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1.RESUMO 

 

Este estudo visa investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, descritiva           

exploratória e quantitativa a importância da assistência de enfermagem prestada aos           

pacientes que irão se submeter à um transplante cardíaco. Foi realizada nas bases             

de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americano          

e, do Caribe e Ciências da Saúde (LILACS). Os critérios de inclusão utilizados             

foram: artigos escritos por um autor enfermeiro; artigos disponíveis na íntegra no            

sistema online; artigos nacionais em idioma português, escritos no período de 10            

anos; que incluíssem os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Os resultados             

evidenciam a importância de uma equipe de enfermagem preparada para prestar           

sua assistência durante o processo de doação e captação do transplante cardíaco.  

 

2.INTRODUÇÃO 

 

Na literatura existem relatos quanto ao primeiro transplante cardíaco, onde que eram            

feitos experimentos e desenvolvimentos de técnicas de anastomoses vasculares em          

cães. Em 1905, na University of Chicago, Carrel e Guthrie transplantavam o coração             

de um animal jovem para o pescoço de um animal adulto (STOLF; MOREIRA 2005).  

 

Em 1960 Lower e Shumway, propuseram uma sistematização da técnica cirúrgica           

que se embasava em circulação extracorpórea e foi onde conseguiram obter uma            

sobrevida nos cães com imunossupressão. Tal técnica foi aplicada mais tarde nos            

primeiros transplantes em seres humanos, sendo que até os dias de hoje,            

praticamente não houveram alterações drásticas (STOLF; MOREIRA 2005).  

 

Em pacientes portadores de Insuficiência cardíaca congestiva (ICC) que evoluem          

com mau prognóstico na terapia medicamentosa se faz necessário realizar o           

transplante cardíaco, sendo esse um procedimento cirúrgico de grande         

complexidade e é a primeira opção de intervenção, mesmo apresentando limitações           

que ressaltam a importância das outras alternativas (PEREIRA 2004). 

 



Tendo a necessidade de uma equipe pluridisciplinar atuando, cabe a assistência de            

enfermagem prestar cuidados eficazes para aumentar a sobrevida do paciente e ao            

enfermeiro acompanhar todo o processo de doação/captação, fazendo com que haja           

uma melhora na sobrevida e um prognóstico positivo dos pacientes com o            

diagnóstico já citado, contribuindo, assim, à uma discrepância no que se refere a fila              

de espera entre a quantidade de doadores e receptores (FONSECA; CARVALHO           

2005). 

 

De acordo com os dados computados pelo Registro Brasileiro de Transplantes           

(RBT), no ano de 2016 foram realizados 357 transplantes cardíacos em adultos e             

constatou um total de 282 pacientes ativos na fila de espera.  

 

Diante deste exposto, este estudo objetiva pesquisar a importância da assistência de            

enfermagem e o papel do enfermeiro no transplante cardíaco, buscando responder a            

questão norteadora do estudo, sendo esta: Qual a importância da assistência de            

enfermagem em relação ao transplante cardíaco?  

 

3.OBJETIVO  

 

Identificar a importância do papel do enfermeiro na assistência prestada no processo            

de transplante cardíaco. 

 

4.METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão integrativa relacionada ao transplante cardíaco a qual foi            

buscado em artigos eletrônicos nos portais Scientific Eletronic Library Online          

(SCIELO) e Literatura Latino-Americano e do Caribe e, Ciências da Saúde (LILACS),            

no período de fevereiro a março de 2017. Para o levantamento dos artigos foram              

utilizados os descritores: transplante cardíaco, assistência da enfermagem, doador e          

receptor. Os critérios de inclusão utilizados para seleção da amostra foram: artigos            

que tenha entre os autores ao menos um pesquisador enfermeiro; artigos           

disponíveis na íntegra online; artigos nacionais em idioma português, escrito no           



período de 10 anos. Na operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as seguintes           

etapas: identificação do tema e seleção da questão norteadora; critérios para           

seleção da amostra; definição de informações a serem extraídas dos estudos           

selecionados; categorização dos estudos; avaliação, interpretação dos resultados e         

apresentação da revisão. Na busca inicial foram encontrados 35 (trinta e cinco)            

artigos, que por meio de dados da leitura foram encontrados 18 (dezoito), no             

entanto, destes apenas 10 (dez) artigos responderam à questão norteadora e           

definiram a amostra final da presente revisão.  

 

5.DESENVOLVIMENTO  

 

Sabe-se que o processo do transplante cardíaco é complexo e exige uma            

assistência específica e eficaz de toda a equipe pluridisciplinar envolvida, onde que            

se faz necessário um embasamento fidedigno técnico-científico e o enfermeiro          

possui grande responsabilidade em tal modalidade, pois acompanha toda ação e           

também presta sua assistência em tempo integral (Resolução COFEN n°292/2004).  

 

O enfermeiro que atua nesta situação presta cuidados específicos, visando a           

promoção e a reabilitação da saúde dos doadores e captadores. De acordo com a              

Resolução 292/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), cabe ao          

enfermeiro planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os Procedimentos         

de Enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos. No Brasil, existem            

dois tipos de atuação do enfermeiro neste ramo: o enfermeiro clínico e o enfermeiro              

coordenador de transplante, onde que o primeiro atua promovendo cuidados de           

enfermagem aos doadores, captadores e familiares dos mesmos e o outro exerce a             

função de gerenciar o programa de transplante, respectivamente (Resolução         

COFEN n°292/2004).  

 

Segundo a resolução do COFEN-292/2004, capítulo I, o enfermeiro deve aplicar a            

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no processo de doação de           

órgãos e tecidos, documentar registrar e arquivar o processo de doação/transplante           

no prontuário do doador, bem como do receptor (Resolução COFEN n°292/2004).  



 

A equipe de enfermagem acompanha o paciente no processo de doação/captação           

desde o início que se necessita de transplantar o coração e é de extrema              

importância atuação de enfermeiro coordenador e do enfermeiro clínico, pois estão           

presentes prestando sua assistência nas etapas de perioperatório, intraoperatório e          

pós-operatório (MENDES et al., 2012). 

Cabe ao enfermeiro coordenador participar do processo de gerenciamento, realizar          

a educação em saúde, coletar os dados de doadores cardíacos, transmitir aos            

receptores e aos familiares informações precisas relacionadas ao processo da          

possível captação do coração (pois sabe-se que mesmo depois de constatado morte            

cerebral do possível doador ou o possível doador ainda em vida, há uma             

probabilidade de não haver a doação de tal órgão devido ao não consentimento da              

família do doador). Também atua promovendo uma boa qualidade de vida ao            

paciente onde que envolve uma disseminação quanto às informações atualizadas          

relacionadas aos dados da fila de espera, avaliando rigorosamente aqueles que           

aguardam, respeitando ordem, legislação e principalmente, a ética (Roza et          

al.,2010). 

 

O enfermeiro clínico necessita possuir conhecimento em imunologia e farmacologia          

diretamente relacionada para o transplante cardíaco, pois esse atua no cuidado           

paliativo até o primeiro ano do transplante ter sido executado no paciente onde que              

pode se estender por um longo período. É de grande importância no planejamento             

do cuidado, pois envolve seu conhecimento em fisiopatologia, epidemiologia,         

doenças infecciosas, e, diagnósticos de enfermagem. Possui uma grande autonomia          

nas dosagens de medicações, nas alterações sanguíneas e até mesmo qualquer           

intercorrência que possa aparecer durante o pós-operatório, sem necessidade de          

autorização prévia da equipe médica (MENDES et al., 2012). 

 

De acordo com dados da RBT, em relação aos transplantes cardíacos, pode-se            

notar um crescimento de transplantados entre os anos de 2006 á 2016. Ao todo já               

foram realizados 2558 transplantes cardíacos em 12 estados com 31 equipes           



atuantes. Em 2016 foram realizados 357 transplantes, onde o maior índice de            

sobrevida do paciente no primeiro ano é maior com 70% de chance comparada ao              

7° ano. Constatou-se também que na fila de espera há 257 pacientes adultos             

aguardando para passar por tal processo (Registro Brasileiro de Transplantes 2016). 

 

Mesmo reconhecendo o fundamental papel da assistência de enfermagem no          

transplante cardíaco, nota-se que a fila de espera por um transplante de coração é              

baixa, mas devido à causa da necessidade de se transplantar um coração ser grave              

a probabilidade do receptor não resistir à espera é alta, tornando-se uma luta contra              

o tempo para toda a equipe de enfermagem.  

 

6.RESULTADOS  

 

Dos 10 artigos selecionados que atenderam aos critérios de inclusão, exploraram a            

importância de se conhecer e identificar o papel do enfermeiro e da equipe de              

enfermagem na assistência prestada como um todo no processo do transplante           

cardíaco. Identificamos 04 artigos que se referiam ao cuidado geral da equipe            

pluridisciplinar ao processo como um todo no transplante de coração; 02 artigos que             

relatavam como é executado o processo de captação/recepção do coração; 03           

artigos falavam em relação aos dados da fila de espera e do número de pacientes               

que já passaram pelo transplante cardíaco e por fim, apenas 01 artigo que abordava              

a importância do papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem na assistência e              

aos cuidados prestados num transplantado cardíaco, ressaltando os possíveis e          

prováveis diagnósticos de enfermagem, abordando também a importância de uma          

SAE bem executada e o prognóstico positivo após tal assistência efetiva.  

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta revisão, foi possível compreender a importância da atuação do            

enfermeiro e a da assistência da equipe de enfermagem no processo de transplante             

cardíaco, que basicamente se refere à captação dos dados do possível doador do             

coração, a administração eficaz da fila de espera dos que aguardam serem            



receptores e a assistência no que se refere á educação em saúde diante da              

população e dos familiares dos captador-receptores. Assim, é necessária a          

realização de novas pesquisas na enfermagem que incentivem a discussão nesta           

área do conhecimento, para a consolidação da profissão de enfermagem e           

valorização do profissional frente à sociedade, família e equipes multidisciplinares.  

 

8.FONTES CONSULTADAS 

 

STOLF, Noedir; MOREIRA, Luiz. Tratado de cardiologia.1.ed. São Paulo: Monoele,          

2005. 

 

PEREIRA, W. A. Manual de transplantes de órgãos e tecidos. 3.ed. Rio de             

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. P. 268-96.  

 

FONSECA, M. A. de A.; CARVALHO, A. M. Fragmento de vida: Representações            

sociais de doação de órgãos para transplante. In: Interações, v. 10, n. 20, São              

Paulo, p. 85-108, dez 2005. 

 

Registro Brasileiro de Transplante. 2016. [acesso em 23 de março de 2017].            

Disponível em:  

http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2016/RBT2016-leitura.pdf .  

 

Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN n°292/2004. Normatiza a         

atuação do Enfermeiro na Captação e Transplante de órgãos e Tecidos. 2004.            

[acesso em 10 de março de 2017]. Disponível em:         

http://site.portalcofen.gov.br/node/4328 .  

 

 

MENDES, KDS et al. Transplantes de órgãos e tecidos: Responsabilidades do           

Enfermeiro. Texto contexto enfermagem. 2012 out-dez;21 (4):945-53. 

 

ROZA, BA et al. Doação de órgãos e tecidos: relação com corpo em nossa              



sociedade. Acta Paul Enferm 2010;23(3):417-22. 

 

SIQUEIRA, MM et al. Indicadores de eficiência no processo de doação e            

transplante de órgãos: revisão sistemática da literatura. 2016. [acesso em 09 de            

março de 2017]. Disponível em:     

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/31162/v40n2a5_90-97.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y . 

 

ROZA, BA et al. Assistência de Enfermagem ao paciente submetido ao           

Transplante Cardíaco. 2008. [acesso em 9 de março de 2017] Disponível em:            

http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Biblioteca_Teses/Textos/Assistencia_de_

Enfermagem_ao_pte_Transpl_Cardiaco.pdf.  

 

 
  


