista familiar.  

É realizada em um ambiente reservado, acolhedor, compatível a entrevista 
exige um planejamento prévio, cuidadoso que contemple acolher a família, 
esclarecer possíveis dúvidas a respeito do diagnóstico, e no momento certo 
oferecer a opção de doação de órgão (Enfermeiro Warlock). 

Realizado em ambiente adequado(Enfermeiro Wolverine). 

Os entrevistados apontam que fatores como conhecimento a respeito da 

temática, conhecer as condições do potencial doador, realizar um planejamento 

prévio, esclarecer todas as dúvidas da família, acarreta para um boa entrevista e 

qualidade no atendimento prestado. Segundo ABTO (2009) a eficiência da entrevista 
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familiar depende de três fatores: predisposição à doação; qualidade do atendimento 

hospitalar recebido; habilidade e conhecimento do entrevistador. E as condições 

necessárias para a entrevista familiar são: conhecer as condições do potencial 

doador e as circunstâncias que cercaram sua morte; conversar com o médico do 

paciente; identificar a melhor pessoa para oferecer a opção da doação; ambiente 

tranquilo e favorável.  

Categoria 3- Percepção acerca do trabalho e conflito com a morte.  
 

A doação dos órgãos é uma alternativa terapêutica que proporciona aos 

receptores melhores perspectivas e qualidade de vida. Aos envolvidos que 

desempenham esse papel existe um sentimento de satisfação sobre o trabalho 

desenvolvido, como pode ser observado nas respostas: 
[..] é um trabalho que me traz enorme satisfação, procuro sempre pensar 
nas pessoas que se beneficiarão com uma doação de órgão e/ou tecidos 
(Enfermeiro Demolidor). 

Acredito que o meu trabalho contribui para salvar vidas, a cada entrevista 
positivas familiar penso nas pessoas que estão aguardando por um 
transplante, na felicidade desses pacientes e de suas famílias(Thor). 

Trabalhar com o processo de captação e doação de órgãos é muito 
gratificante e desafiador. Pois o profissional se ver diante da dor da perda. 
Tendo a oportunidade de transformar essa dor em esperança e continuidade 
de outras vidas através da doação (Enfermeiro Warlock). 

 

A doação é um processo complexo, assim necessitando de total atenção e 

profissionalismo ao envolvidos que desempenham esse papel. O enfermeiro como 

membro da CIHDOTT, têm diferentes funções e papeis importantes. Diante disso, ao 

serem questionados sobre como veemsua atuação, os enfermeiros relatam que se 

sentem satisfeitos por fazer parte de todo o processo da doação. 

Ao serem questionados sobre o conflito em lidar com a morte de um paciente 

em benefício de outro, os pesquisadores destacam que não há conflito, acreditam 

que estão ajudando outro alguém que necessitam de um transplante.  

Não tenho nenhum conflito, estou muito segura com relação ao processo de 
doação e transplante e seus benefícios(Demolidor). 

Não tenho conflito, me sensibilizo com a família que perdeu seu ente 
querido, mas acredito na possibilidade de uma nova vida para os pacientes 
que estão aguardando pelo transplante(Enfermeiro Thor). 
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[..] não tenho conflitos quanto a questão da morte de um paciente em 
benefício de outro. Possibilidade de devolver qualidade de vida e ou salvar 
vidas(Enfermeiro Wolverine). 

Segundo Costa; Costa e Aguiar (2016) a sociedade vê o processo da doação 

como um ato solidário, na qual uma pessoa ajuda outra na forma de tratamento 

terapêutico, assim possibilitando uma maior expectativa de vida. Com isso a equipe 

de enfermagem é uma importante ferramenta para a efetivação do processo, 

desempenhando papel como prevenção, manutenção de sinais vitais, higienização 

corporal, e supervisão da equipe na assistência do potencial doador. 

 

Categoria 4- Atribuições do enfermeiro na CIHDOTT. 
 

São diversas as atribuições como membro da CIHDOTT, os entrevistados 

apontam a busca ativa do potencial doador, avaliação do potencial doador, realizar a 

entrevista familiar, e notificação ao CNCDO, as principais atribuições da equipe de 

enfermagem na CIHDOTT.  

Realizar a busca ativa diária em busca da identificação precoce de um 
potencial doador. Na identificação de um P.D dar ou melhor orientar a 
equipe multi para realizar a manutenção adequada ao P.D. E se for 
doadoragilizar a logística da doação (Enfermeiro Thanos). 

 

Thor enumerou algumas responsabilidades do enfermeiro quanto ao grau de 

ordem, dividindo o processo em passo a passo. 

 
1 Busca ativa de potenciais doadores de órgãos 
2 Avaliação de potenciais doadores de órgãos 
3 Notificação para a CNCDO 
4 Entrevista familiar  
5 Observação e fiscalização durante a realização do protocolo de morte 
encefálica 
6 Atuação de enfermagem durante a cirurgia de captação de órgãos 
(circulante de sala) 
7Acondicionamento e armazenamento dos órgãos (Thor). 

 

Inúmeras são as responsabilidades dos integrantes de uma comissão de 

doação de órgãos e transplantes, comparando as respostas dos entrevistados 

podemos observar que todos responderam de forma unanime, listando entre muitas, 

escolhendo como a principal responsabilidade do enfermeiro, a realização da busca 

ativa diária em busca de possíveis doadores e posteriormente notificar a CNDO. 
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Conforme a Portaria nº 2.600, de 21 de outubro de 2009, Art. 16 diz que a 

CIHDOTT deve notificar e promover o registro de todos casos com diagnóstico 

estabelecido de morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem de possíveis 

doadores de órgãos e tecidos, ou em que a doação não seja efetivada, com registro 

dos motivos da não doação.  

.  Essa portaria fala a respeito do dever da comissão em registrar todos 

possíveis doadores. De acordo com a pesquisa, identificamos que na equipe, o 

enfermeiro destaca se responsabilizando se em ter o olhar mais atento e sensível ao 

perceber e captar um potencial doador.  

Outro ponto relevante encontrado, destaca-se nas falas dos entrevistados 

(Hulk e Wolverine). Onde os mesmos relatam a necessidade de o enfermeiro 

participar de eventos relacionados sobre doação de órgãos e transplantes e realizar 

treinamentos com as equipes envolvidas.   
 
[...]Treinamento e sensibilidade das equipes assistenciais[..](Hulk). 

 
[...]Participar de: Reuniões / Treinamentos/ Eventos relacionados a doação 
de órgãos. / Campanhas. Realizar treinamentos; digo, ministrar 
treinamentos nos setores fechados (CTI), Sala vermelha, Sala amarela, UTI 
Pediátrica. (Wolverine) 

Os profissionais que atuam na área da doação dizem que não há cursos, 

trocas de experiências e diálogo entre os mesmos (SANTOS; MASSAROLLO; 

MORAES, 2012). De acordo com a literatura, há uma grande dificuldade em busca 

de conhecimentos pela falta de recursos e investimentos no tema discutido, dessa 

forma, contribuindo de forma negativa para a execução das tarefas quanto 

enfermeiro da CIDHOTT. 

Com a criação de grupos e cursos de capacitação diminuem os erros e 

facilitaria o aprendizado prático dos profissionais (PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 

2013). Portanto o autor sugere o investimento em cursos e capacitações, como se 

vê, contribui com as afirmativas dos entrevistados quanto as suas 

responsabilidades.  

 

Categoria 5- Dificuldades na prática cotidiana como membro da CIHDOTT. 
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As maiores dificuldades encontradas para efetivação do processo de doação 

são, manutenção adequada do potencial doador, falta de equipamentos adequados, 

falta de profissionais qualificados, entre outros. Questionados sobre as dificuldades 

encontradas na prática cotidiana como membro da CIHDOTT os enfermeiros (Hulk, 

Demolidor, Wolverine) relatam: 
Manutenção do potencial doador inadequada falta de insumos 
suficientes[...] (Hulk). 

 
O desconhecimento do processo de órgãos e tecidos para transplantes por 
profissionais de saúde e com isso a falta de profissionais capacitados para a 
identificação e manutenção do potencial doador [..] (Demolidor). 

 
Falta de continuidade da manutenção do possível doador de um plantão 
para o outro[...]. Falta de materiais (equipamentos para manutenção do 
possível doador como: Manta térmica  aquecedor de fluídos (Wolverine). 

 No entanto Freireet al. (2015, p.1595) relata que há equipes qualificadas em 

quase todo território nacional, e que o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) está 

presente em 24 dos 27 estados, por meio das Centrais de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNCDO).  

O autor contradiz os resultados apresentados pelos colaboradores, pois os 

mesmos afirmam que não há profissionais capacitados atuantes nas comissões 

devido à falta de conhecimento ao realizar a conservação do potencial doador. 

Com isso a equipe de enfermagem é uma importante ferramenta para a 

efetivação do processo, desempenhando papel como prevenção, manutenção de 

sinais vitais, higienização corporal, e supervisão da equipe na assistência do 

potencial doador, para isso é necessário ter conhecimento tanto cientifico quanto 

técnico, pois a adequada conservação dos órgãos e tecidos está diretamente ligada 

à viabilidade deles (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016). O autor reforça a estima da 

manutenção do potencial doador para realização do transplante. 

Para essa manutenção e preservação é fundamental o equilíbrio 

hemodinâmico e fisiológico dos órgãos. Contudo é indispensável materiais e 

equipamentos especializados, e o preparo da equipe em agir quando precisar de 

rápida intervenção. (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016); (GUIMARÃES et al., 

2012).Assim, há prioridade que a equipe seja formada por profissionais capacitados 

e que, sejam disponibilizados materiais e equipamentos para suprir a necessidade 

do grupo. Dessa forma ocorreria a solução para o problema relatado, contribuindo 

para que ocorra a concretização do processo de forma positiva. 
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Categoria 6- Importância do enfermeiro no processo.  
 

Questionados sobre como os profissionais enfermeiros veem a importância da 

atuação no processo de doação de órgãos e tecidos, os entrevistados relatam que o 

enfermeiro tem papel fundamental por participar de todas as etapas do processo, tal 

importância pode ser observada nas falas a seguir:  
O enfermeiro possui importância fundamental no processo de doação de 
órgãos. É o enfermeiro que identifica o potencial doador, realiza avaliação 
entrevista a família, orienta a equipe quanto a manutenção do potencial 
doador. [...] (Enfermeiro Thor). 

 
Fundamental, pois é o enfermeiro que diariamente realiza busca ativa, que 
acompanha o potencial doador, que acolhe a família e além disso, cuida de 
toda parte burocrática e legal do processo se certificando que ele seja 
cumprido conforme e legislação vigente e protocolos (Demolidor).  
 
O enfermeiro tem papel fundamental em todo o processo visto que atua em 
todas as etapas desde identificação do possível doador, bem como 
orientações quanto a manutenção do mesmo até a entrega do corpo a 
família após a cirurgia de captação [...] (Wolverine). 

O enfermeiro como membro da comissão intra hospitalar de doação de 

órgãos e tecidos para transplante, tem diversas atribuições especificas como  

planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de 

Enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos [...]; ao enfermeiro 

incumbe aplicar a SAE em todas as fases do processo de doação e transplante de 

órgãos e tecidos ao receptor e família, que inclui o acompanhamento pré e pós-

transplante (no nível ambulatorial) e transplante (intra-hospitalar) (COFEN 292/04). 

A literatura confirma a ideia do papel fundamental do enfermeiro por estar 

atuante em todas as etapas do processo de forma necessária e indispensável. 

O colaboradorkronosreforça ainda mais a ideia sobre a importância do 

profissional enfermeiro, relatando que o enfermeiro é o personagem principal do 

processo. 
O enfermeiro é o personagem principal em todo o processo, pois ele 
representa o elo em todas as etapas do processo. Sem o enfermeiro não há 
doação, não há transplante (KRONOS). 

 

Quando o enfermeiro atua em transplante de órgãos, ele presta diversos 

cuidados assistenciais e especializados, visando assim à proteção, promoção e 

reabilitação da saúde. Ele atua desde a identificação do potencial doador à 

entrevista familiar (SOUZA et al.,2014).  
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5 CONSIDERASÕES FINAIS 
 

Esse estudo, permitiu a compreensão sobre como ocorre a atuação do 

enfermeiro durante todo o processo de doação de órgãos e tecidos. Os resultados 

obtidos através dos relatos dos entrevistados, permitiu o conhecimento sobre a 

realidade que esse profissional enfrenta no seu dia a dia, realizando suas funções 

como integrante de uma comissão relacionada a concessão de órgãos.  

Foi apresentada suas atribuições, anseios, dificuldades, sua percepção e 

postura ao enfrentar e assumir suas responsabilidades diárias. Muitos foram os 

desafios apresentados como: carência de cursos, a falta de profissionais 

capacitados, dificuldade de manutenção do possível doador, além da falta de 

recursos materiais para que seja realizado trabalho com qualidade, eficiência e 

respeito, preservando a dignidade de todos os envolvidos. Foi ressaltado a 

importância da enfermagem, como sendo grande colaboradora e fundamental, pois 

inicia e participa de todo o processo, desde a busca ativa diária, identificando um 

possível doador que pode tornar-se elegível até implementação da SAE ao receptor.   

Durante todas essas etapas o enfermeiro exerce muitas atribuições que, caso 

não sejam cumpridas, pode interferir prejudicialmente, quanto a não realização de 

um transplante, devido a falha nas fases necessárias. Assim, ressalta a necessidade 

do profissional enfermeiro e demais profissionais da equipe que sejam capacitados a 
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exercer suas funções. Como se vê, o tema proposto, ainda é polêmico, devido à 

falta de informação a respeito do assunto, mesmo sendo estimulado a reflexão do 

mesmo através das redes sociais e meios de comunicação.   

Conforme a pesquisa os dados mostram que, o número de doadores não 

supre a necessidade da lista nacional de pessoas aguardando por transplantes. O 

fator relevante é a falta de informação para a população de maneira geral, visto que 

foi discutido quanto a deficiência de cursos, eventos e capacitações para estimular a 

qualidade dos serviços prestados por esses profissionais atuantes nessa área. 

Dessa forma, há carência de atualizações para os profissionais e informações para a 

população em geral.  Essa carência dificulta o processo, pois no momento de dor, da 

família com a perda de um ente querido, o enfermeiro mesmo com todas as 

características como empatia, sensibilidade e humanização pode ser mal 

interpretado, o familiar pode não enxergar a doação como um ato de amor, que pode 

salvar vidas, a negação pode ocorrer por inúmeros fatores. Dessa forma, é 

necessário que o governo invista mais em recursos materiais e também em 

educação nos hospitais que oferecem esse recurso, crie políticas públicas para que 

cada vez mais pessoas sejam doadores, tenham a inciativa de poder ajudar um 

próximo caso em algum momento da vida seja possível a doação, além do estímulo, 

através do conhecimento aos futuros profissionais, que são os acadêmicos das mais 

diversas áreas que são disseminadores de conhecimento. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 
 

 

Questionário contendo perguntas abertas nas quais iremos levantar a 
identificação pessoal e profissional de cada sujeito e roteiro pertinente a 
pesquisa.  
 

Nome:_________________________________________________________ 

Data de nascimento:___/___/___          Idade:_____ 

Endereço Completo: 

______________________________________________________________ 

Bairro:______________________         Cidade:_____________________ 

Cep:_________________________        Telefone(s): (91_______-______  

Email: _________________________________________________________ 

Feminino(  )     Masculino (  ) 

 

 

1. Quais características pessoais você acredita que o profissional enfermeiro deve 

ter além do conhecimento cientifico para prestar uma assistência de qualidade ao 

realizar a entrevista Familiar? 

 
2. Como é feita a entrevista ao responsável legal do doador? Existe um manual ou 

protocolo para auxiliar o profissional? 

 
3. Qual a sua percepção acerca do seu trabalho como membro de equipe da 

CIHDOTT? Você tem algum conflito em lidar com a morte de um paciente em 

benefício da vida de outro? 

 
4. Quais as suas atribuições como enfermeiro membro da Comissão Intra Hospitalar 

de Doação de Órgão e Tecido para Transplantes? 



 
 

 
5. Quais as maiores dificuldades encontradas para a efetivação do processo de 

doação de órgãos e tecidos em sua prática cotidiana? 

 
6. A seu ver, qual a importância da atuação do profissional enfermeiro no processo 

de doação de órgãos e tecidos para transplante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 FAPAN- FACULDADE PAN AMAZONICA  
 

 

APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Resolução nº 466/12 CNS/CONEP 

 
Sr. (a) foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar da pesquisa 

intitulada:O Papel do Enfermeiro no processo de doação de órgãos que tem como 
objetivo: Mostrar a importância da atuação do profissional enfermeiro no processo de 
doação de órgãos e tecidos para transplante. A pesquisa será realizada no período de 
setembro a outubro de 2017. O roteiro de coleta de dados será disponibilizado ao Sr (a), 
para que possa responder de forma manuscrita de acordo com sua disponibilidade. Suas 
respostas serão tratadas de forma confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado 
o seu nome em qualquer fase do estudo, sendo usados pseudônimos/codinomes com as 
seguintes denominações: “Enfermeiro Demolidor”, “Enfermeiro Thanos”... Os dados 
coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa, e as informações coletadas serão 
guardadas pelos pesquisadores por um período máximo de 5 anos, após esse período 
serão destruídos. Os resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Caso 
haja desistência de sua participação, os dados coletados serão destruídos após prévia 
comunicação dos interessados. Sua participação é voluntária, a qualquer momento você 
pode recursar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os 
pesquisadores e/ou com a instituição. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 
realizadas sob forma de um roteiro de entrevista. Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer 
compensações financeiras. As pesquisas que incluem coleta de dados envolvendo seres 
humanos podem proporcionar a ocorrência de vazamento de informações, podendo 
acarretar constrangimento e/ou punição para estes, porém, o seu nome será preservado e 
substituído por codinomes/pseudônimos como citado anteriormente. O benefício relacionado 
à sua participação na presente pesquisa será a oportunidade da reflexão sobre o fazer 
profissional no que tange a prática diária como membros de equipe de busca de órgãos para 
transplante e desenvolvimento de novas estratégias para o atendimento a legislação 
vigente, além de aumentar o conhecimento cientifico para a área de enfermagem. 

Sr(a) receberá uma via deste termo devidamente assinada e rubricada em todas as 
páginas, onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável, e demais pessoas 
envolvidas, assim como o contato do CEP (roda pé) para eventuais dúvidas que possam 
surgir e esclarecimento sobre seus direitos, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e 
a sua participação, agora ou qualquer momento. 
Desde já agradecemos! 
Orientador: Rosilene Ferreira de Sousa,  
Telefone: (91) 98212- 6473. 
Coren: 333530. 
 
Alunas: FIAMMA BARBOSA DA COSTA 

 MARCELE MORAES DE SOUSA 
 



 
 

Belém, ____ de outubro de 2017.  
 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento sem 
sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 
 
 

____________________________________ 
(Assinatura do participante da pesquisa) 

 
 
 

____________________________________ 
(Assinatura de quem coletou as informações) 

 
 
 

____________________________________ 
(Assinatura do pesquisador principal) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

FAPAN- FACULDADE PAN AMAZONICA. 
 

APÊNDICE C: CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CEP 
 

A Prof: Rosilene Ferreira de Sousa 
 
 
Apresento ao Comitê de Ética e Pesquisa, o projeto de pesquisa intitulado “O 

Papel do Enfermeiro no Processo de Doação de Órgãos e Tecidos de Belém-PA” de 

autoria das discentes: Fiamma Barbosa da Costa e Marcele Moraes de Sousa do 

curso Bacharelado em Enfermagem sob minha orientação para avaliação ética deste 

comitê, responsabilizando-me pela condução ética e cientifica da investigação, pelo 

envio de relatório (parcial e/ou final) com os resultados da pesquisa e pelo retorno 

dos benefícios resultantes da pesquisa aos participantes e/ou comunidades. 
 

Belém, ____ de ______________ de 2017. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________ 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A: Portaria 1.262 de 16 de junho de 2016 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B: Relatório de atividade diária da CIHDOTT- Possibilidade de doação 
de Tecidos 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C: Relatório da atividade diária da CIHDOTT- Notificação de Pacientes 
em ME. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D: Relatório da atividade mensal da CIHDOTT 
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