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1. RESUMO 

Este estudo visa descrever a atuação do Enfermeiro no processo que envolve a  

captação de órgãos para transplante. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, 

com artigos, livros e teses publicados entre 1996 a 2013. Os resultados são 

discutidos como: busca ativa de potenciais doadores; manutenção adequada do 

potencial doador; abordagem da família; acondicionamento e transporte dos órgãos 

e conscientização da população referente a doação. 

2. INTRODUÇÃO 

O transplante de órgãos é definido como um procedimento cirúrgico onde 

retira-se um órgão ou tecido de um doador vivo ou morto e o transfere a um receptor 

onde o mesmo órgão não desempenha sua função primordial (SILVA et al.,2009). 

O transplante assume papel terapêutico de última escolha, em casos onde 

tratamentos medicamentosos ou intervenções cirúrgicas não foram eficazes, o que 

favorece uma maior sobrevida aos pacientes que necessitam desse procedimento 

(DEMORAES et al.,2005). 

Quando o transplante advém de doadores falecidos, há necessidade da 

intervenção da equipe de captação de órgãos, onde há a atuação do Enfermeiro. 

Observa- se que o conhecimento sobre o assunto é escasso entre os enfermeiros, 

que possuem um papel relevante e são um elo entre equipe, família/ doador. Assim, 

este estudo visa divulgar as principais funções  dos enfermeiros que atuam na 

central de captação de órgãos e tecidos. 

3. OBJETIVO 

Descrever a atuação do Enfermeiro na captação de órgãos para transplante. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Guetti; Marques (2008), o número de potenciais doadores é alto em 

relação ao número de doadores. 

A sensibilização da família do doador e a consciência quanto importância da 

doação de órgãos para salvar outras vidas contribui para o sucesso dessa 

intervenção terapêutica (MAIA; AMORIM, 2009). 

A consumação do procedimento é dificultada em decorrência da resistência 

familiar que encontra-serodeada de mitos e falta de conhecimento sobre o processo 

de doação do órgão (RESENDE,2011). 
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5. METODOLOGIA 

O método utilizado para este trabalho foi a pesquisa bibliográfica. O material foi 

constituído de artigos de revistas científicas e livros. O levantamento bibliográfico foi 

realizado nas bases de dados eletrônicas LILACS e SCIELO e nos sites do 

Ministério da Saúde e ABTO. A busca foi retrospectiva aos artigos publicados entre 

1996 a 2013, utilizando- se as palavras- chave: Transplante Cardíaco, Central de 

Doação de Órgãos, Atuação do Enfermeiro na central de órgãos. Até o momento 

totalizando 25 materiais analisados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 BUSCA ATIVA DE POTENCIAIS DOADORES 

Os enfermeiros devem identificar e conhecer os potenciais doadores, 

transmitir essas informações a Centrais de Notificações Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO) com um intuito de encontrar um receptor compatível para os 

órgãos detectados (MAGALHÃES;RAMOS,2007). 

6.2 ABORDAGEM DOS FAMILIARES 

Os enfermeiros que fazem uma avaliação do potencial doador, realizam a 

entrevista familiar tirando todas as dúvidas (SANTOS; MASSAROLLO, 2005). 

As razões para não doações são inúmeras, porém, as informações sobre o 

processo de doação, suporte emocional e abordagem a família deve ser de forma 

ética e humanística [...] (MORAES; MASSAROLO, 2009). 

6.3 MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR 

Os cuidados gerais de enfermagem prestada visa atender as necessidades 

fisiológicas básica para manutenção do potencial doador como: decúbito, cuidados 

com cateteres, controles SSVV, glicemia, PIC e outros (RECH; FILHO, 2007). 

6.4ARMAZENAMENTO,TRANSPORTE E DURABILIDADE DO ÓRGÃO EXTRA 

CORPÓREA  

Segundo Ribeiro; Ramalho (2009) cada órgão deve ser acondicionado em 

uma temperatura adequada e em um recipiente e solução especifica ao ser retirado 

de um mesmo doador. 

6.5 CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A RESPEITO DA DOAÇÂO 

O enfermeiro da captação de órgãos tem como responsabilidades; promover 

projetos educativos com intuito de conscientizar a população e apontar a 
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regularização desse procedimento no aspecto ético legal (SILVA; 

GUIMARÃES;NOGUEIRA,2009). 
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