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RESUMO 
 
 

O Brasil possui o segundo maior sistema de transplantes do mundo, porém ainda 

aquém da sua atual demanda por órgãos. A melhoria deste sistema exige melhor 

suporte aos seus processos decisórios, o que pode ser alcançado através da 

compreensão do comportamento deste sistema e suas variáveis. O objetivo deste 

trabalho é apresentar os principais aspectos do funcionamento do Sistema Nacional 

de Transplantes (SNT) brasileiro, alguns dos desafios para o seu funcionamento e 

como a análise através da Dinâmica de Sistemas pode contribuir no debate a respeito 

de melhorias de seu desempenho. Além disso, o estudo verificou a possibilidade de 

adaptação para a realidade brasileira de um modelo concebido para representar a 

dinâmica de transplantes de rins colombiano. Metodologicamente, a proposição de 

adaptações para o modelo exigiu o levantamento de informações e dados a respeito 

do funcionamento geral do SNT e da situação atual dos transplantes no país, através 

de relatórios oficiais e dados fornecidos pela Associação Brasileira de Transplante de 

Órgãos e Ministério da Saúde. Também foram levantados na literatura dados 

epidemiológicos a respeito da doença renal crônica. O modelo foi criado no software 

Vensim PLE 8.1.1 e suas variáveis construídas através das informações levantadas 

anteriormente. Para a validação do modelo, foram comparados valores simulados com 

valores históricos registrados de variáveis chave. Como principal resultado, através 

da análise da comparação do valor simulado para os pacientes em lista de espera 

com os dados históricos, inferiu-se que as informações disponíveis no Registro 

Brasileiro de Transplantes podem não incluir parte dos  pacientes não atendidos pelo 

sistema, dificultando um diagnóstico preciso da eficiência real do SNT. 

 
 
 
Palavras-chave: Dinâmica de Sistemas, Sistemas Complexos, Transplante de 
órgãos, Doação de órgãos, Sistema de saúde. 

 
  



ABSTRACT 
 
 

Brazil has the second largest transplant system in the world, but it still falls short of its 

current demand for organs. Improving this system requires better support for its 

decision-making processes, which can be achieved through understanding the 

system’s behavior and its variables. The objective of this work is to present the main 

aspects of the Brazilian National Transplant System’s functioning, some of the 

challenges for its operation and how the analysis through the Systems Dynamics can 

contribute to the debate regarding improvements in its performance. Furthermore, the 

study verified the possibility of adapting to the Brazilian reality a model designed to 

represent the dynamics of Colombian kidney transplants. Methodologically, the 

proposal for adaptations to the model required the collection of information and data 

about the general functioning of the SNT and the current situation of transplants in the 

country, through official reports and data provided by ABTO and the Ministry of Health. 

Epidemiological data on chronic kidney disease were also collected in the literature. 

The model was created in the Vensim PLE 8.1.1 software and its variables were 

constructed using the information previously collected. For model validation, simulated 

values were compared with recorded historical values of key variables. As a main 

result, through the analysis of the comparison between simulated value for patients on 

the waiting list and the historical data, it was inferred that the information available in 

the Brazilian Transplant Registry may not include part of the patients not attended by 

the system, making it hard to measure the real efficiency of the SNT. 

 
 
 
 
Keywords: Systems Dynamics, Complex Systems, Organ transplantation, Organ 
donation, Health system.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 
 

A substituição de órgãos que possuem alguma patologia por outro sadio é uma 

prática almejada há séculos. O transplante de órgãos não vitais foi mais amplamente 

utilizado no início do século XX, com enxertos de pele, como medida paliativa em 

casos de queimaduras, e transplantes de córnea. Porém, a era moderna dos 

transplantes só teve início nos anos 50, quando, após o desenvolvimento de técnicas 

como a sutura de vasos sanguíneos e estudos sobre a imunologia dos transplantes, 

foi possível o transplante de órgãos não regeneráveis (LAMB, 2000). Hoje, 70 anos 

depois, o transplante de órgãos evoluiu de uma técnica experimental e arriscada para 

uma terapia de escolha, que pode ser adotada a critério do paciente que possui 

alguma falência de órgão, sendo que grande parte destes, ao optar pelo transplante, 

tem sobrevida superior a cinco anos após o transplante (BRANDALISE; NATÁLIA, 

2015). 

 

No Brasil, o primeiro transplante de órgão aconteceu em 1964, quando um jovem 

de 18 anos recebeu um rim no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro 

(MOURA-NETO et al., 2016). Desde então, o sistema de transplantes brasileiro vem 

se transformando. Seu funcionamento pode ser dividido em três fases diferentes de 

regulamentação. 

 

Na primeira fase, entre 1964 a 1987, os centros de transplantes possuíam total 

controle sobre a demanda e alocação dos órgãos, sem interferência do Ministério da 

Saúde. Em 1987, com a publicação do Sistema Integrado para o Tratamento do 

Paciente Renal Crônico e do Transplante Renal (SIRC-TRANS), foram criados 

padrões para o reconhecimento e funcionamento dos centros de transplante renal, 

dando início a segunda fase. Neste mesmo ano, em alguns estados, as agências 

governamentais passaram a assumir a responsabilidade da procura e alocação dos 

órgãos. No ano de 1992, foi regulada a proibição da venda de órgãos pela Lei de 

Transplantes. A terceira fase teve seu início em 1998, com a criação do Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT), além dos Centros de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNCDOs) (PÊGO-FERNANDES; GARCIA, 2010). 
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Atualmente o Brasil dispõe de um dos maiores programas públicos de 

transplantes de órgãos e tecidos do mundo e em números absolutos é o segundo 

maior transplantador do mundo, ficando atrás apenas dos EUA (ABTO, 2018). Em 

2018 foi alcançado o número de 17 doadores efetivos por milhão da população (pmp), 

número maior do que a meta estabelecida para o ano, que foi de 15 doadores efetivos 

pmp. Para alcançar este resultado, o país contou com cerca de 3.530 doadores 

efetivos, maior número registrado nos últimos 5 anos (ABTO, 2018). 

 

Entretanto, ao se comparar com o número de potenciais doadores identificados 

e notificados pelo sistema (10.779 ou 51,0 pmp), nota-se a enorme problemática da 

efetivação do programa. A demanda por doações de órgãos está longe de estar 

suprida. O número de pacientes na fila de espera de transplantes, no final de 2018, foi 

contabilizado em 34.089, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) 

divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), número 

maior do que o registrado no final de 2017. De acordo com o mesmo relatório, apesar 

do aumento no número de doadores, houve também um aumento na taxa de não 

utilização dos órgãos dos doadores falecidos (ABTO, 2018). 

 

A complexidade do problema, assim como a grande gama de aspectos a serem 

considerados faz com que o tema seja amplamente estudado, também pelas 

disciplinas de engenharia. Já foram realizados estudos em diferentes áreas, como a 

logística dos procedimentos de transplante (LIRA, 2016), (TROPPMANN et al., 2019), 

(MURPHY et al., 2016), estudos envolvendo modelos de tomada de decisão, 

tradicionais da pesquisa operacional (HANNUN; ANDRADE, 2019), (MARINHO, 

2005), e estudos sobre os aspectos econômicos envolvendo o transplante de órgãos 

(SILVA et al., 2015). Sendo assim, para o objetivo deste estudo, as contribuições da 

engenharia são já vistas como pertinentes. 

 
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Para que o transplante se efetive, é necessário que uma série de etapas seja 

cumprida. Morais e Morais (2012) descrevem o procedimento da seguinte forma: 
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- Identificação do potencial doador: O potencial doador é um paciente 

internado em um hospital, com lesões cerebrais severas, decorrentes de derrame 

cerebral, tumores, acidentes com traumatismo craniano, dentre outras, com danos 

irreversíveis ao encéfalo. 

- Notificação: ao ser identificado um potencial doador, o profissional da saúde 

deve compulsoriamente notificar a Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos e Tecidos (CNCDO). 

- Avaliação: A Organização de Procura de Órgãos (OPO) se dirige ao hospital 

onde se encontra o potencial doador e o avalia de acordo com sua história clínica e 

exames específicos que atestam a viabilidade dos órgãos. 

- Consulta aos familiares: Nesta etapa a família do doador é consultada sobre 

a autorização da retirada dos órgãos. O transplante só pode ser efetivado se a 

autorização for concedida. 

- Informação do doador efetivo: Após avaliação, se a viabilidade do doador for 

atestada, a OPO notifica a Central de Transplantes, informando os dados colhidos. 

- Seleção de receptores: A central emite uma lista de receptores cadastrados 

compatíveis com o potencial doador. 

- Identificação das equipes transplantadoras: As equipes transplantadoras 

são informadas da existência do doador e quem será o receptor do órgão. 

- Retirada dos órgãos: As equipes fazem a retirada dos órgãos, cumprindo os 

procedimentos de preservação dos mesmos e se dirigem ao hospital onde ocorrerá o 

transplante. 

 

A fila para a doação é disciplinada pela Portaria nº. 91/GM/MS 10, de 23 de 

janeiro de 2001. O atendimento é feito por ordem de chegada, considerando critérios 

técnicos, geográficos, de compatibilidade e de urgência, específicos para cada órgão 

(MARINHO, 2009) (FREIRE et al., 2018). 

 

Inúmeros fatores dificultam a efetivação das doações. Falta de infraestrutura 

hospitalar, não notificação da morte encefálica, parada cardiorrespiratória do paciente 

antes do fechamento do protocolo de morte encefálica e exames clínicos com 

sorologias positivas, são exemplos de causas técnicas para a diminuição de doações 

efetivas (MAYNARD et al., 2015), (BARRETO et al., 2017).  
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Além destes, destaca-se com grande relevância a recusa familiar do paciente no 

momento da entrevista, que ainda é um dos maiores obstáculos para a efetivação de 

doações no Brasil. Dados divulgados no RBT de 2018 mostram que a média da taxa 

de não autorização familiar manteve-se em 43%, sendo inferior a 35% apenas no 

Paraná e chegando a 80% no Mato Grosso (ABTO, 2018). As motivações para esse 

fenômeno são diversas. Moraes e Massarolo (2009) apresentam em seu estudo como 

motivos: as crenças religiosas, que por muitas vezes deixam o familiar à espera de 

um milagre; a não compreensão do quadro de morte cerebral e esperança da reversão 

do quadro; a não aceitação da manipulação do corpo do doador; o medo da reação 

de parentes que não estão presentes no momento da decisão; dentre outros. 

 

Como tentativa de minimizar os impactos negativos destes fatores, os órgãos 

governamentais responsáveis pela captação de doadores devem buscar estratégias 

de comunicação com a população, além de criar políticas capazes de propiciar a 

infraestrutura necessária para o aumento do número de efetivação de doações. 

 

O entendimento adequado do funcionamento deste sistema e de como o mesmo 

responde a diferentes condições é de fundamental importância para que estes 

objetivos sejam atendidos. O grande número de variáveis, agentes e condições 

possíveis, além de suas relações, aumentam consideravelmente a complexidade do 

sistema, tornando sua compreensão igualmente desafiadora. Essas dificuldades 

podem ser minimizadas com a proposta da dinâmica de sistema (FORRESTER, 

1961). 

 

A Dinâmica de Sistemas (DS) busca modelar sistemas complexos através de 

diferentes elementos e fluxos, representando suas relações e efeitos nas diversas 

interações entre estes (ZLATANOVIC, 2012). Estas relações, então, são 

representadas através de equações diferenciais que servem de base para simulações 

que tentarão prever o comportamento do sistema em diferentes condições, podendo 

ser uma ferramenta útil para o auxílio a tomada de decisão. A Dinâmica de Sistemas 

é uma metodologia amplamente validada, tendo sido utilizada em diversas áreas como 

a avaliação de impactos ambientais (DING et al., 2018)(ONAT et al., 2019), estudos 

sobre a produtividade de sistemas (KHANZANDI et al., 2017), (EMAEILI et al., 2019) 

e planejamento urbano (HAGHSHENAS et al., 2015), (KOENIG et al., 2018).  
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1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 
 
Objetivo Geral:  

 

O presente estudo tem como objetivo verificar a viabilidade de adaptação de um 

modelo de Dinâmica de Sistemas para representar o funcionamento do Sistema 

Nacional de Transplantes. Para isso, será necessário o levantamento de informações 

que auxiliem no entendimento do funcionamento do SNT, seus principais elementos e 

alguns dos desafios enfrentados para sua operação.  

 

Objetivos Específicos: 

 

▪ Identificar, através da análise de documentos oficiais e revisão de literatura, as 

principais variáveis que impactam o desempenho do Sistema Nacional de 

Transplante; 

▪ Identificar, através da revisão de literatura, um modelo de Dinâmica de 

Sistemas que possa representar a dinâmica de transplantes no Brasil; 

▪ Realizar, através das informações levantadas, adaptações necessárias no 

modelo selecionado; 

▪ Verificar se o modelo adaptado pode ser utilizado para representar a dinâmica 

de transplantes no Brasil. 

 
1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O presente estudo pretende realizar a modelagem do Sistema Nacional de 

Transplantes. Para isso, se limitará aos dados provenientes dos transplantes de rins, 

que representam a maior parcela do volume total de transplantes realizados no Brasil.  

 
1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O Brasil possui o segundo maior programa de transplante de órgãos e tecidos 

do mundo, em números absolutos. Esse fato, porém, não está relacionado a eficiência 

do mesmo, e sim às dimensões continentais do país (PIOVESAN; NAHAS, 2018). Ao 

se comparar a quantidade de transplantes por milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 

33ª posição no ranking mundial. O número de pessoas nas filas, aguardando 
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transplantes, tem aumentando consistentemente com o passar dos anos (ABTO, 

2018). 

 

A elaboração de um modelo que abarque a complexidade do problema e que 

auxilie os tomadores de decisão da área a escolherem e visualizarem melhor as 

alternativas pode reverter este quadro, causando impacto positivo não só na vida dos 

já usuários deste sistema, mas também possibilitando que, potenciais usuários, ao 

terem suas preocupações e anseios ouvidos, escolham fazer parte deste. 

 

Do ponto de vista acadêmico, o estudo traz o uso do modelo de Dinâmica de 

Sistemas, uma ferramenta amplamente utilizada, já estabelecida e validada na 

comunidade científica desde sua criação em 1961, por Forrester (FORRESTER, 

1961). Avaliando os projetos finais do curso de Engenharia de Produção da UFF, 

percebe-se um baixo número de trabalhos utilizando esta metodologia. A publicação 

deste trabalho pode despertar o interesse de mais alunos sobre o tema e 

possivelmente, trazer uma nova frente de pesquisa para a Universidade. 

 

Ao se analisar o documento disponibilizado pela Associação Brasileira de 

Engenharia de Produção (ABEPRO) com as diretrizes desta área, percebe-se grande 

aderência da metodologia da Dinâmica de Sistemas com as competências atribuídas 

ao engenheiro de produção. Segundo tal documento, um engenheiro de produção 

deve: ser capaz de utilizar ferramental estatístico e matemático para modelar sistemas 

e auxiliar na tomada de decisão; ser capaz de projetar, implementar e aperfeiçoar 

sistemas, produtos e processos; ser capaz de entender a interrelação dos sistemas 

produtivos com o meio ambiente; ser capaz de gerenciar e otimizar fluxos de 

informação; dentre outras competências (ABEPRO, 1998). O pensamento sistêmico e 

ferramentas que auxiliem na modelagem de sistemas parecem ser, então, atributos 

importantes a um engenheiro de produção. 

 

Alguns exemplos do uso desta ferramenta em assuntos pertinentes à engenharia 

de produção, na esfera acadêmica, podem ser destacados. Oliveira (2018) utiliza em 

sua dissertação a Dinâmica de Sistemas para criar um modelo de gestão de riscos no 

manejo de recursos hídricos. Sagawa (2013) busca em sua tese relacionar fatores 

como qualidade da informação, incertezas do ambiente e integração, em uma análise 
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no âmbito do planejamento e controle da produção utilizando o modelo proposto por 

Forrester (1961). Cabrita (2016) avalia em sua dissertação uma abordagem mista, 

utilizando a Dinâmica de Sistemas em conjunto com o Bussiness Model Canvas, para 

a modelagem de negócios. Uma dissertação da politécnica da Universidade de São 

Paulo avalia o gerenciamento de projetos de uma unidade fabril sob a ótica da DS 

(DOS SANTOS, 2006). Estas, dentre outras inúmeras aplicações, mostram o grande 

rol de possibilidades de aplicação da ferramenta, e sua compatibilidade com matérias 

da engenharia de produção. 

 

1.6 QUESTÕES DA PESQUISA  
 

▪ Quais são os principais fatores que impedem uma maior efetivação dos 

transplantes no Brasil?  

▪ Como a Dinâmica de Sistemas pode auxiliar no entendimento deste problema 

e na proposição de soluções?  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

O presente estudo foi organizado em cinco capítulos. O capítulo 1 traz a 

contextualização e introdução ao problema que será abordado no trabalho, a 

formulação do problema, os objetivos gerais e específicos, as principais questões que 

serviram de fio condutor para a elaboração do estudo e que serão respondidas com a 

conclusão deste, a delimitação do escopo e, por fim, como o estudo foi organizado. 

 

O capítulo 2 apresenta a base teórico referencial utilizada no trabalho. Inicialmente 

é descrito um breve histórico do transplante de órgãos e tecidos no mundo e no Brasil. 

Posteriormente se discute os desafios da efetivação do programa de doações no 

Brasil. Então, é apresentado a metodologia da Dinâmica de Sistemas, assim como 

trabalhos que utilizaram esta ferramenta para modelar sistemas de transplante de 

órgãos. 

 

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na execução do trabalho, 

elucidando o tipo de pesquisa adotado, como foi feita a coleta e análise dos dados, 

como foi selecionado o modelo base utilizado neste estudo, como foi o processo de 
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proposição de adaptações e o processo de análise de resultados que possibilitou o 

desenvolvimento da conclusão. 

 

O capítulo 4 apresenta o estudo de caso realizado, fornecendo os detalhes das 

análises realizadas no modelo base, e da construção do modelo proposto, além de 

trazer os resultados obtidos na simulação realizada. 

 

O capítulo 5 traz a conclusão do trabalho, com uma reflexão das dificuldades 

encontradas no desenvolvimento da pesquisa, suas contribuições e principais 

resultados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOES E SEUS PRINCIPAIS DESAFIOS 

2.1.1 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS 
 

Existem relatos sobre tentativas de transplantes de órgãos, tecidos e partes do 

corpo desde a Antiguidade, presentes em textos religiosos, na mitologia, ou em 

manuscritos, seja por motivos estéticos ou através de procedimentos terapêuticos 

ou restauradores. Estes relatos, porém, apesar de fornecerem um indicativo da 

curiosidade e interesse humanos sobre esta prática, não possuem relação direta 

com a ciência que estruturou o conhecimento e possibilitou o desenvolvimento de 

técnicas que servem como base para o transplante de órgãos moderno (LINDEN, 

2009).  

 

No início do século XX, alguns transplantes bem sucedidos de tecidos não 

viscerais como pele e córneas já haviam sido reportados. Neste período, que 

antecede a era moderna da prática dos transplantes, também ocorreram 

importantes avanços como experimentos de transplantes em animais, tentativas 

iniciais de transplantes de rins e alguns avanços preliminares no entendimento 

sobre respostas clínicas e o comportamento de mecanismos imunológicos após um 

transplante. Em 1923, o Dr. Harold Neuhof escreveu o livro The Transplantation of 

Tissues, um livro dedicado exclusivamente a descrever procedimentos de 

transplantes de tecidos. Apesar do sucesso técnico de algumas cirurgias neste 

período, que se estendeu do ano de 1900 até 1959, o principal empecilho para o 

transplante de órgãos em humanos era a resposta hostil do sistema imunológico do 

receptor, em relação ao enxerto (HOWARD et al., 2012), (LINDEN, 2009). 

 

 Os avanços na área farmacológica dos imunossupressores foram fator crucial 

para o sucesso dos transplantes (MONTEIRO, 2009). No início da década de 60, o 

trabalho do Dr. Thomas Starzl demonstrando a eficácia de uma combinação de 

imunossupressores produziu uma radical mudança no cenário da doação de 

órgãos. Tornou o transplante de rim, antes um tratamento clínico experimental, em 

um serviço clínico rotineiro utilizando tanto doadores vivos quanto mortos; levou à 

expansão e proliferação de centros de transplantes nos Estados Unidos e Europa; 

além de tornar possível os primeiros transplantes de órgãos não-renais, como 
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fígado, pâncreas, pulmão e coração (LINDEN, 2009). Nas décadas seguintes, 

novos medicamentos imunossupressores foram estudados, com o intuito de reduzir 

os índices de rejeição dos órgãos transplantados. O uso da ciclosporina aumentou 

entre 75% a 80% a sobrevida dos pacientes de transplantes cardíacos (BARROS, 

2009).  

 

Hoje, o transplante de órgãos se tornou o principal tratamento para casos de 

falência de órgãos em estágio terminal. Este fato se dá, não somente pelo potencial 

de salvar a vida do paciente, mas também pelo aumento na qualidade de vida após 

o tratamento e pelos fatores econômicos, em relação a outras estratégias de 

tratamento (GOMEZ, 2014). Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), foram feitos 135.860 transplantes de órgãos no ano de 2016, número 7,25% 

maior do que o reportado em 2015, mas ainda 10% menor que a necessidade 

mundial (World Health Organization, 2015).  

 

2.1.2 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS NO BRASIL 
 

A história do transplante de órgãos no Brasil tem seu início na década de 60, 

quando foram realizados o primeiro transplante renal no país, em 1964, seguido por 

transplantes de coração, fígado, intestino e pâncreas em 1968 (PÊGO-

FERNANDES; GARCIA, 2010). Em linha com o ocorrido em outros países do 

mundo, devido aos resultados desanimadores, diversos programas de transplantes 

foram suspensos no início dos anos 70, com exceção aos transplantes renais 

(GARCIA, 2006). Até o início da década de 80, os transplantes se mantiveram com 

um caráter restrito apenas a atividades clínicas acadêmicas. Apenas com o 

estabelecimento de protocolos terapêuticos com imunossupressores, o transplante 

passou a ser uma opção real aos pacientes com insuficiência renal crônica 

(BARROS, 2009). Foi só a partir de 1996 que o número de transplantes de outros 

órgãos sólidos tornou-se relevante, atingindo a taxa de 1 pmp/ano para os 

transplantes hepáticos, e 0,5 pmp/ano para os transplantes cardíacos (I Reunião 

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

ABTO, 2003). 

 

Durante quase 30 anos, entre 1968 e 1997, a realização de transplantes foi 

pouco regulamentada, havendo principalmente regulações regionais e pouca 
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formalidade no que diz respeito à inscrição de receptores, ordem de transplante, 

retirada de órgãos e na distribuição dos órgãos (DE MATTIA et al., 2010). Em 1997, 

com a aprovação da lei n. 9.434/1997, foi regulamentado a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento em todo o 

território nacional. Na publicação desta lei, foi mantido a adoção e obrigatoriedade 

do conceito de morte encefálica como critério legal para constatação da morte. 

Além disso, a decisão sobre a efetivação da doação ou da não doação era de 

responsabilidade dos familiares do potencial doador. O Decreto de Lei 2.268, 

publicado no mesmo ano criou o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e as 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), além de 

regulamentar a distribuição dos órgãos coletados na lista de espera (I Reunião de 

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

ABTO, 2003), (DE MATTIA et al., 2010). 

 

Em decorrência do alto nível de recusa familiar nos anos que sucederam a 

criação desta lei, valor que chegou a 90% segundo dados do Ministério da Saúde, 

tentou-se através da Portaria 1183 reverter o quadro. A portaria adotava o modelo 

de doação presumida e criava a obrigatoriedade do registro da manifestação de 

vontade – “doador” ou “não doador” – nas carteiras de identidade e habilitação. Tal 

obrigatoriedade foi revogada no ano seguinte, com a publicação da Lei n 10.211, 

que restabelecia à família o direito de decisão sobre a doação (FREIRE et al., 2018). 

 

Os ajustes e políticas adotados, assim como o estabelecimento de uma política 

de transplantes no país possibilitou o aumento do número total de transplantes. O 

número de transplantes hepáticos aumentou de 1,4 pmp/ano, em 1997, para 5,6 

em 2004 e hoje se encontra no patamar de 10,5 pmp/ano. Em 2005 foram 

realizados 3.362, este número, se comparado ao valor de 2018, teve um aumento 

de 76%, alcançando hoje o total de 5.923 (BARROS, 2009) (ABTO, 2018). 

 

2.1.3 OS DESAFIOS DO TRANSPLATE DE ÓRGÃOS NO BRASIL 
 

A grande desproporção entre o número de paciente nas filas e o número de 

órgãos disponíveis e transplantes efetivados é um fato inquestionável (AMARAL et 

al., 2018). Dados da ABTO, entidade responsável pelo desenvolvimento de todas 
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as atividades relacionadas ao transplante de órgãos no Brasil, mostram que, apesar 

do aumento no número de doadores efetivos, o número de pessoas nas filas de 

espera também cresce, e a demanda por doação de órgãos está longe de ser 

suprida (ABTO, 2019).  

 

O expressivo número de transplantes no Brasil, 5.929 em 2017, que coloca o 

país no segundo lugar do ranking do total de transplantes no mundo (em números 

absolutos), apesar de impressionante, ainda possui grande espaço para melhora. 

Na classificação que leva em conta a quantidade de transplantes efetivos por 

milhão de população, o Brasil ocupa a 21ª posição, com 16,6 pmp em 2017. A 

Espanha, que lidera o ranking, teve 46,9 pmp no mesmo ano. (ABTO, 2018) 

 

Existem múltiplos fatores que contribuem para baixa efetivação do programa. 

Diversos estudos já foram realizados sobre o tema. Cita-se, por exemplo, o caso 

apresentado por Amaral et. al (2018). Os autores analisaram a atividade de uma 

equipe da CIHDOTT (como já explicado, equipe responsável pela identificação e 

manutenção de potenciais doadores) de um hospital no interior da Bahia, e com 

isso observaram problemas relacionados a três aspectos: à infraestrutura; à equipe; 

e aos familiares.  

 

Dentre os problemas relacionados à infraestrutura, destacam-se os problemas 

que dificultam o correto diagnóstico de morte encefálica (ME), as instalações onde 

funcionam a CIHDOTT e a estrutura necessária para a distribuição dos órgãos 

retirados. Para que ocorra o diagnóstico de ME, são necessários equipamentos 

específicos e o correto monitoramento do potencial doador na UTI. Estes 

equipamentos muitas vezes não se encontram em funcionamento ou não possuem 

os insumos necessários para seu funcionamento adequado, comprometendo a 

acurácia do diagnóstico. Para a etapa de aprovação familiar, é necessário um 

ambiente tranquilo e reservado, para que haja uma maior humanização e 

privacidade (MORAES, 2014). Por falta de espaço e recursos, a CIHDOTT por 

vezes necessita compartilhar o espaço com outras coordenações, o que pode 

comprometer o sucesso da entrevista (AMARAL et al, 2018). Por fim, a não 

existência de um local apropriado de pouso e decolagem de aeronaves no 

município onde se encontra a unidade receptora ou captadora pode também 
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comprometer a efetivação da doação (AMARAL et al, 2018), uma vez que cada 

órgão e tecido possui um tempo determinado para ser transportado e continuar 

viável para utilização (CARRARA, 2015). 

 

A subnotificação de potenciais doadores e casos de morte encefálica é um dos 

problemas relacionado às equipes. A comunicação ineficiente e falta de diálogo 

entre os profissionais da equipe de assistência (médicos e enfermeiros do próprio 

hospital que lidam diretamente com o paciente) e a CIHDOTT muitas vezes 

impossibilita a identificação de um potencial doador (CUIABANO, 2010). Há ainda 

casos em que a equipe de assistência não se encontra capacitada para a realização 

de protocolos para o diagnóstico da ME, mesmo que para exames como o 

eletroencefalograma se utilizem materiais descritivos como suporte (AMARAL et al, 

2018). Além destas questões, há a sobrecarga e acúmulo de funções do 

coordenador da CIHDOTT e a atribuição de tarefas que não seriam de 

responsabilidade do serviço da comissão. Isso impossibilita que o mesmo exerça 

atividades que garantiriam uma melhor qualidade do serviço, como a educação 

continuada da equipe hospitalar e a realização de rondas periódicas que auxiliariam 

na identificação de potenciais doadores (AMARAL et al, 2018). 

 

O principal fator, porém, que contribui para a baixa efetivação do programa no 

Brasil é a recusa familiar no momento da doação. Em 2018 este motivo impediu 

que 43% do número total de potenciais doadores se tornassem doadores efetivos. 

Os principais motivos para a recusa familiar no momento da doação são a não 

compreensão do diagnóstico de morte encefálica, motivos religiosos, a intenção de 

manter o corpo do falecido íntegro, o desejo de não doação expresso em vida pelo 

potencial doador, a desconfiança no processo de doação e a insatisfação com o 

atendimento recebido (MORAES; MASSAROLO, 2009) (PESSOA; SCHIRMER 

2012) (MARINHO; CONCEIÇÃO, 2008). O estudo de Pessoa e Schirmer (2012) 

aponta que quase metade dos familiares de potenciais doadores considerou 

insuficiente o tempo para decidir sobre a doação, sendo que 67% dos entrevistados 

que negaram a doação hoje mudariam de opinião. Em relação ao local das 

entrevistas, 68% destas foi realizado em um local apropriado, com privacidade e 

tranquilidade. As demais entrevistas foram realizadas em locais como a recepção 

do hospital, o leito de morte do potencial doador e ao telefone.   
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2.2 O SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES (SNT) 

 

2.2.1 ESTRUTURA DO SNT 

 

Com o objetivo de desenvolver processo de captação e distribuição de tecidos, 

o SNT foi formalmente organizado pelo Decreto n. 2.268 de 30 de junho de 1997. 

Os mecanismos de atuação do sistema foram idealizados para uma melhor 

captação de doadores cadáveres, termo utilizado para se referir a doadores já 

falecidos. Isto ocorreu, pois para o caso de doações inter vivos, em sua maioria, os 

doadores possuem laços afetivos com o paciente receptor e, por isso, buscam 

espontaneamente os órgãos de saúde competentes para que sejam feitos os 

exames de compatibilidade. Nas doações post mortem, ao contrário, se necessita 

da adoção de medidas eficientes para que o procedimento possa acontecer com 

sucesso (STANCIOLI et al., 2010). Essas definições serão abordadas na seção 

2.2.2. 

 

O funcionamento adequado do SNT depende de uma série de estruturas 

formais. Segue abaixo uma breve descrição das principais atividades de algumas 

destas:  

- Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT): É 

papel da CGSNT a articulação entre as diferentes entidades e esferas que 

compõe o SNT, sejam órgãos estaduais, municipais ou prestadores de serviço. 

Também é responsável pela análise das informações provenientes dos meios 

de comunicação e da sociedade sobre o tema para o planejamento estratégico 

da atividade do sistema e para a identificação e correção de falhas do mesmo. 

Além disso, é responsável pelo credenciamento das CNCDOs e por dar 

autorização a estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a realizar 

retiradas, transplantes ou enxertos de órgãos, tecidos e partes do corpo. 

(Doação de órgãos, Ministério da Saúde. 12 dez. 2019 Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/contatos-do-

sistema-nacional-de-transplantes) 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/contatos-do-sistema-nacional-de-transplantes
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/contatos-do-sistema-nacional-de-transplantes
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- Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO): 

Coordena as atividades de transplante no âmbito estadual. É responsável por 

promover e proporcionar a estrutura necessária para o cadastro de potenciais 

receptores, com as indicações para sua rápida localização, mantendo 

atualizado, também, o sistema de informações disponibilizado pelo SNT, para 

que sejam incluídos no Cadastro Nacional de Doadores; recebe as notificações 

de morte encefálica ou outra condição que permita a retirada de órgãos e 

tecidos para transplante; determina o encaminhamento e providencia o 

transporte de órgãos e tecidos retirados ao estabelecimento onde se encontra 

o receptor; e notifica a Central Nacional de Transplante a respeito de órgãos e 

tecidos disponíveis não utilizáveis entre os potenciais receptores inscritos em 

seus registros, para a utilização entre os relacionados no Cadastro Nacional. 

(Doação de órgãos, Ministério da Saúde. 12 dez. 2019 Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-estadual-de-

transplantes-cet) 

- Central Nacional de Transplante (CNT): Com a atividade das CNCDOs 

ocorrendo em âmbito estadual e com o desenvolvimento e incremento das 

atividades de transplante no País, surgiu a necessidade da criação de uma 

estrutura que articulasse as atividades interestaduais.  A CNT articula o trabalho 

das Centrais Estaduais e viabiliza as transferências entre os estados, buscando 

otimizar condições técnicas de preservação, transporte e distribuição, evitando 

os desperdícios de órgãos sem condição de aproveitamento em seu estado de 

origem, assim como contemplar casos de urgência. Além disso, oferece apoio 

ao gerenciamento da captação e busca de órgãos e tecidos em todo o território 

nacional (Doação de órgãos, Ministério da Saúde. 12 dez. 2019 Disponível 

em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-nacional-

de-transplantes) 

 - Organizações de Procura de Órgãos (OPO): As OPO atuam conjuntamente 

com a CNCDO e CIHDOTT nos processos de doação de órgãos e tecidos para 

transplantes, tendo uma área de abrangência local, dividida por critérios como 

quantidade de habitantes de uma região que pode incluir mais de um, ou 

apenas parte, de um município. 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-estadual-de-transplantes-cet
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-estadual-de-transplantes-cet
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-nacional-de-transplantes
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-nacional-de-transplantes
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 As responsabilidades deste órgão incluem capacitar profissionais 

envolvidos nas atividades relacionadas ao transplante de órgãos e tecidos 

sobre acolhimento familiar, morte encefálica e manutenção de doadores e 

demais aspectos do processo de doação; criar rotinas para oferecer a 

possibilidade de doação aos familiares de pacientes falecidos; articular-se com 

as equipes responsáveis pelo diagnóstico de morte encefálica para garantir que 

o processo seja ágil e eficiente; promover e organizar ambientes e rotinas para 

o acolhimento às famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo 

de doação no âmbito dos hospitais e participar das entrevistas quando 

solicitado; e implementar programas de qualidade e boas práticas relativos a 

todas as atividades que envolvam doação/transplantes de órgãos e tecidos. 

(Doação de órgãos, Ministério da Saúde. 12 dez. 2019 Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/organizacao-de-

procura-de-orgaos-e-tecidos) 

 

- Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes (CIHDOTT): Com o objetivo de aumentar a captação de órgãos 

e apoiar as atividades da CNCDO, foi estabelecida a obrigatoriedade da 

existência de Comissões Intra-Hospitalares de Doação em hospitais que 

atendem alguns critérios, como número de óbitos por ano e características de 

suas especialidades. Essas comissões devem ser instituídas por ato formal da 

direção de cada hospital e vinculadas diretamente à diretoria médica da 

instituição  

Atuam em conjunto com as OPO nos processos descritos acima, sendo 

também responsáveis pela educação continuada dos funcionários da instituição 

sobre os aspectos da doação de órgãos e tecidos, articulando com a CNCDO 

a formalização da documentação necessária e o processo de retirada e 

transporte de órgãos e atuação das equipes transplantadoras. (Doação de 

órgãos, Ministério da Saúde. 12 dez. 2019 Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/comissao-intra-

hospitalar-de-doacao-de-orgaos-e-tecidos-para-transplante) 

 

 

 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/organizacao-de-procura-de-orgaos-e-tecidos
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/organizacao-de-procura-de-orgaos-e-tecidos
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/comissao-intra-hospitalar-de-doacao-de-orgaos-e-tecidos-para-transplante
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/comissao-intra-hospitalar-de-doacao-de-orgaos-e-tecidos-para-transplante
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2.2.2 O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS 
 

 
Para que haja o transplante de órgãos, é preciso antes a existência de um 

potencial doador. Os doadores são categorizados em quatro tipos, sendo eles: 

doador com morte encefálica, ou seja, um doador com a parada total e irreversível 

da atividade do tronco e hemisférios cerebrais, segundo os critérios adotados na 

resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina. Neste caso, a função 

cardiorrespiratória é mantida através do suporte de aparelhos e medicação; doador 

com coração parado recente, no qual é possível a retirada de órgãos, em especial 

os rins; doador em coração parado tardio, cadáver com parada cardíaca não 

recente (mais de 6 horas), podendo ceder apenas tecidos; e o doador vivo, 

indivíduo saudável que está disposto a doar um órgão ou tecido.  

 

O processo de doação, para o primeiro caso, tem início com a identificação de 

um paciente que atenda aos critérios clínicos de morte encefálica pela equipe 

médica que realiza o atendimento. A identificação, então, deve ser notificada à 

CNCDO do estado. Após a cuidadosa avaliação clínica e laboratorial dos critérios 

de aceitação de doador, que incluem a verificação de alguns critérios clínicos e a 

não existência de alguns tipos de doença, o paciente em ME é classificado como 

potencial doador.  

 

Assim que possível, após a comunicação do diagnóstico de ME do paciente à 

família, deve ocorrer a entrevista familiar a respeito da autorização da doação de 

órgãos. A entrevista deve ser realizada por um profissional, capacitado pela OPO 

ou CIHDOTT, responsável pelo caso. Caso haja consentimento da família, a 

CNCDO é informada sobre o potencial doador, os órgãos e tecidos doados e sua 

condição clínica-laboratorial. A CNCDO, então, promove a distribuição de órgãos e 

tecidos doados, identifica a equipe que executará a retirada e passa a considerar 

os demais aspectos logísticos para efetivar o transplante.  

 

Durante todo o processo é necessária a manutenção do potencial doador, que 

buscará a estabilidade hemodinâmica e outras medidas que garantam a viabilidade 

e a qualidade dos órgãos doados. (ABTO, 2009). O fluxograma abaixo apresenta 

de forma resumida o processo de doação de órgãos descrito (ABTO, 2009) 
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Figura 1 - Fluxograma do processo de doação de órgãos  
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2.3 O PENSAMENTO SISTÊMICO 
 

Em 1636, em sua principal obra, “O Estudo do Método”, Descartes fez 

contribuições fundamentais para o que viria a ser o método científico moderno. O 

método de Descartes, através da progressão do pensamento mais simples para o 

mais complexo e da rigorosa revisão, suprime as incertezas, dúvidas, instabilidades 

e parte da complexidade dos fatos. Newton, por sua vez, trouxe o foco para a 

importância dos experimentos sistemáticos e para a dedução a partir de princípios 

básicos para a construção de teorias confiáveis. Estas metodologias aliadas, 

passaram então a ser a base para toda a ciência natural (OLIVEIRA, 2018). 

 

O pensamento reducionista-mecanicista dos filósofos do séc. XVII, apesar de 

essencial para diversos campos do conhecimento, por sua simplificação da 

realidade e sua necessidade de encontrar uma relação direta de causa-efeito, 

muitas vezes não é suficiente para explicar fenômenos do mundo real (CABRITA, 

2006). Neste contexto, no século XX surge o pensamento sistêmico, que supera a 

ideia de unidade elementar discreta. O todo não pode ser representado fielmente 

apenas como a soma constitutiva de suas partes, logo uma perspectiva que analise 

cada componente separadamente, não será capaz de enxergar o efeito total de um 

fenômeno (OLIVEIRA, 2018) (CABRITA, 2016). Stermann (2000) define o 

pensamento sistêmico como a capacidade de enxergar o mundo como um sistema 

complexo, onde não é possível realizar uma ação isolada, sem que esta tenha efeito 

no sistema como um todo (DOS SANTOS, 2006).  

 

A velocidade no incremento da quantidade de informação gerada pela 

humanidade vem crescendo de maneira acelerada. Segundo estimativa da 

International Data Corporation (IDC), a quantidade de dados criada e manipulada 

no ano de 2025 será de mais de 160 zettabytes, valor cerca de 10 vezes maior do 

que a quantidade gerada em 2016 (IDC 2017). Isso se dá devido às profundas 

mudanças tecnológicas que vem acontecendo e continuarão a acontecer, aliadas 

às mudanças econômicas, sociais e ambientais dos próximos anos. Este cenário 

cria um ambiente adequado à ótica do pensamento sistêmico, já que este está 

relacionado a sistemas dinâmicos, não lineares e com diversas interdependências 

(OLIVEIRA, 2018) 
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2.4 DINÂMICA DE SISTEMAS 
 

A metodologia da Dinâmica de Sistemas (System Dynamics – SD) foi criada 

por Jay Forrester na década de 50 com o objetivo de analisar o comportamento de 

sistemas no decorrer do tempo, inicialmente em um contexto industrial, apoiando 

decisões corporativas (FORRESTER, 1961).  Logo, em 1968, a metodologia foi 

além do campo de problemas corporativos para atacar problemas relacionados a 

sistemas sociais maiores, como cidades e países. O marco para esta transição foi 

o lançamento do livro Urban Dynamics (FORRESTER, 1969), onde foi mostrado 

que os mesmos métodos utilizados para a modelagem da estrutura política e social 

de empresas, poderia ser aplicado com sucesso em sistemas maiores 

(FORRESTER, 1973). Sterman (2000) define a Dinâmica de Sistemas como um 

método para desenvolver modelos matemáticos e simulações de sistemas 

complexos e dinâmicos. Sterman defende ainda que, apesar de ter sua base em 

áreas como a engenharia e matemática, devido a sua estrutura apoiada na teoria 

de controles de feedback e de dinâmicas não lineares,  a SD também necessita da 

psicologia, economia e outras ciências sociais, já que é aplicada também no 

comportamento humano, tornando-se intrinsecamente interdisciplinar (Sterman, 

2000). 

 

O principal objetivo da Dinâmica de Sistemas não é em trazer valores precisos, 

representar momentos determinados ou focar em determinadas variáveis, e sim 

representar as tendências dinâmicas do sistema como um todo (DOS SANTOS, 

2006). Observa-se o comportamento como um todo, se há estabilidade ou 

instabilidade. Se a tendência é de crescimento ou de declínio (FORRESTER, 1968). 

Segundo Forrester (1968), “A Dinâmica de Sistemas busca entender o 

comportamento da floresta em oposição ao estudo das árvores”.  

 

A SD baseia-se no pressuposto de que o comportamento dinâmico de um 

sistema complexo está relacionado com sua estrutura causal. Esta estrutura mostra 

as principais influências entre os elementos do sistema através de um diagrama 

causal, formado por feedback loops (DOS SANTOS, 2006). 
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Figura 3 - Relação causal negativa 

2.4.1 RELAÇÃO CAUSAL 
 

As relações causais são utilizadas para se representar a relação entre duas 

variáveis, indicando o efeito direto de uma sobre a outra. São representadas por 

uma seta e por um sinal, podendo ser dos tipos, positivas ou negativas. O efeito 

das relações causais positivas é explicado por Stermann (2000) “se ocorrer um 

aumento na causa o efeito também aumentará acima do que aumentaria caso tal 

aumento não ocorresse e vice-versa”. Ou seja, a relação causal positiva mostra um 

relacionamento diretamente proporcional. Estas são representadas por uma seta e 

por um sinal de positivo. Já as relações negativas exprimem exatamente o oposto, 

ou seja, relações inversamente proporcionais. Nelas um aumento na causa gera 

uma diminuição no efeito, e vice-versa. (AMARAL, 2002) (DOS SANTOS, 2006). 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

A figura 2 mostra uma relação causal positiva. Nela, o aumento do número da 

variável ‘sementes’ também aumentaria o número da variável ‘plantas’. A relação 

diretamente proporcional também ocorre no caso da diminuição do número de 

sementes, que diminuiria o número de plantas. Já a figura 3 mostra uma relação 

causal negativa, ou seja, inversamente proporcional. O aumento na variável 

‘pardais’ diminuiria a quantidade de insetos, por sua vez, a diminuição do número 

de pardais aumentaria a quantidade de insetos. 

Figura 2 - Relação causal positiva 
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Figura 4 - Ciclo de realimentação positivo 

 

2.4.2 CICLO DE REALIMENTAÇÃO (FEEBACK LOOPS) 
 

As relações causais podem ser entendidas como as unidades básicas dos 

ciclos de realimentação. Estes podem ser de dois tipos, ciclos positivos e ciclos 

negativos. O ciclo positivo gera um reforço, amplificação ou aceleração no efeito 

que está acontecendo no sistema, levando-o a um crescimento exponencial. O ciclo 

negativo cria no sistema uma tendência a estabilidade, contração ou 

desaceleração. Todos os sistemas são compostos por uma rede de feedback loops 

e suas dinâmicas são produtos de sua interação (CABRITA, 2016) (AMARAL, 

2012). Sterman (2000) defende que as decisões alteram o ambiente, levando a 

novas decisões, mas também criando efeitos colaterais, reações com atraso e 

mudanças no objetivo. Estes feedbacks muitas vezes podem levar a resultados 

inesperados.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

Figura 5 - Ciclo de realimentação negativo 
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A figura 4 mostra um ciclo de feedback positivo. Um aumento na variável 

‘dinheiro na poupança’ gera um aumento na variável ‘juros pagos’, que por sua vez 

gera mais aumento na variável ‘dinheiro na poupança’. Este comportamento leva à 

um crescimento exponencial das variáveis, que terão um crescimento lento em sua 

curva nos primeiros ciclos de aumento, mas depois dispararão. Na figura seguinte, 

é apresentado um exemplo genérico de ciclo de feedback negativo. Um estado 

desejado é comparado ao estado atual. Quanto maior a diferença entre os estados, 

maior será a ação reguladora, que por sua vez se aproximará do estado desejado. 

Quando menor a diferença entre os estados, menor será a ação reguladora. Este 

processo se repetirá em pequenos ajustes, até que o estado atual seja igual ao 

estado desejado (AMARAL, 2012). 

 

2.4.3 ESTOQUES E FLUXOS (STOCK & FLOW) 
 

As relações causais fornecem uma boa ferramenta para se criar modelos de 

sistemas e realizar análises qualitativas. Os estoques e fluxos, porém, permitem 

que sejam feitas análises quantitativas (AMARAL, 2012). As variáveis de estoques 

e fluxos fornecem as informações necessárias para a tomada de decisão em 

sistemas e geram atrasos através da diferença do fluxo de entrada e saída em 

determinado estoque (MEADOWS, 1991).  

 

O estoque é uma acumulação, integração ou nível. Eles podem ser de bens 

tangíveis, como materiais, ou intangíveis como informação. Em um sistema, um 

estoque pode ser contado ou medido, mostrando o estado de um sistema em um 

determinado instante. Além disso é fonte de inércia, uma vez que pode retardar o 

efeito de uma ação através da acumulação (AMARAL, 2012) (CABRITA, 2016). 

Fluxo é a variável que causa alteração no estoque, fazendo com que este aumente 

ou diminua. Os diagramas de estoques e fluxos permitem, então, caracterizar o 

estado de um sistema, permitindo a construção de modelos computacionais para o 

entendimento do comportamento do mesmo (CABRITA, 2016). 
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Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

A representação convencional do estoque é um retângulo. Os fluxos são 

“válvulas”. Na Figura 6 é representado o estoque de água em uma represa, e o 

efeito causado neste estoque, será a soma dos fluxos de abastecimento, água 

liberada e água evaporada. 

 

2.5 DINÂMICA DE SISTEMAS E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 
 

Sistemas de saúde normalmente se caracterizam como ambientes complexos, 

com múltiplas variáveis, interagindo de diferentes maneiras e interconectadas de 

diversas formas (MARCIANO et al., 2018). Neste contexto, a Dinâmica de Sistemas 

vem sendo utilizada como ferramenta para auxiliar uma melhor compreensão 

destes, possibilitando um maior entendimento de seu comportamento no tempo, 

das relações entre suas partes e fornecendo apoio em decisões que os envolvem. 

Marciano et al. (2018) utilizaram em seu estudo a DS para compreender a qualidade 

do Sistema Público de Saúde do Brasil. Alves (2018) utiliza a ferramenta para 

propor melhorias no processo de gestão de filas cirúrgicas no Hospital Universitário 

de Brasília. 

 

O processo de captação e doação de órgãos, objeto deste estudo, também é 

um sistema complexo de natureza dinâmica. Além disso, parte das decisões que 

precisam ser tomadas muitas vezes envolvem dilemas morais, além de envolverem 

a possibilidade da perda de vidas humanas. Este cenário torna o teste real de 

alternativas impraticável. A abordagem da Dinâmica de Sistemas possibilita o teste 

Figura 6 - Diagrama de estoque e fluxo 
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de diversas políticas, sem a necessidade da preocupação com estas questões, 

através de simulações, mostrando-se uma ferramenta particularmente útil 

(PARICIO; FIGAL, 2015). 

 

O estudo feito em 2012 por Hirsch et al, sob o contrato da US Health Resources 

and Services Administration (HRSA), entidade que regula a saúde nos Estados 

Unidos, buscou modelar o sistema de captação e doação de órgãos americano, 

tomando como base a doação de rins, órgão com maior número de transplantes 

realizados no país, por doadores cadáveres. O modelo foi construído inicialmente 

com informações fornecidas pela HRSA e oriundas de entrevistas com 

coordenadores dos órgãos responsáveis pela procura de órgãos. O modelo, então, 

foi revisado em duas reuniões com stakeholders previamente selecionados que 

reuniram cirurgiões e enfermeiros de transplantes, coordenadores de organizações 

de procura de órgãos, pesquisadores de áreas relacionadas e especialistas em 

Dinâmica de Sistemas. Este grupo ajudou a identificar variáveis que afetavam cada 

parte do sistema e posteriormente a influência relativa de cada uma delas. 

 

Para a validação do modelo, já aceito por um grande número de especialistas, 

o sistema foi calibrado para representar o transplante de rins nos Estados Unidos. 

Os dados da simulação foram plotados tomando como ano zero 2001, e tiveram os 

valores da taxa de transplante anual e número de pacientes na lista de espera 

comparados com dados reais. Os resultados obtidos são mostrados nas figuras 7 

e 8, que apontam boa aderência para o comportamento do sistema no longo prazo.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Hirsch et al. (2012) 

Figura 7 - Resultados da simulação 
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Fonte: Hirsch et al. (2012) 

 

O estudo de Hirsch et al. (2012) identificou dez principais subsistemas, cada 

um influenciado por diversas outras variáveis. Foram eles: A capacidade da 

organização de procura de órgãos, os doadores potenciais, a conversão da doação, 

a demografia, a qualidade dos órgãos, a fila de pacientes, a recuperação dos 

órgãos, os descartes de órgãos, os transplantes e capacidade dos centros de 

transplante. Foram testados separadamente políticas como a flexibilização de 

critérios de aceitação de órgãos e políticas que aumentassem o número de 

doadores registrados. 

 

Estudos posteriores, realizados por Fakkart et al. (2015) e Paricio e Figal (2015) 

também analisam a doação de rins nos Estados Unidos. Estes se diferem do estudo 

realizado por Hirsch et al. (2012) principalmente pela menor ênfase na calibração 

das variáveis e maior peso para a avaliação das alternativas de políticas a serem 

implementadas e nas possíveis mudanças comportamentais apresentadas por 

estas (FAKKART et al., 2015).  

 

O primeiro, após calibração e validação do modelo, avalia os efeitos de cinco 

políticas: incentivos para doadores registrados, doação presumida, diminuição nas 

exigências de viabilidade para um rim doado, compensação financeira para 

doações entre pessoas sem parentesco e prioridade na lista de espera para 

doadores. Concluiu-se que, apesar das limitações morais, a política que teve maior 

efeito na diminuição da lista de espera foi o incentivo financeiro. Já Paricio e Figal 

(2015) optaram em seu estudo por não considerar a compensação financeira como 

Figura 8 - Resultados da simulação de (2) 
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opção de política, devido à implicação ética desta opção. Em seus resultados, a 

combinação de uma política de priorização na lista de espera para familiares de 

doadores, aliada a campanhas na mídia possibilitaria um resultado com impacto 

significativo na lista de espera para doações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fakkart et al. (2015) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Fakkart et al. (2015) 

 

Além destes, destacam-se os estudos de Devi et al. (2010) e Cruz et al. (2019). 

Devi et al. (2010) criaram um modelo para o sistema de transplante de córneas na 

Índia. Este modelo foi validado através de uma análise estatística, comparando os 

dados reais com os simulados para dado período. Cruz et al. (2019), por sua vez, 

procuram em seu artigo construir um modelo para representar a realidade dos 

transplantes de rins na Colômbia, avaliando o impacto da adoção de duas políticas 

Figura 9 - Comparação do resultado de políticas 

Figura 10 - Comparação do resultado de políticas (2) 
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distintas, a doação presumida e um sistema de troca de doadores para o caso de 

não compatibilidade de doadores voluntários dentro de sua própria família. (DEVI 

et al. 2010) (CRUZ et al. 2019). 

 

As tabelas 1, 2, 3 e 4 resumem as principais características dos cinco artigos 

citados nesta seção, a fim de uma melhor compreensão de como o tema vêm sendo 

abordado na literatura. Na tabela 1, estão expostas informações gerais sobre o 

modelo de Dinâmica de Sistemas, quais etapas estão detalhadas, o número de 

variáveis utilizadas, além de informar o país de origem do estudo e do transplante 

de qual órgão foram utilizados dados para a construção do modelo. Estas 

informações podem ser úteis na avaliação da replicabilidade do modelo para 

determinada realidade. Nas tabelas seguintes, são mostradas quais foram as 

políticas propostas e avaliadas em cada artigo para reduzir as filas de espera 

(Tabela 2), quais foram os subsistemas utilizados por cada autor para a construção 

do modelo (Tabela 3), e quais foram os métodos de validação utilizados para aferir 

a capacidade do modelo de representar o sistema estudado (Tabela 4). 

 

Tabela 1 - Características gerais 

Conteúdo geral 
Devi et 
al. 2010 

Hirsch et 
al. 2012 

Fakkert et 
al. 2015 

Paricio e 
Figal 2015 

Cruz et al. 
2019 

Dados reais para a 
calibração dos modelos 

X X X X X 

Diagrama de loops 
causais agregado 

  X X X   

Diagrama de stock and 
flows completo 

  X      X 

Diagrama de loops 
causais completo 

X     X X 

Subsistemas detalhados   X X X X 

Políticas avaliadas X X X X X 

Número de variáveis 24 211 33+ 160 35 

País estudado Índia EUA EUA EUA Colômbia 

Órgão base Córneas Rins Rins Rins Rins 
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Pela análise da tabela 1, a quantidade de variáveis e nível de detalhamento de 

cada modelo varia consideravelmente entre os artigos, como pode ser visto na 

comparação entre o modelo de Devi et al. (2012), que utilizou 24 variáveis com o  de 

Hirsch et al. (2015), que considerou 211. Esta diferença pode ser explicada tanto pelo 

processo da construção do modelo, quanto pela abrangência do mesmo. O estudo de 

Devi et al. busca entender o comportamento das filas de transplante, utilizando como 

base dados reais advindos de um hospital local da Índia. O modelo foi construído pelos 

autores e validado através de uma análise estatística contra os dados reais, não sendo 

descrito nenhum tipo de validação do Diagrama Causal com a equipe do hospital ou 

especialistas da área. Hirsch et al. (2012) buscaram descrever o potencial de doação 

nos EUA, utilizando bancos de dados nacionais como fontes de dados. O processo de 

criação do modelo foi extenso, com visitas a diversas instituições que participam do 

processo de doação no país. Após diversas entrevistas e um entendimento do 

processo, um modelo preliminar foi construído. Este modelo foi discutido em duas 

reuniões com cerca de 50 stakeholders que criticaram as relações causais e 

adicionaram e removeram variáveis. 

 

Quatro dentre os cinco artigos encontrados utilizando a Dinâmica de Sistemas 

para modelar sistemas de transplantes de órgãos utilizaram os dados de transplantes 

de rins como base para construção do modelo. É possível que essa escolha tenha 

sido feita pela prevalência da necessidade por este órgão nas filas de transplante, que 

em 2020 representa cerca de 83% dos pacientes aguardando órgãos nos EUA (OPTN 

Report, 2020). 
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Tabela 2 - Políticas propostas 

Políticas propostas 

Devi et al. 
2010 

Hirsch et 
al. 2012 

Fakkert et 
al 2015 

Paricio e 
Figal 2015 

Cruz et al. 
2019 

Vantagens para a família do 
doador (financeira, fila) 

  X X  

Aumento no número de 
doadores registrados  

X X  X  

Doação presumida   X  X 

Kidney exchange program     X 

Compensação financeira   X   

Flexibilização nos critérios 
de aceitação do órgão 

 X X   

Flexibilização nos critérios 
de aceitação do doador 

 X     

Prioridade na fila para 
doador 

  X   

Melhor programação das 
cirurgias 

X     

Aumento da capacidade do 
sistema 

 X    

 

 

Em todos os artigos, está presente a avaliação da implementação de diferentes 

estratégias ou políticas para a redução do problema das filas de transplantes. A 

tentativa do aumento do número de doadores registrados foi a política mais utilizada, 

estando presente em três dos cinco artigos. Além desta, a adoção de doação 

presumida, algum tipo de vantagem para os familiares de doadores registrados e a 

flexibilização dos critérios de aceitação de órgãos foram políticas que apareceram em 

mais de um artigo. Algumas das políticas utilizadas só por um artigo tratam de 

aspectos muito específico da realidade do estudo, como a programação dos centros 

de transplante de córnea no estudo de Devi et al. (2012) ou o Kidney Exchange 

Program, citado como alternativa por Cruz et al. (2019). A compensação financeira 

direta ao doador, analisada como alternativa por Fakkert et al. (2015) pode ter sido 

descartada por outros autores por sua implicação ética, como foi o caso de Paricio e 

Figal (2015). 
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Todos os estudos, com exceção do artigo de Fakkert et al. (2015) utilizam mais 

de uma estratégia combinada para alcançar resultados satisfatórios. Fakkert et al. 

(2015) concluíram que apenas por meio do incentivo financeiro para doadores sem 

parentesco com o receptor alcançariam impacto relevante, diminuindo o tamanho das 

filas de transplante. Hirsch et al. (2012) destaca a importância de estratégias 

combinadas focadas em partes diferentes do sistema. Segundo seu estudo, estas têm 

um resultado melhor do que estratégias focadas em apenas uma parte do sistema, 

independentemente da quantidade de recursos alocada para esta estratégia única. 

 

Tabela 3 - Subsistemas apresentados 

Subsistemas 

Devi et al. 
2010 

Hirsch et 
al. 2012 

Fakkert et 
al 2015 

Paricio e 
Figal 2015 

Cruz et al. 
2019 

Lista de espera  X     X 

Transplantes  X X X X 

Diagnóstico de necessidade        X 

Demografia  X X X X* 

Transplantes Ilegais    X     

Potencial do doador  X       

Conversão das doações  X       

Capacidade da Organ 
Procurement Organization 

 
X       

Qualidade do órgão  X       

Descarte  X       

Capacidade de transplante  X       

Recuperação de órgãos  X       

Sensibilização com o problema      X   

Disponibilidade dos órgãos      X   

Políticas      X   

 

 

A divisão dos subsistemas do Diagrama de Loops Causais também varia entre 

os artigos. Os principais fatores que impactam nesta variação são a complexidade do 

modelo como um todo, ou seja, a quantidade de variáveis e relações causais, e o foco 

de análise do modelo. Todos os autores utilizaram um subsistema dedicado ao 

processo do transplante e a dinâmica populacional que alimenta este sistema. Os 

modelos mais complexos, como o de Hirsch et al. (2012) e Paricio e Figal (2015) 

analisam com mais detalhe aspectos do processo de doação como a sensibilização 

com o problema das filas ou o descarte e disponibilidade de órgãos, possuindo assim, 

um número maior de subsistemas. 
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Tabela 4 - Métodos de validação do modelo 

Validação 
Devi et 
al. 2010 

Hirsch et 
al. 2012 

Fakkert et al. 
2015 

Paricio e 
Figal 2015 

Cruz et al. 
2019 

Teste de Wilcoxon X        

Comparação com dados 
reais 

X X X X 
 

Behavior anomaly test      X  

Análise em condições 
extremas 

X    X 
 

Análise de sensibilidade      X  

Inspeção das equações X     

Validação com 
especialistas 

  X   
 

X 

 

Em relação a validação dos modelos construídos, a Tabela 4 resume a 

aplicação de diversos métodos de análise. O estudo de Cruz et al. (2019) não 

apresenta como foi a validação de seu modelo. Todos os demais utilizaram a 

comparação dos resultados da simulação com dados históricos do mesmo período. 

Apesar de todos terem alcançado dados satisfatórios, Hirsch et al. (2012) mostra que 

a simulação não acompanhou alterações no número de pacientes em determinado 

período. Este fenômeno foi explicado pela realização de uma campanha 

governamental que ocasionou o aumento não capturado pelo modelo. A simulação 

continuou adequada, porém, ao final de um período maior. Paricio e Figal (2015) e 

Devi et al. (2010) ainda submeteram o sistema a condições extremas, verificando que 

encontrariam valores plausíveis. Todos os métodos de avaliação apresentados 

encontraram resultados satisfatórios.   
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Figura 11 - Fluxograma de etapas da metodologia: revisão de literatura 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a fim de alcançar os objetivos propostos, 

foram realizadas quatro macro etapas, a saber: a revisão bibliográfica; a adaptação 

do modelo selecionado; a simulação e análise de resultados; e a conclusão. O 

detalhamento de cada uma das etapas será apresentado nesta seção. 

 

 

 

 

 

Na etapa de revisão bibliográfica (Figura 11), inicialmente foi realizado um 

levantamento de dados sobre o Sistema Nacional de Transplantes. O objetivo desta  

etapa foi ter uma melhor compreensão de sua história, funcionamento e quais eram 

as instituições e processos envolvidos na doação de órgãos. Este levantamento 

possibilitou a identificação de algumas dificuldades enfrentadas na operação do SNT, 

além de permitir um entendimento básico sobre quais políticas já haviam sido testadas 

à fim de contorná-las. 

 

Uma vez obtida uma visão mais aprofundada sobre o SNT e suas dificuldades, 

tornou-se possível a definição do escopo da pesquisa. O aumento contínuo das filas 

de transplante, que ocorre apesar dos esforços das instituições responsáveis, se 

mostrou um problema relevante. A modelagem não só poderia propiciar um 

entendimento holístico deste sistema, mas viabilizaria também a proposição de 

políticas mais eficazes para abordar o problema. Nesta etapa foi, então, definido o uso 

da Dinâmicas de Sistemas, a partir do entendimento de que esta metodologia seria 

capaz de contribuir no debate a respeito deste problema. 

 

Metodologicamente, optou-se por verificar a possibilidade de adaptação de um 

modelo construído para representar a dinâmica de transplantes de outro país, para a 

realidade brasileira. A validação deste novo modelo seria feita através da comparação 

de valores simulados com um determinado conjunto de valores conhecidos.  
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Figura 12 - Fluxograma de etapas da metodologia: Adaptações no modelo base 

A revisão bibliográfica foi dividida em três partes. A primeira teve como objetivo 

um estudo mais detalhado sobre a doação de órgãos no mundo e no Brasil e do 

funcionamento do SNT e das partes que o compõe. A segunda parte foi dedicada à 

um aprofundamento na metodologia da Dinâmica de Sistemas, fundamentando seus 

conceitos e ilustrando seu funcionamento. Por fim, na terceira parte, através de cinco 

artigos publicados, analisou-se como a DS tem sido aplicada no contexto de sistemas 

de captação, distribuição e transplantes de órgãos.  

 

Esta análise serviu de base para a seleção do modelo utilizado para representar 

a dinâmica de transplantes no Brasil. Nesta etapa foi, então, selecionado o modelo 

proposto por Cruz et al. (2019) para modelar o sistema de transplante de rins na 

Colômbia. Foram levados em conta para a seleção deste modelo principalmente três 

fatores. Primeiro, inferiu-se que o nível de detalhe adotado pelos autores para modelar 

o problema era apropriado para o escopo deste projeto. Além disso, as características 

socioeconômicas colombianas possuem maior similaridade com as brasileiras, se 

comparado com os países onde foram desenvolvidos os outros estudos (EUA e Índia), 

mesmo que haja grandes diferença territorial e demográfica entre o Brasil e a 

Colômbia. Por fim, está detalhado no estudo de Cruz et al. (2019) o diagrama de 

estoques e fluxos completos, o que permite sua replicação. Estas informações estão 

resumidas na Tabela 1.  

 

 

 

 

 

A adaptação do modelo base (Figura 12) teve início com a replicação do modelo 

estudado no software Vensim PLE (versão 8.1.1) (https://vensim.com/vensim-

software/). Inicialmente, a estrutura do modelo com todos os estoques, fluxos, 

variáveis auxiliares e conectores foram copiadas do artigo de Cruz et al. (2019), para 

o Vensim. Para completar a replicação do modelo, foi necessário preenchê-lo com 

equações para cada elemento e valores iniciais para os estoques. Estas equações 

foram baseadas na descrição do modelo e relações causais apresentadas no estudo, 

e em informações contidas no apêndice fornecido pelos autores. 
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Figura 13 - Menu do software Vensim PLE 8.1.1 

Figura 14 - Exemplo de tela do software  Vensim PLE 8.1.1 para preenchimento de equações e valor inicial 
do estoque "Colombian population" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise crítica do modelo base e, posteriormente, a proposição de 

adaptações foi realizada após o preenchimento do modelo e tentativas de executar a 

simulação do software Vensim. Além das dificuldades encontradas nestas etapas, a 

proposição de adaptações também foi apoiada pela revisão de literatura a respeito do 

processo de transplantes de órgãos no Brasil. A revisão possibilitou o entendimento 

de quais dos dados utilizados pelos autores estariam disponíveis em bases brasileiras. 

 

Foram implementadas no modelo base adaptações de dois tipos. Parte da 

estrutura do modelo foi alterada, com novos estoques, fluxos e variáveis auxiliares, 

além de alterações em conectores. Também foram adaptados valores das variáveis 

auxiliares, para que fosse possível representar a realidade brasileira. Posteriormente 

à implementação, houve uma nova avaliação crítica do modelo, a fim de identificar 

suas limitações.  
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Figura 15 - Fluxograma de etapas da metodologia: Simulação 

Figura 16 - Fluxograma de etapas da metodologia: Conclusão 

 

 

 

 

 

Para a etapa de simulação (Figura 15), inicialmente, foi feita a configuração dos 

valores iniciais dos estoques com dados brasileiros de 2012 de população, pessoas 

na lista de espera e quantidade de transplantes realizados. Foi então executada no 

Vensim a simulação para um período de 8 anos, com cada período de simulação 

equivalendo a 1 ano. A simulação gerou, então, um conjunto de 8 valores para cada 

variável, representando os dados simulados de cada uma destas para os anos entre 

2012 e 2019.  

 

 

 

 

 

 

Os conjuntos de dados simulados para os estoques “População brasileira”, 

“População com DRC”, “Doações” e “Pacientes na lista de espera” foram comparados 

com a série histórica dos dados reais. Para isso, os dados gerados no Vensim foram 

exportados para uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010, onde foram 

organizados também os dados obtidos através da revisão bibliográfica. A partir deste 

novo conjunto de dados, incluindo valores simulados e reais, foram construídos 

gráficos comparativos. Por fim, foram analisados estes resultados a fim de verificar a 

aderência dos valores gerados aos dados reais. Estas análises permitiram a 

elaboração de conclusões a respeito da aplicabilidade do modelo e das contribuições 

do estudo de maneira geral (Figura 16). 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 

4.1 DESCRIÇÃO DO MODELO BASE 
 

Embora o trabalho tenha como ideia a análise do Sistema Nacional de 

Transplantes como um todo, para utilizar uma proposta presente na literatura, será 

realizado um recorte para transplante de rins. A revisão de Literatura mostrou também 

que por ser, o órgão rim, responsável pelo maior volume de transplantes esta 

estratégia é amplamente utilizada, estando presente na maior parte dos artigos 

encontrados. No Brasil, os pacientes que aguardam na lista de espera pelo transplante 

deste órgão representam aproximadamente 66% do total de pacientes, enquanto as 

listas de espera de fígado, coração, pulmão e pâncreas representam juntas 

aproximadamente 4,5% do total (ABTO, 2019). 

 

Após a análise da literatura que utiliza Dinâmica de Sistemas para modelar 

sistemas de transplantes de órgãos, apresentada na seção 2.5, optou-se por utilizar 

como base para a modelagem da dinâmica de transplantes de rins no Brasil, o modelo 

proposto por Cruz et al. (2019). Em seu trabalho, Cruz et al. (2019) construiram um 

modelo capaz de representar a realidade de transplantes de rins na Colômbia, além 

de propor alternativas para o aumento do número de doações.  

 

Inicialmente, os autores elaboraram um diagrama de loops causais da situação 

atual do sistema colombiano. Este modelo foi desenvolvido com base em entrevistas 

realizadas com especialistas e operadores dos sistemas logísticos de uma empresa 

privada dedicada ao transplante de rins, que possuía até o momento da produção do 

estudo, experiência na realização de mais de 2000 transplantes. As entrevistas foram 

conduzidas de forma não estruturada, a fim de permitir que os entrevistados pudessem 

expressar livremente seu ponto de vista e as práticas padrão. Além disso, os autores 

utilizaram como fonte de informação modelos propostos anteriormente na literatura. 

 

O diagrama de loops causais, e posteriormente o diagrama de estoques e 

fluxos, foram divididos em três subsistemas, que interagem através das variáveis que 

os conectam. São estes: CKD Diagnosis (Diagnóstico de doença renal crônica), 

Waiting list (Lista de espera) e Kidney Donation (Doação de rins).   
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Fonte: Adaptado de Cruz et al. (2019) 

 

O primeiro subsistema (Figura 18) considera pacientes no sistema de saúde 

colombiano que possuem DRC e aqueles suscetíveis ao desenvolvimento da doença. 

Para modelar a evolução da população com DRC no diagrama de estoque e fluxo, 

Cruz et al. (2019) utilizam variáveis auxiliares representando a incidência e 

prevalência de DRC na Colômbia. A prevalência é construída com base em dois 

elementos: o estoque “Colombian population” (população colombiana) e a variável 

“prevalence proportion” (proporção da prevalência). Ela afeta o fluxo de entrada 

“Population suscetible to CKD” (população suscetível à DRC) do estoque “CKD 

population” (população DRC). A incidência, por sua vez, apresentada no apêndice do 

artigo também como uma proporção, possui relação direta com o fluxo citado, que 

além das variáveis já descritas, sofre influência da variável “Population in healthcare 

system” (população no sistema de saúde).  

 

Figura 17 - Diagrama de estoques e fluxos 
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Fonte: Adaptado de Cruz et al. (2019) 

 

Além de incluir o modelo da dinâmica populacional da Colômbia, este 

subsistema modela como é feita a detecção de pacientes com DRC. Esta é dividida 

em uma detecção precoce, com pacientes nos níveis iniciais da doença, representada 

pelo estoque “CKD patients stages 1, 2 and 3” (pacientes DRC estágios 1, 2 e 3) e a 

detecção tardia, com pacientes nos níveis avançados da doença representado pelo 

estoque “CKD patients stages 4 and 5” (pacientes DRC estágios 4 e 5). Ambos os 

fluxos de detecção sofrem influência da mesma variável “Rate stage 1, 2 and 3” (taxa 

estágios 1, 2 e 3). É considerado ainda no modelo que parte dos pacientes detectados 

nos estágios iniciais, através de tratamento, conseguem impedir o avanço da doença. 

A outra parte destes pacientes evolui rapidamente e passa a fazer parte da população 

com o estágio avançado. Este comportamento é modelado com a variável auxiliar 

“Rate of access to treatment” (taxa de acesso a tratamento), que é aplicada tanto no 

fluxo que alimenta o estoque de pacientes em tratamento, quanto no fluxo que sai do 

estoque de pacientes em estágio inicial para o estoque de pacientes em estágio 

avançado. 

 

Figura 18 - Subsistema "CKD diagnosis" 
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O subsistema “Waiting list” (Figura 19) modela a dinâmica da lista de espera. 

Este subsistema considera 4 fluxos, a saber: a entrada de novos pacientes em estágio 

avançado de DRC na lista de espera, a possibilidade de morte de pacientes 

aguardando o transplante, os transplantes realizados e possíveis pacientes 

transplantados que reingressam na lista, após rejeitarem o órgão do primeiro 

transplante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adatapdo de Cruz et al. (2019) 

 

Para o acesso à lista de espera, foi utilizada a variável “Access to wating list 

rate” (taxa de acesso à lista de espera). Esta variável é utilizada na construção do 

fluxo “Access to wating list” (acesso à lista de espera) que sai do estoque de pacientes 

com estágio avançado de DRC e entra no estoque “Patients in waiting list” (pacientes 

na fila de espera). O fluxo de acesso à lista de espera também utiliza em sua 

composição o estoque de pacientes na fila de espera, indicando que foi considerado 

que o número de pacientes presentes na fila afeta a capacidade de entrada de novos 

pacientes na mesma. Este estoque sofre a influência de mais três fluxos, sendo eles 

“Deaths in the waiting list” (mortes na lista de espera), “Patients who rejected kidney” 

(pacientes que rejeitaram rim) e “Transplant” (transplante). Os dois primeiros fluxos 

foram construídos utilizando uma variável auxiliar. No primeiro, foi utilizada a 

proporção de mortes de pacientes na fila de espera e o estoque de pacientes na fila 

Figura 19 - Subsistema "Waiting list" 
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de espera. Já para o segundo, uma variável auxiliar com a proporção de pacientes 

que rejeitam rins e o estoque de pacientes transplantados. O terceiro fluxo é derivado 

do subsistema “Kidney donation”, e liga os estoques de pacientes na lista de espera e 

o estoque de pacientes transplantados. 

 

O último subsistema, “Kidney donation” (Figura 20), representa a dinâmica de 

ocorrência de novos doadores. Este subsistema contempla tanto os doadores 

cadáveres viáveis, quanto a possibilidade de doadores vivos, representando ambos 

como fluxos que alimentam o estoque “Potential donors” (doadores potenciais). Além 

destes, há o fluxo de saída “Effective donors” (doadores efetivos), que é utilizado no 

subsistema “Waiting list”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cruz et al. (2019) 

 

 Para modelar o fluxo “Cadaveric donors” (doadores cadáveres), os autores 

utilizaram duas variáveis auxiliares e o fluxo “Deaths” (mortes) proveniente do 

subsistema “CKD diagnosis”. As variáveis representam o percentual de cadáveres que 

atendem aos critérios clínicos de doação de doadores cadastrados e o percentual de 

consentimento familiar para a doação. O fluxo “Genetically related donors” (doadores 

parentes) é construído através de uma variável que representa a proporção de 

doadores geneticamente relacionados e o número de pacientes na lista de espera, 

obtido através do estoque do subsistema “Waiting list”. O último fluxo deste 

subsistema, “Effective donors” utiliza em sua construção apenas o estoque de 

doadores potenciais, e é usado como entrada no fluxo “Transplant”, citado 

anteriormente. 

Figura 20 - Subsistema "Kidney donation" 
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Para popular o modelo, foram utilizados como fonte dados oficiais, tais como 

os provenientes do Ministério da Saúde colombiano, do Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica e o Fondo Colombiano de Enfermidades de Alto Custo. Além 

disso, foi utilizado como premissa que fatores como taxa de natalidade e mortalidade, 

proporção de pacientes admitidos na lista de espera e proporção de pacientes que 

rejeitam o rim permanecem constantes no decorrer da simulação.  

 

4.2 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO BASE 
 

Depois da descrição realizada na seção anterior (Seção 4.1) destacam-se 

agora os pontos levantados na análise crítica do modelo. Parte destes pontos diz 

respeito à dificuldade de compreensão do texto, a descrição das variáveis e ao 

comportamento da situação estudada. Os demais pontos estão relacionados a 

estrutura do modelo adotada pelos autores. Alguns desses pontos, aqueles que terão 

de ser adaptados, serão discutidos nesta seção. 

 

Fonte: Adaptado de Cruz et al. (2019) 

 

No subsistema “CKD diagnosis”, para a construção do fluxo que alimenta a 

entrada de novos pacientes no estoque de população com DRC, são utilizadas 

Figura 21 - Destaque do fluxo "Population suscetible to CKD" 
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variáveis relacionadas à prevalência e incidência. Não é possível, a partir das 

informações presentes no artigo e apêndices, e das variáveis presentes no modelo, 

definir qual a formulação exata para o fluxo “Population suscetible to CKD”. Apesar 

disso, conforme explicitado por Castro et al. (2019), a diferença entre as duas medidas 

epidemiológicas está no delineamento do estudo que as originam. A incidência utiliza 

o número de novos casos de determinada doença, que pode ser obtido através de um 

estudo de coorte, por exemplo. Já a prevalência utiliza o número total de eventos 

existentes em determinado momento, podendo obter os dados a partir de um estudo 

transversal. Então, à luz da abordagem utilizada por Cruz et al. (2019), o modelo tal 

como descrito pelos autores poderia ocasionar uma duplicação na contagem de um 

novo caso da doença. Isto ocorreria uma vez que um novo paciente de DRC na 

simulação seria adicionado em decorrência de um aumento populacional, pela 

prevalência, e a adição deste mesmo paciente também seria prevista no percentual 

de incidência para novos casos.  

  

As saídas do estoque de população com DRC foram concebidas utilizando dois 

fluxos de detecção de DRC, um para os estágios 1, 2 e 3 da doença, e o outro para 

os estágios 4 e 5. Originalmente, ambos os fluxos têm em sua construção a variável 

“Rate stages 1, 2 and 3”. Com os valores fornecidos no apêndice do estudo, não fica 

claro o valor exato desta variável, nem como foi feita a formulação destes fluxos. 

Ainda, não fica explícito no modelo a consideração de uma parcela da população com 

DRC que não tenha a doença detectada formalmente. Esta opção pode ter sido feita 

a partir de um entendimento da realidade colombiana em relação à probabilidade de 

ocorrência e relevância deste fenômeno, ou por uma opção de simplificação para o 

modelo. 

 

Além disso, ainda no subsistema “CKD diagnosis”, não é prevista no modelo a 

morte de parte das populações que compõe os estoques “Treatment” e “CKD Patients 

stages 4 or 5”. Durante a simulação, o estoque de pacientes em tratamento, então, 

possui apenas fluxo de entrada. Para o estoque de pacientes nos estágios 4 e 5, o 

único fluxo de saída é o que alimenta o estoque de pacientes na lista de espera. Esta 

abordagem inviabiliza análises a respeito do tamanho destas populações através da 

simulação. A premissa de que a população no estoque de pacientes em tratamento 
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nunca evolui para os estágios 4 e 5 da DRC está explicitado no estudo de Cruz et al. 

(2019). 

 

Na fronteira entre os subsistemas “CKD diagnosis” e “Transplant” está o fluxo 

de acesso a lista de espera, que liga os estoques de pacientes nos estágios 4 e 5 e o 

estoque de pacientes em lista de espera. Não fica claro, através da análise realizada 

do modelo e das informações fornecidas, qual é a formulação exata deste fluxo. 

Apesar disso, através das relações apresentadas pelos conectores, verifica-se que 

este leva em consideração a taxa de acesso a lista de espera e o número de pacientes 

presentes nesta. Esta forma de modelar o acesso a lista de espera impossibilita, 

através da simulação, análises que relacionem alterações na população com DRC e 

o seu impacto na lista de espera. Além disso, se a população no estoque de pacientes 

nos estágios 4 e 5 for suficientemente grande, é mantido o crescimento/decrescimento 

a uma mesma taxa, independente das políticas adotadas.  

 

4.3 ADAPTAÇÃO DO MODELO  
 

Utilizando como base o entendimento do modelo de Cruz et al. (2019) 

apresentado nas primeiras seções do capítulo 4 e o conhecimento levantado na 

revisão de literatura, foram propostas adaptações ao modelo para representar a 

dinâmica do transplante de rins no Brasil. Estas adaptações tiveram origem tanto nas 

críticas discutidas na seção 4.2, quanto na disponibilidade de dados oficiais que 

possibilitassem a etapa de simulação.  

 

O modelo adaptado pelo presente estudo (Figura 22) é composto por três 

subsistemas, baseados nos subsistemas do modelo base. São estes “Doença Renal 

Crônica”, “Lista de espera” e “Doadores”. O primeiro subsistema é dedicado a 

representar a dinâmica da população com Doença Renal Crônica (DRC) através da 

dinâmica populacional brasileira e indicadores epidemiológicos da doença. O segundo 

modela a dinâmica da lista de espera. Por fim, o subsistema “Doadores” modela o 

fluxo de novos doadores cadáveres e parentes e cônjuges. 
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Figura 22 - Modelo adaptado proposto 
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O subsistema “Doença Renal Crônica” (Figura 23) é dividido em duas principais 

partes. A primeira modela a dinâmica populacional do Brasil, através do estoque 

“População brasileira” e dos fluxos de nascimentos e mortes, de forma análoga ao 

modelo base. A segunda parte deste subsistema representa a dinâmica de mudanças 

no estoque “População com DRC”. Este estoque é alimentado pelo fluxo “Novos casos 

de DRC” e tem como saída os fluxos “Acesso a lista de espera” e “Mortes por DRC”.  

 

A primeira adaptação realizada neste subsistema foi em relação a forma de 

modelar os efeitos da incidência e da prevalência, e consequentemente, o fluxo de 

novos casos de DRC. Optou-se, a partir do entendimento destes indicadores 

epidemiológicos, considerar como fator para o aumento do número de casos de DRC 

apenas a incidência. A prevalência aparece no modelo como uma variável auxiliar 

para a construção do valor inicial do estoque “População com DRC”, e também é 

utilizada no cálculo da variável auxiliar “Novos casos pela incidência”. Os detalhes da 

construção das variáveis serão apresentados na seção 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Subsistema "Doença Renal Crônica" 
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Outra alteração necessária foi em relação a representação da população com 

DRC. Diferente do modelo base, pela dificuldade de encontrar dados que apoiassem 

na construção do modelo, não foi possível dividir esta população nos diferentes 

estágios da doença. Adotou-se, então, um único estoque que representa toda a 

população com DRC. Foi adicionado a este estoque também o fluxo de mortes desta 

população.  

 

O subsistema “Lista de espera” (Figura 24) possui dois estoques, referentes 

aos pacientes na lista de espera e aos pacientes transplantados. Assim como no 

modelo base, o estoque “Pacientes na lista de espera” é influenciado por quatro fluxos. 

Os fluxos de entrada, que adicionam pacientes a este estoque são os fluxos “Acesso 

a lista de espera” e “Pacientes que rejeitaram órgãos”. Este estoque tem como saídas 

os fluxos “Mortes na lista de espera” e “Transplantes”. O estoque de pacientes 

transplantados, por sua vez, tem como entrada o fluxo “Transplantes” e como saída o 

fluxo “Pacientes que rejeitaram órgão”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A única adaptação necessária neste subsistema ocorreu na construção do fluxo 

“Acesso a lista de espera”. Diferente da opção discutida na seção 4.2, presente no 

modelo base, no modelo adaptado considerou-se o efeito da população com DRC e a 

taxa de acesso desta população à lista de espera para a sua construção. Os demais 

fluxos e variáveis auxiliares não sofreram alterações. 

Figura 24 - Subsistema "Lista de espera" 
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Por fim, o subsistema “Doadores” (reFigura 25) possui um estoque, de mesmo 

nome, que por sua vez é influenciado por três fluxos, sendo estes: “Doadores 

cadáveres”, “Doadores parentes ou cônjuges” e “Doações”. Os dois primeiros são os 

fluxos de entrada para o estoque, que modelam os novos doadores de cada categoria. 

Assim como no modelo base, o fluxo “Doadores cadáveres” foi construído a partir do 

fluxo “Mortes” do subsistema “Doença Renal Crônica” e de duas variáveis auxiliares 

que representam o percentual de mortes que pode ser utilizado para a doação de rins, 

e o percentual de aceitação familiar. O fluxo “Doadores vivos” é influenciado pelo 

estoque de pacientes na fila de espera, e uma variável auxiliar com o percentual de 

doações de doadores parentes e cônjuges em relação a este estoque. O fluxo de saída 

utiliza apenas o valor do estoque “Doadores” na sua construção. 

 

 Neste subsistema, as adaptações realizadas ocorreram na construção do fluxo 

de doadores vivos. No estudo original, optou-se por incluir apenas doadores 

geneticamente relacionados aos pacientes com DRC. Após análise dos dados 

brasileiros, percebeu-se a possibilidade de inclusão também dos doadores cônjuges, 

que representam em média 14,4% do total de doações de doadores vivos. Ainda na 

construção deste fluxo, foi adicionada à variável “Percentual de doação de parente ou 

cônjuge” uma tendência de decrescimento, comportamento observado nos dados 

oficiais brasileiros sobre transplantes de órgãos (ABTO, 2019). 

 
 
 

Figura 25 - Subsistema "Doadores" 
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4.4 DADOS DO MODELO 
 

 Para calibrar o modelo com a construção das variáveis auxiliares e valores 

iniciais dos estoques, foram utilizados dados reais que possibilitassem reproduzir o 

caso analisado. Foram priorizadas fontes de dados oficiais como o Registro Brasileiro 

de Transplantes (RBT) e o World Bank Data. Da revisão de literatura, foram extraídos 

os dados complementares como aqueles referentes a características epidemiológicas 

da DRC, devido à dificuldade de encontrar estas informações consolidadas em um 

relatório ou banco de dados nacional. Foi utilizado como premissa para a elaboração 

do modelo que o valor das variáveis auxiliares que representam proporções 

permanece constante durante a simulação. 

 

A Tabela 5 apresenta os dados que foram utilizados para a construção e 

calibração do modelo. Na primeira coluna estão listados os nomes das variáveis, 

conforme presente nas figuras apresentadas na seção 4.3. A coluna “Tipo” lista o tipo 

de cada variável, caracterizando estas em estoque ou variável auxiliar. Nas colunas 

seguintes são listados os dados utilizados na construção de cada variável e a fonte do 

dado. Estão relacionadas na tabela apenas os elementos que utilizam primariamente 

os dados em sua construção, sendo os demais elementos do modelo construídos a 

partir destes.  
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Tabela 5 - Relação de dados reais utilizados 

Elemento do modelo Tipo Dados utilizados Fontes 

População brasileira Estoque População brasileira World Bank Data (2020) 

Taxa de natalidade Variável auxiliar Taxa de natalidade World Bank Data (2020) 

Taxa de mortalidade Variável auxiliar Taxa de mortalidade World Bank Data (2020) 

Prevalência Variável auxiliar Prevalência da DRC Aguiar (2020) 

Incidência Variável auxiliar Incidência da DRC Aguiar (2020) 

Taxa de mortalidade DRC Variável auxiliar 

Número de mortes por DRC De Souza (2019) 

Prevalência da DRC Aguiar (2020) 

População brasileira World Bank Data 

Taxa de acesso a lista de 
espera 

Variável auxiliar 

Número de pacientes que entraram 
na lista de espera 

RBT (2019) 

Prevalência da DRC Aguiar (2020) 

População brasileira World Bank Data 

Pacientes na lista de 
espera 

Estoque Pacientes na lista de espera RBT (2019) 

Pacientes transplantados Estoque Transplantes realizados RBT (2019) 

Proporcao de mortes na 
lista de espera 

Variável auxiliar Mortes na lista de espera RBT (2019) 

Taxa de rejeição de 
órgão 

Variável auxiliar Porcentagem de órgãos rejeitados Pestana (2017) 

Doadores Estoque Transplantes realizados RBT (2019) 

Percentual de doadores 
cadáveres viáveis 

Variável auxiliar 
Número de doadores cadáveres RBT (2019) 

Número de mortes World Bank Data (2020) 

Aceitação familiar Variável auxiliar Taxa de aceitação familiar RBT (2019) 

 

Para parte dos dados, pela impossibilidade de acesso a uma série histórica com 

maior nível de detalhe, optou-se por utilizar seus valores sem nenhuma manipulação 

prévia. São exemplos deste grupo a incidência e prevalência, para as quais são 

utilizados os valores mais atualizados (2004 e 2016, respectivamente) encontrados na 

literatura. Ainda neste grupo, encontram-se a taxa de rejeição de órgãos, oriunda de 

um estudo que levantou as informações sobre o acompanhamento de transplantes em 

um hospital que realiza este procedimento rotineiramente. Além destes, os dados 

adotados como valor inicial para os estoques também são aplicados de forma direta, 

utilizando o valor de referência do ano em que se pretende começar a simulação. São 

exemplos deste caso a população brasileira, o número de transplantes realizados e o 

número de pacientes na fila. 

 

Para a construção das demais variáveis auxiliares houve algum tipo de 

manipulação dos dados que as compõe. Este recurso foi utilizado por dois motivos. 
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Primeiro, parte das informações necessárias para a construção do modelo não foram 

encontradas na literatura ou em relatórios de forma direta. Para contornar este 

problema, foram utilizadas combinações de informações disponíveis. Foi o caso da 

variável “Taxa de acesso a lista de espera”. Esta variável foi construída através da 

porcentagem que o número de pacientes que entram na lista de espera representa do 

total de pacientes com DRC. Apesar do número de pacientes com DRC não ter sido 

encontrado em relatórios oficiais e na literatura, este dado foi construído através da 

população brasileira e da prevalência, que é a porcentagem esperada de uma 

população com determinada doença (CASTRO et al. 2019).  

  

Além da indisponibilidade de informação nas fontes utilizadas, outro fator que 

motivou a manipulação prévia dos dados foi a tentativa de maior aderência ao 

comportamento do fenômeno real que cada variável busca reproduzir. Partindo da 

premissa de que parte das variáveis auxiliares permanecem constantes durante a 

simulação, um recurso utilizado para representar o valor destas foi a média de seus 

valores históricos. Citam-se como exemplo destes casos as variáveis “Taxa de 

natalidade” e “Taxa de mortalidade”. O valor considerado no modelo para fins de 

simulação foi a média de cada um destes dados, no período entre 2009 e 2018. 

Procedimentos similares a este ocorreram, como nas variáveis “Mortes na lista de 

espera” e “Aceitação familiar”.   

 

As Tabelas Tabela 6 e  

 

Tabela 7 contém a descrição detalhada da construção de todas as variáveis do 

modelo. A primeira, tem por objetivo explicitar o tipo de manipulação feita nos dados 

fora do modelo, além de listar os valores considerados para cada variável. Para estes 

casos, o valor das variáveis permanece constante no decorrer da simulação. A tabela 

seguinte apresenta as equações utilizadas dentro do modelo. O valor destas variáveis 

é calculado a cada iteração da simulação que para o presente estudo, representa 1 

ano. 
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Tabela 6 - Manipulação de dados fora do modelo 

Elemento Formulação Descrição Valor Unidade 

Taxa de 
natalidade 

Média de taxa de natalidade 
Foi considerado o período entre 
2009 e 2018 para a construção 

desta variável 
14,7 

Nascimentos 
por mil de 
população 

Taxa de 
mortalidade 

Média de taxa de 
mortalidade 

Foi considerado o período entre 
2009 e 2018 para a construção 

desta variável 
6,2 

Mortes por 
mil de 

população 

Prevalencia Prevalência da DRC 
Valor mais atualizado 

encontrado na literatura (2004) 
1,4% - 

Incidencia Incidência da DRC 
Valor mais atualizado 

encontrado na literatura (2016) 
431 

Casos por 
milhão de 
população 

Taxa de 
mortalidade 
DRC 

Média ((Média do número de 
mortes de DRC por ano) / 

(População de DRC por ano)) 

Foi utilizado o total de mortes 
por DRC entre 2008 e 2016.  

Através da prevalência e 
população brasileira, estimou-se 

a população com DRC de cada 
ano 

0,3% - 

Taxa de acesso a 
lista de espera 

Média da proporção entre o 
número de pacientes que 

entraram na lista de espera e 
da população com DRC 

Foi utilizada a média do número 
de pacientes que entraram na 
lista de espera em cada ano, 
dividido pela população com 

DRC. Esta população foi 
estimada através da prevalência 

e população brasileira 

0,4% - 

Proporção de 
mortes na lista 
de espera 

Média da proporção entre o 
número de morte na lista de 

espera e número de  
pacientes na lista de espera 

Foi considerado o período entre 
2009 e 2019 para a construção 

desta variável 
5,5% - 

Taxa de rejeição 
de órgão 

Proporção entre o número de 
transplantes com órgão 

rejeitado e o número total de 
doações 

Foi considerado o período entre 
2009 e 2015 de um centro de 

doação para a construção desta 
variável 

4,8% - 

Percentual de 
doadores 
cadáveres 
viáveis 

Média da proporção entre o 
número de doadores 

cadáveres e número de 
mortes 

Foi considerado o período entre 
2009 e 2018 para a construção 

desta variável 
0,3% - 

Aceitação 
familiar 

Média da taxa de aceitação 
familiar 

Foi considerado o período entre 
2015 e 2019 para a construção 

desta variável 
57,6% - 

Percentual de 
doação de 
parente ou 
cônjuge 

Média da proporção entre o 
número de doadores 

parentes ou cônjuges e o nº 
de pacientes na lista  

Foi considerado o período entre 
2009 e 2019 para a construção 

desta variável 
7,6% - 
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Tabela 7 - Formulação de variáveis dentro do modelo 

 

4.5 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

A partir das adaptações propostas ao modelo base apresentadas na seção 4.3 e dos dados e formulação 
das equações apresentadas na seção 4.4 foi possível executar a etapa de simulação do novo modelo. 
Optou-se, nesta etapa, por verificar a aderência do modelo proposto à situação estudada, através da 
comparação dos resultados simulados com os dados históricos. Para isso, adotou-se como valor inicial 
para os estoques “População brasileira”, “Pacientes na lista de espera”, “Pacientes Transplantados” e 
“Doadores” os valores registrados em 2012 para a população brasileira, o número de pacientes na fila de 
espera de rins e a quantidade de doações realizadas no ano, respectivamente. As demais variáveis do 
modelo foram preenchidas com os valores presentes na Tabela 6 ou calculadas pelo próprio modelo a 

cada iteração da simulação conforme as equações da  

 

Tabela 7. A Tabela 8 resume os principais resultados obtidos. 

Elemento Tipo Formulação 

População brasileira Estoque (Nascimentos) - (Mortes) 

Nascimentos Fluxo (População brasileira) * (Taxa de natalidade) 

Mortes Fluxo (População brasileira) * (Taxa de mortalidade) 

População com DRC pela 
prevalência 

Variável auxiliar (População brasileira) * (Prevalência) 

Novos casos pela incidência Variável auxiliar 
((População brasileira) - (População com DRC pela 

prevalência)) * (Incidência) 

Novos casos de DRC Fluxo (Novos casos pela incidência) 

População com DRC Estoque 
(Novos casos pela incidência) - (Mortes por DRC) - 

(Acesso a lista de espera) 

Mortes por DRC Fluxo (Taxa de mortalidade DRC) * (População com DRC) 

Acesso a lista de espera Fluxo 
(Taxa de acesso a lista de espera) * (População 

com DRC) 

Pacientes na lista de espera Estoque 
(Acesso a lista de espera) + (Pacientes que 

rejeitaram órgãos) - (Mortes na lista de espera) - 
(Transplantes) 

Transplantes Fluxo (Doações) 

Pacientes transplantados Estoque (Transplantes) - (Pacientes que rejeitaram órgãos) 

Mortes na lista de espera Fluxo 
(Proporção de mortes na lista de espera) * 
(Número de pacientes na lista de espera) 

Pacientes que rejeitaram 
órgão 

Fluxo 
(Taxa de rejeição de órgão) *(Pacientes 

transplantados) 

Doadores Estoque 
(Doadores cadáveres) + (Doadores parentes ou 

cônjuges) - (Doações) 

Doadores cadáveres Fluxo 
(Percentual de doadores cadáveres viáveis) * 

(Mortes) * (Aceitação familiar) 

Tempo Variável auxiliar - 

Doadores parentes ou 
cônjuges 

Fluxo 
(Percentual de doação de parente ou cônjuge) * 

(Pacientes na lista de espera) 

Doações Fluxo (Doadores) 
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Tabela 8 - Resumo dos resultados obtidos 

Valor simulado Valor utilizado para comparação EPAM 

Estoque "População 
brasileira" 

Valores registrados para a população 
brasileira entre 2012 e 2019 

0,1% 

Estoque "População com 
DRC" 

Valores esperados para a população com 
DRC a partir da população registrada e da 

prevalência 
9,5% 

Estoque "Doadores" 
Número de transplantes registrados entre 

2012 e 2019  
1,4% 

Estoque "Pacientes na lista 
de espera" 

Número de pacientes na lista de espera 
reportados entre 2012 e 2019 

84,0% 

Estoque "Pacientes na lista 
de espera* 

Número de pacientes na lista de espera 
gerado a partir dos pacientes ingressantes, 

número de transplantes e número de mortes 
na lista de espera 

2,9% 

 

Como observado no gráfico da Figura 26, após simulação do modelo, os dados 

obtidos para a população brasileira, em cinza, acompanham a curva gerada pelo 

conjunto de dados obtidos pela série histórica, em verde. O baixo desvio, com Erro 

Percentual Absoluto Médio (EPAM) de 0,06%, do valor simulado aos valores da série 

histórica pode ser explicado principalmente por dois fatores. Primeiro, a baixa 

variabilidade das taxas de natalidade e mortalidade possibilitam uma maior precisão 

para a construção através da média desses valores. Além disso, todos os dados 

relacionados a construção das variáveis que se relacionam com este estoque, assim 

como seu valor inicial são oriundos da mesma fonte, aumentando também a precisão 

desta parte do modelo.  

 

 

 

 

 
Figura 26 – Comparação de valores simulados e reais: População brasileira 
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O gráfico da Figura 27 mostra a comparação entre o valor simulado e o valor 

esperado para a população com DRC. Pela indisponibilidade de dados a respeito da 

quantidade de pessoas com DRC no Brasil, utilizou-se como valor esperado os valores 

históricos da população brasileira, multiplicados pela prevalência. Esta abordagem 

considera que o crescimento do número de casos de DRC está relacionado apenas 

com o crescimento populacional. Ao se analisar o valor obtido através da simulação, 

observa-se que, apesar de acompanhar a tendência de crescimento, na simulação, 

esta acontece a uma taxa maior, com um EPAM de 5,7%. Este fato pode estar 

relacionado a adoção de um valor subestimado para a prevalência, ou uma incidência 

superestimada. Outra possibilidade para explicar este comportamento é o fato da taxa 

de novos casos de DRC através da incidência, seja por mais pessoas doentes, ou por 

uma maior detecção, causar um aumento na proporção de população com DRC e a 

população total. Isto implicaria em uma maior prevalência de DRC, que para a 

elaboração deste gráfico foi considerada constante.   
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Para o subsistema “Doações”, o gráfico da Figura 28 mostra a comparação 

entre o número de transplantes anuais simulados e os que ocorreram efetivamente 

em cada ano. Este valor é gerado através do estoque “Doadores” que possui valor 

igual aos fluxos “Doações” e “Transplantes”. A curva gerada reproduz a tendência de 

crescimento da variável, com valores maiores que os observados em todos os pontos. 

O EPAM deste estoque foi de 9,5%. Os decréscimos no número de transplantes que 

ocorreram nos valores registrados dos anos 2015 e 2016 não é acompanhado pela 

simulação. Este comportamento é esperado, uma vez que as premissas adotadas 

para a construção do modelo consideram o comportamento médio das variáveis em 

determinados períodos.  
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Figura 27 – Comparação de valores simulados e reais: População com DRC 
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Figura 29 – Comparação de valores simulados e reais: Número de pacientes na lista de espera 

O estoque “Pacientes na lista de espera” é alimentado por um fluxo derivado 

do estoque “População com DRC” e tem como principal saída o fluxo “Transplantes”, 

ambos apresentados nesta seção. Como mostrado na Figura 29 a simulação 

apresenta um valor muito superior aos registrados na série histórica, com um EPAM 

de 84,0%. Para os dados reais, obtidos nos relatórios da ABTO, ao final do período 

de 8 anos, a lista de espera aumentou de 19.889 pacientes para 25.163 pacientes, um 

acréscimo de 26,5% aproximadamente. O crescimento gerado através da simulação 

foi de 164,5%, com um valor final de 52.605 pacientes na lista de espera.  

 

A partir da análise do RBT, observou-se que o número de pacientes na lista de 

espera não é gerado apenas com o saldo entre as informações fornecidas pelo 

relatório. O número de pacientes ingressantes é reportado como entrada na lista de 

espera. As saídas presentes no relatório são os números de transplantes realizados e 

de mortes de pacientes em lista de espera que ocorreram no ano.  Considerando este 

entendimento, foi gerado um novo gráfico (Figura 30), a fim de comparar o número de 

pacientes na fila de espera gerado apenas com as informações disponíveis no RBT e 

o valor simulado. Como os valores detalhados de pacientes ingressantes e número de 

mortes passou a ser divulgado em 2015, optou-se por realizar uma nova simulação 

considerando os valores iniciais para os estoques “População brasileira”, “Lista de 

espera” e “Doações” com os valores registrados de 2015. O modelo adaptado, apesar 

de não replicar o comportamento do número registrado na série histórica (em verde) 

reproduz (em laranja) com um EPAM de 2,9% a tendência de crescimento e valores 

se consideradas apenas as informações de transplantes, mortes e ingressos na lista 

de espera, presentes no relatório (em cinza). 
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 Não foi possível identificar a origem da diferença entre os valores registrados 

na lista de espera e os valores obtidos a partir das informações de entradas e saídas 

fornecidas pelo relatório. Infere-se a existência de mais formas de saída de pacientes 

da lista de espera, não reportadas pelo RBT. Exemplos deste caso poderiam ser a 

desistência por parte dos pacientes, ou o agravamento do estado clínico do paciente 

para um ponto onde este se torna inelegível para o transplante. Desta forma, a 

velocidade de crescimento da lista de espera, representado pela curva verde (Figura 

30), seria atenuada em relação ao esperado, representado em laranja. Este menor 

crescimento não estaria relacionado, porém, a uma maior eficiência do sistema. Ao 

contrário, representaria uma parcela dos pacientes que deixa de ser contabilizado e 

acompanhado, devido a própria incapacidade do sistema de atender aos seus 

usuários no tempo necessário.  

 

O estudo de Wallace et al. (2020) aponta um problema similar no sistema de 

transplantes de rins do Reino Unido. Cerca de 1 em cada 3 pacientes a espera de rins 

no país é retirado da lista de espera em algum momento. A maior parte destas 

remoções ocorre devido à deterioração, temporária ou não, da condição de saúde do 

paciente, o que torna o transplante inviável (WALLACE et al. 2020). No Brasil, não 

foram encontradas publicações recentes, porém, em 2001, o estudo publicado por 

Machado et al. (2001) realizou o acompanhamento do desfecho de pacientes na lista 
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de espera de rins de Belo Horizonte. Dos pacientes acompanhados, 15,4% foram 

desligados da lista de espera sem receber transplante, nem ter seu óbito 

contabilizado. Caso a hipótese levantada a respeito dos números divulgados pelo RBT 

esteja correta, a inclusão desta informação possibilitaria uma melhor avaliação do 

desempenho do SNT em relação aos transplantes de rins, e consequentemente a 

elaboração de políticas adequadas para contornar este problema. 

 

4.6 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO ADAPTADO PROPOSTO  
 

Após a análise dos resultados e tendo como base a descrição detalhada do 

modelo, suas variáveis e dados utilizados, foi possível o entendimento aprofundado 

de seu comportamento, mas também a identificação de algumas de suas limitações. 

Parte destas estão relacionadas às premissas e simplificações adotadas na 

construção do modelo, que trazem consequências para seu funcionamento. As 

demais dizem respeito aos dados utilizados, e sua manipulação. Pontos de crítica 

identificados em ambos os casos serão apresentados nesta seção. 

 

Pertencente ao primeiro grupo, destaca-se a simplificação adotada no 

subsistema “Pacientes com DRC” em relação ao estoque “População com DRC”. 

Motivada pela indisponibilidade de dados, a junção de todos os estágios de DRC em 

um único estoque possui desvantagens em relação a opção adotada no modelo base. 

Com a construção presente no modelo adaptado, não será possível realizar análises 

que envolvam o impacto da melhoria (ou piora) dos instrumentos utilizados na 

detecção da doença, na lista de espera. Também se torna inviável a avaliação dos 

efeitos de políticas que busquem uma maior eficiência em seu tratamento.  

 

Além desta, a construção do modelo não prevê limitações importantes que 

podem ser observadas na situação real estudada. A primeira diz respeito à capacidade 

do sistema de realizar transplantes. A modelagem adotada considera um único fator, 

o número de doadores efetivos, para o cálculo do número de transplantes realizados. 

Esta premissa desconsidera eventuais limitações de capacidade do sistema, como o 

número de centros e equipes de profissionais que realizam o procedimento, ou 

limitações relacionadas à capacidade logística de distribuição dos órgãos. Também 

não é considerada no modelo a limitação da capacidade do sistema de incluir novos 
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pacientes na lista de espera. Na construção proposta, um percentual fixo do estoque 

“População com DRC” entra na lista de espera, independente do quanto este estoque 

cresça.  

 

Em relação aos dados utilizados na construção do modelo, uma limitação diz 

respeito à mistura de bases de dados reconhecidas (tais como World Bank e RBT) e 

outras fontes de menor abrangência, encontradas na literatura. Além disso, parte das 

informações incluídas no modelo vieram de dados construídos a partir de referencial 

teórico em artigos sobre o tema. Este fato diminui a precisão do modelo e aumenta a 

incerteza presente em suas variáveis, já que as premissas adotadas na consolidação 

e as formas de medição de cada fonte podem variar. Além disso, pela indisponibilidade 

de dados mais recentes, foram utilizadas informações que podem não representar 

mais a situação atual.  

 

Por fim, não foi feita a validação do modelo adaptado com especialistas que 

atuem no Sistema Nacional de Transplantes. Esta etapa de validação, conforme 

observado na seção 2.5, poderia ter sido utilizada a fim de propiciar maior credibilidade 

ao modelo, garantindo maior aderência ao problema estudado. 
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5 CONCLUSÃO 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através do desenvolvimento do presente estudo, buscou-se apresentar os 

principais aspectos do funcionamento do Sistema Nacional de Transplantes brasileiro, 

alguns dos desafios para o seu funcionamento e como a análise através da Dinâmica 

de Sistemas pode contribuir no debate a respeito de melhorias de seu desempenho. 

Fica evidente a complexidade do problema de suprimento da demanda de órgãos para 

transplante, que cresce a cada ano. Dentre os desafios citados previamente neste 

estudo, destaca-se com grande relevância a não aceitação familiar. Este fator impede 

que, em média, 42% dos doadores potenciais se tornem efetivos, o que representou 

a não efetivação de mais de 10 mil doadores e um número muito maior de doações, 

nos últimos 5 anos. Além deste, foram identificados também desafios na identificação 

e notificação adequada de potenciais doadores e em aspectos logísticos que 

envolvem a distribuição e manutenção dos órgãos para transplante. Estes pontos 

respondem à pergunta de pesquisa feita no capítulo 1, a respeito dos fatores que 

impedem uma maior efetivação dos transplantes no Brasil. 

 

Para responder a pergunta sobre como a DS pode auxiliar na análise do 

problema das listas de espera, através da revisão de literatura a respeito da aplicação 

da Dinâmica de Sistemas na modelagem de sistemas de captação, distribuição e 

transplantes de órgãos, foi possível observar que a utilização desta metodologia 

permite um entendimento das variáveis e relações dinâmicas complexas destes. 

Ainda, a análise das relações causais presentes nos modelos e a possibilidade de 

testar diferentes cenários através da simulação, ainda que não tenha sido realizada 

no presente trabalho, mostram-se recursos com grande potencial para o apoio aos 

tomadores de decisão no processo da elaboração de políticas que diminuam o 

problema da insuficiência de órgãos disponíveis para transplante.  

 

Para o estudo de caso, optou-se pela verificação da viabilidade de adaptação 

de um dos modelos já desenvolvidos na literatura para a realidade brasileira. Esta 

etapa incorreu em alguns desafios importantes. O primeiro foi a indisponibilidade de 

parte dos dados em uma fonte confiável, atualizada e que possuísse 

representatividade da realidade do Brasil como um todo. Além deste, existiram 
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algumas lacunas na compreensão da construção do modelo base, que precisaram ser 

contornadas com adaptações propostas no novo modelo. Por fim, o processo de 

aprendizagem a respeito dos recursos e do funcionamento do software escolhido para 

a simulação foi feito concomitantemente ao desenvolvimento deste estudo. 

 

A avaliação da capacidade do modelo adaptado de representar a dinâmica de 

transplantes de rins no Brasil foi feita através da comparação dos valores gerados 

através da simulação com valores da série histórica. Os Erros Percentuais Médios dos 

estoques analisados foram de 0,1% para “População brasileira”, 5,7% para 

“População com DRC” e 9,5% para “Transplantes”. Para o principal estoque do modelo 

“Pacientes na lista de espera” foi encontrado inicialmente um EPAM de 85%. Após a 

construção do valor de pacientes na lista de espera a partir das informações presentes 

no RBT, foi feita uma nova análise, com um EPAM de 2,9%. Levantou-se como 

hipótese para esta divergência a não computação nos relatórios oficiais do número de 

pacientes que são desligados da lista de espera sem receber o transplante ou vir a 

óbito.  

 

5.2 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 
 

Em decorrência da delimitação do escopo adotada para o desenvolvimento 

deste estudo e das limitações presentes no modelo proposto, foram identificadas 

oportunidades para estudos futuros. Conforme discutido na seção 4.6, não foram 

consideradas no modelo variáveis que representem a limitação da capacidade do 

sistema realizar os transplantes, como aspectos logísticos e de infraestrutura e de 

disponibilidade de equipes especializadas. O detalhamento do comportamento destas 

variáveis e seu efeito no sistema é essencial para um modelo que represente de forma 

mais precisa o nosso sistema.  

  

O presente estudo teve como foco a validação de um modelo elaborado 

previamente e proposição de adequações que possibilitassem a sua utilização para a 

realidade brasileira. A etapa de validação do modelo proposto com especialistas não 

foi realizada, ficando de sugestão para estudos futuros. Sugere-se também como a 

elaboração de diferentes políticas para a redução do problema das listas de espera e 

testes dos seus efeitos através da simulação.  
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