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Resumo  

             O processo cirúrgico denominado transplante, consiste na troca de um 

órgão ou tecido de uma pessoa doente, por outro órgão ou tecido com 

condições normais de um doador vivo ou morto. Atualmente o transplante de 

órgãos e tecidos é a alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento de 

diversas doenças. Desde muitos anos atrás, o enfermeiro e sua equipe tem 

papel importante no processo de doação e captação de órgãos. Diante do 

exposto, este estudo teve como objetivo descrever as atribuições do enfermeiro 

no processo de doação e captação de órgãos e tecidos para transplantes. Para 

tanto conduziu-se uma revisão narrativa da literatura, para a qual utilizou-se 

além de documentos de órgão oficiais, livros disponíveis no acervo da 

UNIFRAN (Universidade de Franca), artigos indexados nas bases de dados 

Scielo (Scientific Eletronic Library online), Lilacs (Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde), e BVS (Biblioteca Virtual em 

Saúde), junto à rede mundial de computadores.Foram selecionados 23 artigos. 

19 documentos de órgãos oficiais e 05 livros. Como critérios de inclusão dos 

artigos foram adotados: artigos disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, 

publicados entre 1998 e 2014. Os resultados da revisão apontaram que, 

compete ao enfermeiro programar medidas e ações que visem melhor 

desempenho e desenvolvimento da equipe, coletar dados do potencial doador, 

avaliar, notificar as entidades necessárias sempre que houver um doador, 

realizar a abordagem familiar, apoio emocional ao familiar, assegurar o direito 

de conversar com a família, bem como retirar dúvidas do processo de doação, 

garantir o anonimato da identidade do doador, interromper o processo de 

captação em qualquer fase, em decorrência de sorologias positivas ou 

desistência dos familiares, assegurar à entrega do corpo a família em 

condições para o velório. Concluiu-se que o profissional enfermeiro poderá ser 

o elemento fundamental no processo de doação, uma vez que ele é quem faz a 

comunicação entre o potencial doador, seus membros familiares, e equipes de 

transplante. Palavras chave: Doação dirigida de tecidos; Transplante e Papel 

do Profissional de Enfermagem. 
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 Abstract  

          The surgical process known as transplantation is the replacement of an ill 

patient’s organ or tissue for a dead or alive donor’s one in good conditions. 

Nowadays, this procedure is the safest and most efficient and efficacious 

therapeutical alternative for the treatment of several illnesses. Since long ago, 

the nursing staff has an important role concerning the organ donation and the 

uptake process. Taking these facts into consideration, this research aimed to 

describe the nurse’s role in the transplantation process. This is an exploratory 

research which elaboration was based on literature narrative reviews, besides 

official documents and books, indexed articles in LILACS, SCIELO, BVS 

database.The results indicated that it is the nurse’s role to take measures in 

order to improve the staff’s performance and development, collect the 

information of prospect donors, evaluate, notify the responsible institutions 

whenever there is a donor. Furthermore, it is necessary to make an approach to 

the family and provide them with the emotional support, ensure that the legal 

basic rights are not harmed as well as talking to the nurse and solving doubts 

about the transplantation, guarantee the donor’s anonymity, and deliver the 

donor’s body in appropriate conditions for the funeral. In conclusion, the nurse 

is fundamental for the process of donation given that this professional is a 

facilitator of the link between the donor and the transplant teamwork. Keywords: 

directed donation of tissues; transplantation and role of professional nursing. 
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 1 Introdução  

             O processo cirúrgico denominado transplante, consiste na troca de um 

órgão ou tecido de uma pessoa doente, por outro órgão ou tecido com 

condições normais de um doador vivo ou morto. Atualmente o transplante de 

órgãos e tecidos é a alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento de 

diversas doenças, determinando a melhoria na qualidade e perspectiva de vida 

da pessoa em questão (1).  

             Existem dois tipos de doadores de órgãos: os intervivos e os post-

mortem. Os intervivos são aqueles doadores em que se encontram saudáveis, 

e que não tenham nenhum problema de saúde significante. Já os post-mortem 

são caracterizados como aquele doador em que sua morte encefálica 

(cerebral) está devidamente comprovada pela equipe médica (2).   Nos últimos 

tempos, os transplantes têm apresentado progressos quanto a seus resultados, 

em decorrência de mudanças nas técnicas cirúrgicas e dos medicamentos 

imunossupressores (3). 

              Juntamente com a possibilidade dos transplantes, ocorrem também as 

filas, pois, na maioria das vezes, ele é a única forma de tratamento encontrada 

para pacientes com lesões irreversíveis em alguns dos órgãos, com índice de 

sucesso superior a 80% a cada processo. No Brasil, em 2012, de 15.141 foram 

para 28.109 em março de 2014 os números de pacientes ativos em espera nas 

filas de transplante, segundo números do balanço feito pelo Ministério da 

Saúde (MS) e Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) 

(4,5,6).  

            O Brasil é considerado referência em doação de órgãos, sendo assim, 

atualmente 95% das cirurgias é feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 

número de doadores de órgãos no Brasil dobrou nos últimos dez anos e com 

isso o número de procedimentos cirúrgicos também (5,6). 

             Desde muitos anos atrás, o enfermeiro e sua equipe tem papel 

importante no processo de doação e captação de órgãos, tanto que, participou 

efetivamente do primeiro em 1964 no Brasil, atuando no pré e pós-operatório 

imediato (3). Em 2005, o MS criou a comissão intra-hospitalar de doação de 
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órgãos e tecidos em instituições públicas, privadas e filantrópicas que possuam 

um número maior que 80 leitos. Ela consiste numa equipe multiprofissional, 

contendo o enfermeiro, que por sua 2 vez obteve uma área de atuação, não 

ficando limitado a cuidados de pré e pós-operatório (7). Assim, percebemos a 

importância do enfermeiro, em todo o processo de doação e captação de 

órgãos, e assim sendo, surgiu o interesse de aprofundarmos nossos 

conhecimentos acerca da temática. 

             Diante do exposto, este estudo teve como objetivo descrever as 

atribuições do enfermeiro no processo de doação e captação de órgãos e 

tecidos para transplantes.  

Material e Métodos  

             Tratou-se de um estudo elaborado através de revisão narrativa da 

literatura, uma vez que esse tipo de pesquisa tem o objetivo de aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente, construída através de 

levantamento bibliográfico ou de fontes secundárias, abrangendo o maior 

número possível de bibliografia tornada pública em relação ao tema de estudo 

(9). 

             Foram utilizados, além de documentos de órgão oficiais, livros 

disponíveis no acervo da UNIFRAN (Universidade de Franca), artigos 

indexados nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library online), Lilacs 

(Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), e 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), junto à rede mundial de computadores. Os 

descritores do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) adotados e utilizados 

para a busca dos referenciais foram: Doação dirigida de tecidos; Transplante e 

Papel do Profissional de Enfermagem. Como critérios de inclusão dos artigos 

foram adotados: artigos disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, 

publicados entre 1998 e 2014. Foram resgatados 37 artigos, e após aplicação 

dos critérios de inclusão, foram selecionados 23 artigos. 19 documentos de 

órgãos oficiais e 05 livros. A busca dos referenciais em todas as fontes 

consultadas deu-se no período de 1998 a 2014.  

Revisão da Literatura  



5 

 

           Com o passar dos anos e melhorias de técnicas cirúrgicas, os 

transplantes passaram a ser uma esperança a mais para pacientes terminais, 

vitimados por doenças de alguns tecidos e órgãos. No entanto, a falta de 

órgãos e tecidos é o desafio principal destes pacientes que precisam do 

transplante, e que aguardam nas infindáveis filas, pois existem vários motivos 

para que se diminua a quantidade de órgãos e tecidos doados (3). Dentre estes 

motivos, estão a não identificação do potencial doador, a realização de todos 

os exames necessários para a confirmação de morte encefálica e sua 

notificação, além da recusa da doação pelos familiares dos pacientes (10,11).                      

Na maioria das vezes, essa recusa acontece por conta de dúvidas sobre o 

diagnóstico da morte encefálica não esclarecidas corretamente, a entrevista 

inadequada, causas religiosas, entre outras (10). 

          Em 18 de novembro de 1992, no Brasil, surgiu a lei 8.489, com a qual 

acreditava-se que se resolveria todos os problemas relacionados ao processo 

de doação, porém, surgiram questões que levantavam a possibilidade de 

venda e remuneração para pessoas que doavam órgãos. Esta referida lei, em 

seu Artigo 10, trazia que é permitida à pessoa maior e capaz dispor 

gratuitamente de órgãos, tecidos ou partes do próprio corpo vivo para fins 

humanitários e terapêuticos.  

            Atualmente, segundo a legislação civil e as leis brasileiras esta lei está 

vetada, pois, se institui como crime a comercialização de órgãos entendida a 

partir da palavra “dispor”, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), violava os direitos humanos (12). Em 1997 foi criada a lei 9.934 de 4 de 

fevereiro, implantando a Política Nacional de Transplantes de Órgãos e 

Tecidos, a qual dizia que todos eram doadores de órgãos, menos que existisse 

algum documento em que fosse oposto (13). Essa situação permanece até nos 

dias atuais, e com isso, verifica-se que uma doação só poderá ser feita a partir 

da decisão familiar e deve ser respeitadas por todos. O procedimento de 

doação de órgãos e tecidos tem papel fundamental no tratamento de algumas 

doenças (15). Porém existem algumas situações nas quais há a contra 

indicação completa da captação de todos os órgãos do potencial doador. 

Dentre elas: a presença de infecções virais de evolução lenta, história de uso 
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de drogas endovenosas, presença de neoplasias, sepse bacteriana e presença 

de anticorpos contra o vírus HIV (16,17).  

            O MS, através da Portaria 1.752 de 2005 determina a formação de uma 

comissão intra- hospitalar de transplante de órgãos e tecidos, em todos os 

hospitais com mais de 80 leitos, a qual deve ser composta de médicos, 

enfermeiros coordenadores e psicólogos (18).  

           O enfermeiro tem um papel fundamental na equipe multidisciplinar de 

transplantes, visto que, são sempre desafiados a promover o cuidado de boa 

qualidade aos pacientes submetidos ao transplante. Porém, a real verdade dos 

serviços, os enfermeiros têm experimentado dificuldades e limitações, seja nos 

recursos humanos, financeiros e até mesmo nos materiais utilizados no 

procedimento (19).  

            O MS exige também que todos tenham participado do curso de 

coordenadores intra-hospitalares com certificado emitido pelo Sistema Nacional 

de Transplante (SNT), visando que, as equipes dentro do hospital façam a 

busca ativa e que sejam comunicadas quanto a: diagnóstico de morte 

encefálica mais precoce, maior número de notificações e melhor manutenção 

do potencial doador, articular com os profissionais de saúde o aprimoramento 

de doação e captação de órgãos, garantir uma adequada entrevista familiar e 

capacitar os profissionais para a mesma, possibilitando assim a agilidade do 

processo (18). A atuação do enfermeiro nas centrais de captação de órgãos 

passou a ser essencial para as fases de captação, sendo reconhecido pela Lei 

Federal nº 9.434, de 1997, devendo realizar busca ativa por órgãos (20). O 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) regulamenta, norteia e aponta as 

atribuições do enfermeiro nos processos de doação e captação de órgãos e 

tecidos para transplante, através da Resolução COFEN n° 292/2004 (21). 5 

Sendo assim, segundo o COFEN, compete ao enfermeiro programar medidas e 

ações que visem melhor desempenho e desenvolvimento da equipe, 

implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em todo o 

processo de captação dos órgãos, coletar dados do potencial doador, avaliar, 

notificar as entidades necessárias sempre que houver um doador, realizar a 
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abordagem familiar, apoio emocional ao familiar, assegurar o direito de 

conversar com a família, bem como retirar dúvidas do processo de doação, 

conversar com a família e retirar dúvidas sobre a morte encefálica, garantir o 

anonimato da identidade do doador (21). São atribuições do enfermeiro, ainda 

segundo o COFEN, interromper o processo de captação em qualquer fase, em 

decorrência de sorologias positivas ou desistência dos familiares, realizar 

anotação do processo de doação no prontuário do doador e arquivar, 

assegurar o acordo firmado no termo de doação, assegurar à entrega do corpo 

a família em condições para o velório, colaborar e realizar ações de pesquisa 

sobre doação de órgãos, bem como realizar junto à comunidade medidas 

educativas sobre doação, e realizar educação continuada ou permanente com 

os profissionais da área da saúde sobre a importância da doação e 

obrigatoriedade de notificar os casos de óbito às unidades cabíveis (21). O 

enfermeiro deveria conhecer todas as alterações fisiológicas decorrentes da 

morte encefálica, bem como participar da realização dos testes para sua 

comprovação, para que junto à equipe, possa coordenar o manejo adequado 

do potencial doador (22). Dentre as várias funções dos enfermeiros no 

processo de doação de órgãos e tecidos estão a de enfermeiro assistencial, 

que atua no cuidado do paciente, sempre sendo capacitado a obter 

conhecimentos e habilidades específicos, possuir experiência clínica e estar 

em frequente processo de educação, a fim de desenvolver o pensamento 

crítico no processo de tomada de decisão. Destacam-se como atividades desse 

profissional: a avaliação, o diagnóstico, a identificação dos resultados, o 

planejamento do cuidado, a implementação de ações e intervenções e a 

avaliação junto aos possíveis pacientes para doação (19). Segundo o SNT, é 

preciso que se tenha nas comissões o enfermeiro coordenador de transplante, 

que seria responsável por facilitar e agilizar todo o processo do mesmo. Esse 

profissional também tem como papel exercer a integração de todos os 

membros da equipe, sendo o elo entre paciente/família e equipe. Cabe também 

ao profissional enfermeiro ações de prestar as informações necessárias sobre 

a morte encefálica para as famílias dos possíveis doadores, fornecimento de 

informações às equipes de captação de órgãos e dos profissionais do centro 

cirúrgico da unidade, bem como verificar se foram 6 preenchidas todas as 
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documentações fornecidas para a identificação desse doador (protocolo de 

morte encefálica, Ficha de identificação do doador e Autorização familiar) (19). 

A consciência e o conhecimento das etapas, por parte do enfermeiro e de 

todos os profissionais envolvidos no processo, possibilitam a conquista de 

órgãos e tecidos com qualidade e segurança (23). Quando trata da atuação do 

enfermeiro no processo de doação e captação de órgãos, seria importante 

ressaltar que o seu papel não se restringisse somente ao apontado na 

resolução do COFEN. O enfermeiro atua também como instrutor e educador, 

fornecendo orientação e divulgando o processo nas fundações de saúde e na 

comunidade (educação continuada), com divulgação da taxa de transplantes, 

lista de espera, e como facilitador do processo de quebra de todos os mitos 

sobre o processo de doação (24).  

Conclusão  

Neste estudo foi verificada a importância do enfermeiro atuante na área de 

doação e captação de órgãos e tecidos no Brasil, visto que as atividades feitas 

por ele não se restringem a fins lucrativos e burocráticos, sendo uma atividade 

de alta complexidade e que exige do profissional aptidão ética para garantir a 

continuidade do procedimento. Verificou-se também que o profissional 

enfermeiro se mostrou fundamental no processo de doação, uma vez que ele é 

quem faz a comunicação entre o potencial doador, seus membros familiares, e 

equipes de transplante. O enfermeiro membro da equipe captadora de órgãos 

tem como dever conhecer os direitos humanos e a legislação dos transplantes, 

lembrando sempre da cultura e religiões de cada família, tendo sempre ética e 

respeito com a decisão familiar. Dessa forma, concluiu-se que o enfermeiro 

atuante nessas comissões busca conquistar seu espaço nas orientações 

familiares e profissionais, na divulgação de dados sobre os transplantes,no 

esclarecimento de dúvidas e de conceitos errados, possibilitando assim o ato 

de doação de órgãos e tecidos menos agressivo aos familiares, e respeitando a 

vontade do doador.  
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