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Introdução: O número de indivíduos a espera de doação de órgãos e tecidos, 

cresce a cada dia, alguns fatores que interferem nesse número, está relacionado a 

uma deficiência no reconhecimento de um potencial doador, falta de recursos 

hospitalares, especialidades e até mesmo notificações. A atuação do enfermeiro junto 

ao cuidado com o possível doador, em saber identificar as complicações fisiológicas 

e fisiopatológicas, junto a equipe multiprofissional e auxiliar quanto a ação junto aos 

familiares no processo de doação dos órgãos pós-morte, o fez ganhar espaço na 

atuação de captação de órgãos. Objetivo: Identificar as ações e responsabilidades 

do Enfermeiro na captação de órgãos. Metodologia: Trata-se de uma metodologia 

qualitativa com uma pesquisa de campo, através de uma entrevista com um 

enfermeiro da Central de captação de órgãos de um hospital na região da zona sul de 

São Paulo. Resultados preliminares: Aguardando autorização para realização da 

entrevista, transcrição e análise dos dados. 

 

Palavras-chave: Doação de órgãos; Enfermagem; Captação de Órgãos; Papel Enfermeiro. 

 

No Brasil, cresce cada vez mais a fila de espera para transplante de órgãos e 

tecidos, cerca de 30.000.000 de pacientes aguardam na fila. Decorrente de uma 

deficiência no reconhecimento de um potencial doador, falta de recursos hospitalares, 

especialidades e até mesmo notificações. Por conta disso, são necessários 

profissionais competentes, e capacitados, para que o processo do reconhecimento de 

um potencial doador e a captação desses órgãos seja feito com rapidez e relevância. 

Em seu cotidiano e na prática, o enfermeiro é responsável para promover uma 

assistência com qualidade aos pacientes e familiares. (MENDES et al., 2012).  

O enfermeiro ganhou seu espaço na atuação da captação de órgãos através 

do cuidado exercido, com o possível doador e de seus familiares, que necessitam de 

atenção para facilitar o entendimento da morte, dando todo o suporte necessário.  Isso 

também ocorreu devido à falta de humanização dos médicos que estavam tratando 

do potencial doador, pela sua dificuldade na abordagem familiar e atenção de 

múltiplos cuidados com o paciente além da falta de conhecimento especificam e 

demoram na sua notificação. (MENDES et al., 2012).  

Objetivo 

Identificar as ações e responsabilidades do Enfermeiro na captação de órgãos. 

Metodologia 
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Neste presente estudo, utilizaremos a metodologia qualitativa com pesquisa de 

campo e coleta de dados primários por meio de entrevista. A entrevista será realizada 

dentro da Central de captação de órgãos de um hospital na região da zona sul de São 

Paulo, com o enfermeiro responsável, que irá apresentar a central de captação de 

órgãos, explicar sua rotina, procedimentos, e ao longo da visita irá responder à 

pergunta norteadora: qual é o papel do enfermeiro na captação de órgãos? 

Essa entrevista será gravada em um dispositivo de áudio do celular com 

sistema operacional IOS. Após ela será transcrita e analisada os resultados obtidos, 

seguindo todas as normas de padronização da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), vigente na resolução CNS 196/96 e Capítulo IV Resolução 

n°466/12. 

O presente estudo foi cadastrado na Plataforma Brasil CAAE 

968447.4.0000.5452 e aguardando a avalição ética.  

Desenvolvimento 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) a morte encefálica é 

classificada como à definição legal da morte, absoluta e irreversível parada das 

funções celebrais. Quando se inicia o protocolo o potencial doador deve preencher 

alguns critérios estabelecidos, como, Glasgow 3, sem incursões ventilatórias 

voluntarias, sem uso de sedação e bloqueadores neuromusculares, hipotermia ou 

distúrbios de gravidade metabólica. Deve ser realizado exames de imagem 

(tomografia de crânio ou ressonância), aplicação de 2 exames clínicos, teste de 

apneia e exame complementar comprobatório. 

De acordo com Mattia et al. (2010), alguns problemas relevantes durante o 

processo da doação de órgãos estão sobre o conhecimento, andamento e critérios 

que existem no processo da doação. Tempo da fila de espera para os receptores dos 

órgãos, notificações que não são feitas, pela falta de conhecimento da legislação, 

humanização e conhecimento dos próprios funcionários que estão cuidando de um 

paciente com morte encefálica.  

Os cuidados para o potencial doador incluem, desde o reconhecimento da 

morte encefálica e a confirmação, além de todo conhecimento das formalidades legais 

que se envolve no processo, prudência, constatação precoce e ação imediata de 

complicações principais que podem surgir da morte encefálica, e que assim os órgãos 

devem ser retirados e transplantados com as melhores condições possíveis. O 

enfermeiro tem que estar capacitado para identificar essas tais complicações 
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fisiológicas e fisiopatológicas, e junto com a equipe multiprofissional de saúde, para 

que consigam instituir medidas adequadas e terapêuticas. (GUETTI; MARQUES, 

2008). 

A ação do enfermeiro na captação de órgãos está em, auxiliar os familiares no 

processo de doação pós-morte; sendo necessário ter total competência para analisar 

o possível doador e na abordagem familiar que deverá ser feita de maneira que o 

familiar entenda que o potencial doador morreu, e que seus órgãos podem salvar 

vidas. (GUETTI; MARQUES, 2008).  

O papel dos enfermeiros que trabalham na Organização de Procura de Órgão 

(OPO) procede em: diferenciar, encontrar e reconhecer o potencial doador, saber a 

história de sua patologia atual para informar a Central de Notificação Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNDCO) do Estado. Toda informação coletada e enviada, é 

de extrema importância, pois através destas informações que será encontrado um, ou 

mais receptores de órgãos. (MAGALHÃES; MAGALHÃES; RAMOS, 2007). 

Resultados preliminares 

Quanto aos resultados preliminares, aguardando autorização para realização 

da entrevista, transcrição e análise dos dados. 
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