
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE DE ÓRGÃOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA CAROLINA SIMÕES RIBEIRO EPPINGER CARUSO, GUSTAVO MURAD QUINTERO,
PAOLA TERILLI, RAÍSSA PADIAL PASSOS
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ARI NELSON RODRIGUES COSTAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 
Desenvolvimento de uma embalagem para transporte de órgãos para transplantes, 

em parceria com a UNIFESP (Universidade Federal do Estado de São Paulo). 

 

2. INTRODUÇÃO 
O transplante de órgãos, segundo o Ministério da Saúde (2008), trata-se de um 

procedimento cirúrgico que tem como objetivo substituir um órgão ou tecido de um 

receptor doente, por um órgão ou tecido saudável proveniente de um doador morto 

ou vivo. O Brasil possui uma grande representatividade neste tipo de procedimento, 

ocupando o segundo lugar em número absoluto de transplantes e o maior sistema 

público de transportes de órgãos do mundo. (ANDRIOLI, 2015) 

A descrição de como deve ser a logística de transporte de órgãos é definida pela Lei 

9434/97 (BRASIL, 1997), em conjunto com a RDC 66/09 (ANVISA, 2009). Contudo, 

apesar da posição ocupada pelo país e dos aprimoramentos já realizados nos 

processos ainda há pontos de melhoria a serem explorados. Segundo a I Reunião 

de Diretrizes Básicas para Captação e Retirada de Múltiplos Órgãos e Tecidos da 

Organização Brasileira de Transplantes de Órgãos, os problemas logísticos são 

responsáveis por 5% a 10% das causas de não efetivação de doação (ANDRIOLI, 

2015). Face à logística de transporte, a oportunidade escolhida como foco são as 

embalagens em que são transportados os órgãos e as condições a que são 

submetidas. 

As embalagens utilizadas atualmente no Brasil não são padronizadas e não seguem 

os critérios estabelecidos pela RDC 66/09. Em entrevista com a Professora Doutora 

Bartira Aguiar Roza (2016), obteve-se a informação que, além da dificuldade de 

manuseio por parte da equipe de captação, responsáveis pela coleta do material, há 

órgãos inutilizados devido às más condições de acondicionamento e congelamento 

de parte dos órgãos. 

Além do risco de congelamento, o gelo em excesso aumenta o peso da embalagem 

e dificulta ainda mais o carregamento da caixa que, além de pesada, não apresenta 

pega adequada, impactando diretamente na saúde do membro da equipe de 

captação responsável pelo manuseio. Não só a saúde do transportador é afetada, 



como também, já ocorreu de o órgão ser inutilizado devido à queda da embalagem 

terciária.  

Face aos fatos apresentados, é necessário o estudo e desenvolvimento de uma 

caixa que atenda o cenário brasileiro e que mitigue ao máximo o risco apresentado à 

vida dos brasileiros que deixam de ser transplantados por conta dos órgãos 

inutilizados. 

 

3. OBJETIVOS 
O objetivo primário deste trabalho consiste em desenvolver uma embalagem 

destinada ao transporte de órgãos para transplante com preço final acessível à 

realidade brasileira, utilizando um sistema de refrigeração alternativo ao gelo e que 

seja adequada à vários tipos de órgãos, garantindo integridade, segurança e 

preservação destes. 

Dentre os objetivos secundários encontram-se: tornar o produto final mais prático, 

leve e com tamanho reduzido, permitindo que a caixa seja manuseada mais 

facilmente e apresentar um sistema de refrigeração inovador em relação aos 

existentes no mercado, utilizado no transporte de órgãos.  

 

4. METODOLOGIA 
A pesquisa é quantitativa, com caráter experimental e, por se tratar do 

desenvolvimento de um produto, a pesquisa encontra-se, conforme a Abepro, na 

sub-área de Engenharia do Produto, abrangendo os tópicos Gestão e 

Desenvolvimento do Produto, Processo de Desenvolvimento do Produto e 

Planejamento e Projeto do Produto. 

O método utilizado para a elaboração do trabalho foi a combinação do Design 

Thinking com o Ecodesign, para criar um produto inovador e ecológico.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
O produto ainda se encontra em fase de construção, no entanto, até o momento, já 

foram realizados estudos sobre diversos tópicos, entre eles: o cenário atual 



brasileiro de transplantes; Design Thinking; Ecodesign; desenvolvimento de produto 

e refrigeração. Além disso, com a finalidade de gerar conceitos para a embalagem, 

foi preparado um workshop sobre Design Thinking com a participação de 

profissionais de diferentes áreas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Os resultados preliminares são compostos pelas ideias geradas pelo grupo e os 

participantes do workshop. Serão estudadas pelas ferramentas de desenvolvimento 

do produto e Design Thinking, complementadas pelo conceito de Ecodesign, 

contemplando, por fim, a melhor opção.  
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