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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi conhecer o papel do enfermeiro de unidade de terapia 

intensiva no processo de diagnóstico de morte encefálica e de doação de órgãos e 

tecidos para transplante. Tratou-se de uma revisão de literatura através de 

levantamentos bibliográficos na base de dados Biblioteca Virtual de Saúde. Os 

Descritores em Ciência da Saúde adotados para a busca dos artigos científicos foram: 

Transplante; Obtenção de Tecidos e Órgãos; Papel do Profissional de Enfermagem, 

Unidade de Terapia Intensiva. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram 

selecionados 12 referenciais, sendo 5 documentos Oficiais e 7 artigos. A revisão de 

literatura aponta que é de extrema importância que os profissionais de saúde conheçam 

o quadro completo de morte encefálica para que sejam capazes de identifica-la e 

diagnostica-la precisamente, para que possam conduzir adequadamente o protocolo de 

um potencial doador e proporcionar o suporte adequado a família, evitando possíveis 

situações de conflito que pode acarretar a rejeição da família à doação, pois o manejo 

correto da família proporciona seu maior entendimento ao quadro do paciente e amplia 

a oferta de órgãos e tecidos para transplantes. Conclui-se que o papel do enfermeiro 

nos processos de diagnóstico de morte encefálica e de doação de órgãos e tecidos é 

avaliar todo o processo da morte encefálica e da manutenção hemodinâmica do 

potencial doador, além de proporcionar as orientações adequadas a sua equipe e 

garantir a educação continuada para a qualidade do cuidado para um transplante 

efetivo e seguro. 

 

Palavras-chave: Transplante; Obtenção de Tecidos e Órgãos; Papel do Profissional de 

Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

O transplante de órgãos e tecidos consiste um procedimento cirúrgico em que 

ocorre a reposição de um órgão (coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim) ou tecido 
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(medula óssea, ossos, córneas) de uma pessoa doente (receptor) por outro órgão ou 

tecido normal de um doador, vivo ou morto (1).  

Qualquer pessoa que aceite realizar a doação, desde que não prejudique a sua 

própria saúde, pode ser um doador vivo. Este pode doar um dos rins, parte do fígado, 

parte da medula óssea ou parte do pulmão. Cônjuges e parentes até o quarto grau, 

pela lei, podem ser doadores. Já os não parentes, podem ser doadores apenas com 

autorização judicial. O doador falecido é aquele paciente vítima de acidentes cerebrais, 

como Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) ou Acidente Vascular Encefálico (AVE) que 

esteja em Morte Encefálica (ME) (1). 

No Brasil, no ano de 2017, segundo dados da Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos (ABTO), o Brasil registrou 23.854 transplantes realizados, entre 

eles os transplantes de pulmão, coração, pâncreas, fígado, rim e córnea. Dentre os 

transplantes de tecidos e células (osso, medula óssea, córnea e pele) foram realizados 

um total de 33.017 transplantes. Em relação à fila de espera, o número de pacientes 

que aguardavam transplantes em dezembro de 2017 era de 32.402 pacientes, sendo a 

maior parte deles (21.059) para rim (2). 

O processo de diagnóstico de Morte Encefálica (ME), bem como de doação de 

órgãos e tecidos ocorrem nos Centros de Terapia Intensiva (CTIs), sendo assim o 

enfermeiro é o profissional envolvido diretamente no cuidado e atendimento aos 

pacientes. Sua atuação se estende desde educar sua equipe e as famílias a respeito da 

doação de órgãos e tecidos até a manutenção hemodinâmica do potencial doador (PD), 

bem como os cuidados necessários aos pacientes submetidos a transplantes (3).  

Deve estar sempre atento e possuir domínio sobre as situações clínicas que 

podem ocorrer ao paciente em decorrência da ME, para que seu reconhecimento seja 

feito precocemente, evitando perda dos possíveis órgãos a serem doados (3). 

OBJETIVO 

 Diante do exposto este estudo teve como objetivo conhecer o papel do 

enfermeiro de unidade de terapia intensiva  no processo de diagnóstico de morte 

encefálica e de doação de órgãos e tecidos para transplante. 
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METODOLOGIA 

Tratou-se de uma revisão narrativa de literatura realizada através de 

levantamento bibliográfico na base de Dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) adotados para a busca dos artigos científicos 

foram: Transplante; Obtenção de Tecidos e Órgãos; Papel do Profissional de 

Enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva. 

Os critérios para inclusão dos estudos foram artigos publicados na língua 

portuguesa, disponível na íntegra, publicados entre 1991 a 2017. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão, foram selecionados 12 referenciais, sendo 5 documentos Oficiais e 

7 artigos. Posteriormente a leitura e compreensão das referências selecionadas 

construíram-se os textos presentes neste trabalho. 

DESENVOLVIMENTO 

Vinte e seis anos após o início dos programas de transplantes de órgãos e 

tecidos, essa técnica chegou ao Brasil, a princípio pouco repercutida em virtude do 

baixo número de transplantes com êxito. Com a alta demanda, já no ano de 1996, foi 

necessária a criação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), que passou a 

estabelecer parâmetros para o doador e, através de medidas, busca elevar os índices 

de cirurgias aos cidadãos que necessitam dos transplantes. Com o diagnóstico de 

Morte Encefálica (ME) e concessão do cônjuge ou parente até segundo grau, o doador 

falecido pode amparar diversas pessoas que necessitam de uma doação (4). 

A determinação de Morte Encefálica (ME) e seu diagnóstico variam em cada país 

em que é realizado. O Conselho Federal de Medicina, no Brasil, na resolução CFM nº 

1.346/91, define morte encefálica como a parada total e irreversível das funções 

encefálicas, de causa conhecida e constatada de modo indiscutível. A causa do coma 

deve ser definida, para assim declarar que o paciente está em ME. O traumatismo 

crânio-encefálico (TCE) em casos de agressões ou acidentes de trânsito; lesão difusa 

do cérebro após parada cardiorrespiratória revertida; hemorragia cerebral espontânea 

maciça; hemorragia subaracnoidea, as meningoencefalites e encefalites fulminantes, a 

falência hepática aguda (por hepatite viral, ou tóxica ou raramente, Síndrome de Reye) 

e grandes lesões isquêmicas, são as causas mais frequentes de ME (5-8). 
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A ME, quando diagnosticada, seguindo critérios legais e pré-definidos, 

proporciona suporte para a manutenção das funções vitais do PD, para que o 

transplante possa ser efetivado. A notificação compulsória de ME deve ser realizada 

para a Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos para transplante 

(CNCDO) de cada estado (3). 

É de fundamental importância que o paciente que esteja em ME receba a mesma 

assistência que qualquer outro paciente de terapia intensiva, pois os órgãos necessitam 

estar bem preservados para que sejam viáveis para a doação, e cabe a equipe 

multiprofissional de terapia intensiva, na qual a enfermagem está inserida, zelar por 

essa preservação, conhecendo todos os aspectos que envolvem a ME, direcionando os 

cuidados para as possíveis complicações decorrentes do quadro, traçando assim um 

plano de cuidados adequado para esse potencial doador e evitando que alguma 

disfunção acometa os órgãos desse paciente, gerando uma contraindicação ou 

impedimento do aproveitamento desses órgãos, que se viáveis, poderão ajudar várias 

pessoas com o transplante de diversos tecidos e órgãos (6,8). 

O COFEN, após a regulamentação do transplante de órgãos no Brasil, através 

da Resolução n. 292/2004, decretou que ao Enfermeiro incumbe planejar, executar, 

coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de Enfermagem prestados ao 

doador de órgãos e tecidos. Além disso, cabe a ele também, notificar as Centrais de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNNCDO) a existência de um 

potencial doador, que é aquele paciente com diagnóstico de ME, no qual tenham sido 

descartadas as contraindicações clínicas que representam riscos aos receptores dos 

órgãos (9-10). 

Para iniciar-se o processo de investigação da ME, o paciente deverá estar sem 

incursões ventilatórias voluntárias, sem uso de sedação e bloqueadores musculares 

que são condições confundidoras para o coma e em Glasgow 3. Deverão ser realizados 

no mínimo dois exames clínicos, um teste de apneia e um exame complementar 

comprobatório, além de ter comprovada por exame de imagem uma lesão estrutural 

encefálica grave. Para que haja a doação de órgãos da pessoa com ME existem etapas 

a serem seguidas: a) identificação de pacientes com critérios clínicos de ME; b) 
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diagnóstico de ME; c) avaliação clínica e laboratorial; d) manutenção do potencial 

doador; e) entrevista familiar. Todo o processo de doação só é possível quando há o 

diagnóstico de ME e a notificação do potencial doador (6,10-11). 

Durante todo o processo de determinação da ME, é essencial que se incentive a 

participação da família, para que possam entender o que ocorre quando a ME se 

instala, a irreversibilidade do quadro, e assim tentar fazer que fique mais fácil e mais 

claro o processo de doação de órgãos, pois há uma tendência dos familiares a 

consentirem a doação, quando bem orientados a respeito do conceito de morte 

encefálica e da finalidade humanística do doador (6,11). 

No diagnóstico de ME é fundamental a realização de testes que a comprovem, 

como: exame clínico, demonstrando a ausência dos reflexos do tronco encefálico, teste 

de apneia e exames complementares. O exame clínico baseia-se na demonstração de 

coma profundo e irreversível (Glasgow 3) e ausência dos seguintes reflexos: o 

fotomotor (resposta pupilar à luz); córneo-palpebral (estimulação da córnea com gaze 

ou algodão); oculocefálico (manobra dos olhos de boneca); oculovestibular (injeção de 

água gelada no conduto auditivo externo) e;  reflexo da tosse (4,6). 

Todos os reflexos acima devem ser testados e devem estar ausentes, e a 

impossibilidade de realizar algum desses reflexos inviabiliza o seguimento da 

investigação (6). 

A presença de reatividade infraespinhal pode ocorrer em pacientes com ME e 

decorre da atividade reflexa de medula, mas não afastam o diagnóstico de ME: reflexos 

osteotendínosos; cutâneo plantar em flexão ou extensão; cremastérico; ereção peniana; 

arrepios; sinal de Lazarus e epistótono (7). 

Se o exame clínico for compatível com morte encefálica, em adultos, um 

segundo exame deve ser realizado após seis horas, geralmente por um segundo 

médico, sendo pelo menos um dos exames realizado por neurologista, neuropediatra 

ou neurocirurgião. No segundo exame clínico não há necessidade da realização do 

teste de apneia (7). 
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Teste de Apneia: o bulbo é o centro respiratório do nosso corpo e é estimulado 

por altos níveis de gás carbônico. Esse teste verifica o estímulo do Bulbo á hipercapnia 

para avaliar a integridade da região bulbar. O paciente submetido a este teste deve 

estar hemodinamicamente compensado, sem arritmias, sem hipóxia, com temperatura 

normal e controle metabólico adequado. Movimentos respiratórios espontâneos devem 

estar ausentes, com elevação adequada da pCO2. Os pré-requisitos para realização do 

teste de apneia incluem: temperatura >36,5, pressão sistólica > 90 mmHg, balanço 

hídrico positivo, pO2 >200 mmHg (mantendo FiO2 em 100%, por pelo menos 10 

minutos antes do início do teste). Se todos esses requisitos forem preenchidos, coleta-

se uma gasometria arterial (que inicialmente deve estar entre 35 e 45 mmHg) , retira-se 

o paciente da ventilação mecânica e coloca-se um cateter de oxigênio na cânula 

traqueal, com fluxo de seis a oito litros por minuto (11).  

Observa-se então o paciente por 10 minutos à procura de qualquer movimento 

respiratório. O teste deve ser interrompido caso haja queda da saturação de O2 <90% 

ou instabilidade hemodinâmica do paciente (pressão sistólica <90 mmHg). Caso 

ocorram movimentos respiratórios, o teste deve ser interrompido imediatamente e o 

paciente conectado novamente ao ventilador, e isso acontecendo, ele não está em 

morte encefálica. Caso não haja movimento respiratório após 10 minutos, uma nova 

gasometria deve ser coletada e o paciente novamente conectado ao ventilador. O teste 

de apneia é considerado positivo se o paciente não apresentar movimento respiratório e 

a pCO2 no final do teste foi igual ou superior a 55 mmHg. O teste é considerado 

negativo se houver qualquer movimento respiratório durante o procedimento e é 

inconclusivo se não houver movimento respiratório durante o teste, porém se os níveis 

esperados de pCO2 na gasometria não forem atingidos (11).  

Recomenda-se realizar o teste de apneia após a realização de o teste 

confirmatório comprovar a ausência de fluxo sanguíneo cerebral, pois o teste de apneia 

realizado em pacientes ainda com circulação cerebral pode ser fatal. Exames 

Complementares: demonstram a ausência de perfusão sanguínea cerebral: 

eletroencefalograma (ECG); doppler transcraniano; arteriografia cerebral e; cintilografia 

cerebral (4,6-7,11). 



7 

 

O Enfermeiro deve estar sempre atento a possíveis complicações que o paciente 

em ME pode apresentar, como: alterações cardiovasculares (hipotensão, hipertensão, 

arritmias, taquicardia); alterações pulmonares (aumento do fluxo pulmonar, aumento da 

pressão do átrio); alterações metabólicas (diabetes insipidus, hipocalemia, hipovolemia 

hipernatremia, hiperglicemia); hipotermia e; alterações renais (baixo débito urinário, 

poliúria) (3,12). 

Em caso de parada cardiorrespiratória (PCR), as manobras de reanimação 

devem ser iniciadas com a finalidade de promover uma adequada e imediata perfusão 

dos órgãos, o que não contraindicaria a possível doação (6). 

Cada órgão que possivelmente será doado exige uma série de exames 

específicos e a avaliação da condição de doação é feita individualmente. Todo paciente 

com diagnóstico final de ME e autorização da família para doação é considerado um 

potencial doador, desde que não existam condições que contraindiquem essa doação, 

como: soropositividade para HIV, HTLV I e II; tuberculose em atividade; neoplasias 

(exceto tumores primários do SNC e carcinoma in situ de útero e de pele); sepse 

refratária e; infecções virais e fúngicas graves ou potencialmente graves na presença 

de imunossupressão, exceto as hepatites B e C (11). 

É de extrema importância que os profissionais de saúde conheçam o quadro 

completo de ME para que sejam capazes de identifica-la e diagnostica-la precisamente, 

para que possam conduzir adequadamente o protocolo de um PD e proporcionar o 

suporte adequado a família, evitando possíveis situações de conflito que pode acarretar 

a rejeição da família à doação, pois o manejo correto da família proporciona seu maior 

entendimento ao quadro do paciente e amplia a oferta de órgãos e tecidos para 

transplantes (4,8).  

O Enfermeiro atua como interventor, orientando a família sobre a importância e 

os benefícios gerados pela doação. O enfermeiro clínico fica responsável pelos 

cuidados a candidatos e receptores. Isso exige que ele tenha conhecimentos e 

competências intrínsecas, como experiência clínica, raciocínio crítico e eficiência na 

tomada de decisões. Já o enfermeiro coordenador administra o processo de doação, 

gerenciando as fases do período perioperatório. Sendo assim, é necessário que todos 
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os enfermeiros saibam propiciar as ações de promoção, proteção e reabilitação da 

saúde de pacientes receptores, de suas famílias, além do acompanhamento antes e 

após o transplante (4,8,12). 

O papel do Enfermeiro e sua equipe na assistência e manejo nas etapas da 

doação e captação de órgãos são de extremo valor, pois a participação efetiva da 

equipe resulta em uma assistência humanística, de qualidade e garante a obtenção de 

órgãos e tecidos com segurança. O conhecimento acerca de todo processo de ME e 

doação é de fundamental importância e necessita de educação constante para que toda 

equipe consiga informar os familiares do PD de uma forma correta para seu 

entendimento e com isso aumentar a oferta de órgãos e tecidos para transplante (12). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos referenciais levantados, conclui-se que o papel do enfermeiro nos 

processos de ME e de doação de órgãos e tecidos é avaliar todo processo da ME, 

desde a manutenção hemodinâmica do PD até a retirada dos órgãos em perfeito estado 

para a doação, passando pela garantia de entregar o corpo do doador em perfeitas 

condições para a família, além de prestar cuidados de qualidade às famílias dos 

pacientes.  

Como responsável por sua equipe, deve estar sempre atento aos cuidados 

prestados por ela ao paciente em ME, proporcionando sempre as orientações 

necessárias em todo o seu processo. Além disso, ele é responsável pela educação 

continuada de si próprio e de toda sua equipe, melhorando o conhecimento sobre os 

cuidados pertinentes ao pacientes, pois a qualidade do cuidado reflete em um 

transplante efetivo e seguro.  
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